
 

ZAPISNIK 
sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 16. ožujka 2020. godine 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević u 09:05 sati. 
 
Prisutni: Željko Starčević, Dejan Darvaš, Ivica Trupinović, Kristina Fadljević, Mateja 
Marijanović, Mladen Greidl, Anđelko Matijaš, Vladimir Šrajber, Milan Rajšić, Miroslav Mauher, 
Siniša Glavaš, Aleksandra Hojka, Zdravko Jakopović, Slaven Đurđević i Mato Bombini  
 
Odsutni: Gordana Juraić i Mato Mlinarić 
 
Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grad Garešnice), Željko Rijetković (zamjenik 
gradonačelnika), Mirela Kozmač (pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Garešnice), 
Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove Grada 
Garešnice), Dražen Bengez (direktor tvrtke Komunalac d.o.o Garešnica), Goran Grgić 
(predsjednik Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo), Maja 
Jurković (ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica), gosti (gospodin Keco i Kruljac) te 
predstavnici medija. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća 
2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada 

Garešnice 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Grada Garešnice za 2019. godinu 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu 
6. Razmatranje prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Garešnice i donošenje Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 
području Grada Garešnice 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja 
za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu 
natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica i Povjerenstva za provedbu 
javnog poziva za zakup poslovnog prostora u Tehno parku 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika 

Općinskog suda u Bjelovaru 
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika 

Županijskog suda u Bjelovaru 
12. Razno 
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević obratio se članovima 
Gradskog vijeća.  
Izvijestio ih je da zbog novonastale situacije vezane za korona virus te niza izdanih preporuka 
oko zabrana okupljanja predlaže novi dnevni red.  



 

Na novom dnevnom redu neće biti aktualnog sata, Izvješća o radu te neke točke dnevnog reda 
koje nisu hitne za donošenje. Sve te točke odraditi će se kada se ova nastala situacija smiri. 
Prijedlog novog dnevnog red dan je vijećnicima u pisanom obliku prije sjednice Gradskog 
vijeće te sada sadrži 12. točaka. Sva pitanja za aktualni sat i ostale stvari oko točaka koje 
skinute sa prvotno predloženog dnevnog mogu se poslati mailom na službenu gradsku mail 
adresu. 
 
Predloženi dnevni red uz navedene izmjene predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA dok je 1 vijećnik bio protiv. 
Dnevni red uz navedene izmjene usvojen je sa 14 glasova ZA. 
 
 
 

Točka 1. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu primjedbe na 
zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća, održane 18. prosinca 2019. godine. 
Primjedbi nije bilo. 
Uslijedilo je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog 
vijeća, održane 18. prosinca 2019. godine. 
 

 
 

Točka 2. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Maslačak 
Garešnica vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA  

DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK GAREŠNICA 
 
 

(Prilog: Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Maslačak 
Garešnica, Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica, 
Obrazloženje Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica) 
 
 
 

Točka 3. 
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada Garešnice vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Budući da predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik Marta Klobučar nije mogla prisustvovati 
sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao 
dana 12. ožujka 2020. godine na svojoj 3. sjednici. Da je raspravio Odluku o II. izmjenama i 



 

dopunama Statuta Grada Garešnice te da predlaže Gradskom vijeću da navedenu Odluku 
donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU  
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  

GRADA GAREŠNICE  
 
 
(Prilog: Odluka o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada) 
 
 

Točka 4. 
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedi Plana gospodarenja otpadom Grada 
Garešnice za 2019. godinu kao i samo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Grada Garešnice za 2019. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 13. ožujka 2020. godine na svojoj 10. 
sjednici. Da je raspravio Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice 
za 2019. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da ga prihvati uz napomenu da se napravi 
hodogram aktivnosti za provedbu Plana gospodarenja otpadom. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Vijećnik Miroslav Mauher javio se za riječ da pobliže objasni što su sve raspravili na samom 
odboru. Na odboru smo raspravili i dobro proučili materijale. Statistički i slikovito jako dobro 
napravljeno. Međutim bilo je nekoliko zamjerki. Postavlja se pitanje je li se moglo i daleko više? 
U svakom slučaju da se je moglo više. Na kraju smo zaključili da bi svakako budući da nam 
2022. godina jako brzo dolazi napraviti jedan hodogram po kojem bi se postupalo da bi se ipak 
došlo do konačnog cilja, a to je zbrinjavanje otpada po naputku i odluci Vlade Republike 
Hrvatske.  
 
Nakon izlaganja vijećnika predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA, 3 vijećnika su bila SUDRŽANA dok je 1 vijećnik 
bio PROTIV. 
Gradsko vijeća Grada Garešnice sa 11 glasova ZA donijelo je 
 
 

ODLUKU 
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA  

GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GAREŠNICE  
ZA 2019. GODINU 

 
 
 
(Prilog: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za 2019. godinu, 
Odluka o usvajanju Izvješća o provedi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za 
2019. godinu) 
 

 



 

Točka 5. 
 

Prijedlog Odluke o komunalnom redu vijećnici su dobili u digitalnom obliku.  
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 13. ožujka 2020. godine na svojoj 10. 
sjednici. Da je raspravio Odluku o komunalnom redu te da predlaže Gradskom vijeću da 
donese predloženu Odluku s napomenom da se posebno raspravi članak 70. Odluke i da 
Gradsko vijeće o tome zauzme stav. Stav Odbora je da taj članak 70. navedene Odluke ostane 
onako kako je i prije glasio, da se zone ne diraju. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali pročelnik Miroslav Gerstner, vijećnik Miroslav Mauher, Siniša Glavaš 
te predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 
Pročelnik Miroslav Gerstner dao je uvodno obrazloženje Odluke.  Odbor je imao konstruktivnu 
raspravu. Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu je na snazi od 2018. godine i ova nova 
Odluka je usuglašena za zakonskim odredbama, osim ovog članka 70. gdje se regulira držanje 
životinja na području Grada Garešnice. Po staroj Odluci o komunalnom redu u prvoj zoni se 
zabranjuje držanje domaćih životinja (Ulica Vladimira Nazora, Humljanova, Odvojak Bana 
Jelačića, naselje Gajine sa novoformiranim ulicama, Moslavačka, Graničarska, Andrije Lustiga 
Dade, THB, Matije Gupca od kućnog broja 1 do križanja s Ulicom Bana Jelačića, Petra Svačića 
do odvojka za Sportski centar, Kolodvorska desno do kućnog broja 22, lijevo do odvojka za 
Industrijsku ulicu. U zoni zabrane držanja stoke dozvoljeno je držanje peradi za vlastite potrebe 
u higijensko uređenim peradarnicima izuzev u Ulici Vladimira Nazora i na THB. Vijećnik 
Miroslav Mauher javio se za riječ. Stvar je u tome da neki od naših sugrađana žive od 
poljoprivrede i ne možemo jednostavno donositi takvu odluku jer na koji način da živi dalje. 
Zato smo se opredijelili da se ipak ide po starome da ovi ljudi koji žive od poljoprivrede i 
stočarstva da i dalje egzistiraju kao takvi. Dalje se za raspravu javio vijećnik Siniša Glavaš. 
Već od prije upozoravam i opet pitam za košnju tave u Ulici Mate Lovraka. Lani mi je rečeno 
da se ove godine kreće. Prva zona smo, ali se to ne radi u toj ulici i šta je sa biljkama odnosno 
sa stablima? Trebali bi pitati građane Ulice Mate Lovraka i da se u dogovoru s Gradom 
Garešnicom donese odluka što će se saditi. I što se tiče zelenih površina tamo se mora nešto 
riješiti. Prekrasan je tamo nogostup i šteta je da se na zelenim površinama parkiraju automobili. 
Predsjednik Gradskog vijeća rekao je da se o toj košnji već pričalo i da to treba riješiti isto kao 
i drvored.  
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo  
 
 

ODLUKU 
O KOMUNALNOM REDU 

 
(Prilog: Odluka o komunalnom redu) 
 
 

Točka 6. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Garešnice kao i sam Program 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Goran Grgić izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i 
vijećnike da je Odbor na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020. godine raspravio 
prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Grada Garešnice te da predlaže Gradskom vijeću da Program usvoji uz napomenu 



 

da se čestice 1 i 13 u k.o. Kajgana stave kao čestice koje idu u prodaju, a ne u zakup kako je 
navedeno u Programu. Ako ste gledali ide samo izmjena sa 190 na 200 hektara mogućnost 
prodaje i uvrštene su čestice koje su u međuvremenu od naše prošle rasprave sređene i koje 
su mogle ući u taj program. Gospodin Puškarić član je radne skupine u Ministarstvu za izradu 
izmjena i on nas je izvijestio da će za nekoliko tjedana biti donesena drugačija rješenja o 
površinama pa mislim da nema puno smisla u ovom trenutku oko tih površina razgovarati, ali 
ga moramo donijeti takav kakav je. U ovaj izvještaj malim nesporazumom nije ušao naš drugi 
zaključak koji je vrlo važan. Počele su velike štete u obrtništvu i malom poduzetništvu u ovoj 
situaciji sa korona virusom. Iskustva iz 2008. i 2009. godine nam govore da je bolje u ovom 
dijelu privrede bolje spriječiti nego liječiti pa odbor predlaže da se donesu mjere koje bi 
pomogle likvidnosti obrtnika i malih i mikro poduzetnika. Gradonačelnik se nadovezao i rekao 
da se čekaju upute vlade, ali će se ići s mjerama pomoći.  
Pročelnik Miroslav Gerstner prvi se uključio u raspravu. U gradu Garešnici smo donijeli Plan 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Ovo je samo nadopuna prvoga Plana koji je donesen 
da se ispoštuju zakonski rokovi. Da ne budemo kao neki drugi gradovi i općine koji to nisu 
napravili u zakonskom roku pa je to za njih na kraju radila županija. S obzirom da prvi puta 
nismo dobili sve podatke znali smo da ćemo morati imati i dopune toga poljoprivrednog 
Programa. Sakupili smo nove podatke i u odnosu na onaj program koji je donesen u šestom 
mjesecu on se razlikuje i u površinama. Do sada smo imali 4248,62 hektara, a po novim 
podacima koji su nam dostavljeni iz katastra 4927 hektara. Što se tiče one parcele što je 
gospodin Grgić napomenuo, nažalost te parcele ne mogu ići u prodaju nego mogu samo ići u 
zakup zato što su dio čestice koja je veća od 10 hektara i samim time se ne može prodati. 
Zakon je odredio da se blokovi veći od 10 hektara ne mogu prodati. Sve drugo je usuglašeno 
za zakonom. Imali smo dva savjetovanja, imali smo tribinu i mislim da smo napravili i više od 
onoga što je bilo potrebno. I da smo ljudima baš u ovoj maloj sali sve objasnili. Vjerujem kako 
je i rekao gospodin Grgić da će i taj Zakon o poljoprivrednom zemljištu još usuglašavati tako 
da ćemo imati prilike nadograđivati ga i da će on svaki puta biti sve bolji i bolji. Nadalje se za 
raspravu javio vijećnik Siniša Glavaš. Koji je krajnji datum? Kada će zemlja ići na natječaj? 
Zašto je kvota 200 hektara, tako visoka kada je zainteresiranih daleko više od količine zemlje 
koja se daje u najam? Što se tiče tribine. Tribina je bila javna. Bili su poljoprivrednici 
zainteresirani upravo za tu zemlju. Osjećao sam potrebu tada kao gradski vijećnik, kao  
županijski vijećnik da nazočim toj tribini. Nije to moja domena, moja domena je turizam i 
ugostiteljstvo, ali ljudi često kažu pitaj ovo pitaj ono. Tribina je bila javna do onog momenta 
dok ja nisam postavio pitanje. Kada sam ja postavio pitanje tada se prekinula tribina. Tribina 
je mogla trajati još dva sata. Gospođa koja je predavala o zemlji vam je  jasno rekla dragi moji 
poljoprivrednici tko će i na koji način dobiti zemlju. Gradsko vijeće će odlučiti tko će dobiti 
zemlju. Ako će Gradsko vijeće odlučiti tko će dobiti zemlju onda si možete misliti tko će dobiti 
zemlju. Pročelnik Miroslav Gerstner rekao je da ne treba unaprijed osuđivati i govoriti da će 
biti bilo kakvih namještanja ili bilo čega. Nemojmo dijeliti poljoprivrednike. Grad Garešnica ima 
4900 hektara zemljišta i ima dovoljno zemlje za svoje poljoprivrednike. U zakonu je strogo 
definirano da prvenstvo imaju poljoprivrednici s područja Grada Garešnice. Mi imamo dovoljno 
zemlje za sve. Tih 200 hektara nemojmo uspoređivati s drugim gradovima koji imaju 500 
hektara i oni sigurno imaju manji zemljišni maksimum. Nakon što donesemo ovaj Program, ja 
se nadam da će ga Gradsko vijeće usvojiti, on dalje ide na usuglašavanje u županiju i na 
usuglašavanje u Ministarstvo poljoprivrede. Nakon toga će se raspisivati natječaj. Kada se 
raspiše natječaj zadnje slovo daje Državno odvjetništvo. Ne vidim razloga da već sada mi 
svađamo poljoprivrednike. Nemojte to raditi.  
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali pročelnik Miroslav Gerstner i vijećnik Siniša Glavaš. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA, 3 vijećnika su bila SUZDRŽANA, dok je 1 
vijećnik bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice sa 11 glasova ZA donijelo je 

 
 



 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE  
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 

 
 

(Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Garešnice, Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Garešnice) 
 
 
 

Točka 7. 
 
Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Kapelica vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš, gradonačelnik Josip Bilandžija te vijećnik 
Slaven Đurđević. 
Prvi za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. Ono što smo pričali i prije godinu dana i prije 
dvije godine. Zašto se ponovno raspisuje natječaj? Zašto nisu razgrabljene parcele? Zašto 
nisu već poduzetnici gore? Zašto se ne dimi tamo iz poduzetničke zone? Zašto ljudi ne rade u 
Poduzetničkoj zoni? Zašto nije zaposleno 2000 radnika o kojima smo sanjali? Bilo bi tisuću 
pitanja zašto ovako, zašto onako i šta se tu dešava? Da li sam ja prije godinu dvije pričao 
ispravno? Možda će te reći da nisam, ali smo upravo došli do toga slučaja. Znači ponavljamo 
natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni, nema zainteresiranih. Vraćamo se na onu 
situaciju gdje se je napravila gradska tržnica te i te godine. Zna se tko je vlasnik pa vidimo šta 
je sada sa gradskom tržnicom. Na kraju nije uspjela i promašen je projekat. Između ostaloga 
na isti način će biti i Poduzetnička zona. Osobno bih volio da gore čekaju u redu ljudi koji žele 
otvoriti radna mjesta, ljudi koji žele otvoriti tvornice i koji će zapošljavati nove ljude da gore ne 
stoje prazne parcele. Prije otvaranja Poduzetničke zone ili bilo čega gore smo mogli saditi 
krumpir ili bilo što i mogli smo izaći u susret poljoprivrednicima i njima podijeliti zemlju. 
Gradonačelnik Josip Bilandžija uključio se u raspravu. Ponovljeni natječaj slijedi iz jednog 
prostor razloga rekao je gradonačelnik, a to je zato što je prvi moramo biti na 30 dana. Nakon 
toga slijedi ponovljeni raspis natječaja za Poduzetničku zonu. To je normalna pravna 
procedura. Ono što ste vi rekli, nitko nikada nije sanjao o dvije tisuće radnika.  To je nekako 
sve insinuacija i mislim da nekako nije korektno da na taj način govorite. Što se tiče 
Poduzetničke zone duboko sam uvjeren da je to jedan novi prostor, jedna nova mogućnost za 
razvoj gospodarstva na području Grada Garešnice. Ne znam od kud ideja i promišljanja da bi 
tamo trebalo biti zaposleno 2000 radnika. Tko je to ikada pomislio, rekao. Međutim da je to 
nova mogućnost, to da. Da je to prostor gdje ćemo ponuditi svima onima koji su zainteresirani. 
Imamo puno mjera koje bi trebale pomoći cijelom tom procesu. Treba naglasiti da je ovo 
početak i do sada nismo imali mogućnost da netko dođe u Grad Garešnicu i otvori tvrtku  malo 
veću, a ono što je sigurno, vrlo skoro će te vidjeti da ove vaše priče nisu istinite. Vijećnik Slaven 
Đurđević nadovezao se na izlaganje kolege Siniša Glavaša. Da li smo razmišljali da cijena 
bude 1 kunu. Da li znademo što se događalo sada kada je natječaj prošao.? Da li se netko 
prijavio?  Da li možemo znati što se tamo sada događa i zašto se nitko nije prijavio? Jesmo li 
možda razmišljali u tom dijelu da dademo za jednu kunu i da netko dođe. Gradonačelnik je 
rekao da je prošao rok od 30 dana. Nakon prolaska roka ide ponovni natječaj. Takva je pravna 
procedura. Nitko se nije javio u tako kratkom roku. Morate shvatiti da je ovo početak i da je 
svaki početak težak.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA dok je 1 vijećnik bio PROTIV. 
Gradsko vijeća Grada Garešnice sa 14 glasova ZA donijelo je 

 



 

 
ODLUKU 

O PONOVNOM RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA 
ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U  

PODUZETNIČKOJ ZONI KAPELICA 
 

 
(Prilog: Odluka o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj 
zoni Kapelica ) 
 
 

Točka 8. 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Kapelica i Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zakup poslovnog 
prostora u Tehno parku vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 
 

ODLUKU 
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU 

ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI KAPELICA I 
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA  

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U TEHNO PARKU 
 
 
(Prilog: Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Kapelica i Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zakup poslovnog 
prostora u Tehno parku) 
 

 
Točka 9. 

 
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Komisije za javna priznanja Željko Starčević izvijestio je vijećnike da se Komisija 
sastala dana 09. ožujka na svojoj 4. sjednici. Da su raspravili prijedlog Odluke o dodjeli javnih 
priznanja te da predlaže Gradskom vijeću da navedenu Odluku donesu u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA 

 
 

(Prilog: Odluka o dodjeli javnih priznanja) 



 

 
Točka 10. 

 
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA dok je 1 vijećnik bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice sa 14 glasova ZA donijelo je 
 
 

ODLUKU 
O PRIJEDLOGU IMENOVANJA SUDACA POROTNIKA 

OPĆINSKOG SUDA U BJELOVARU 
 

(Prilog: Odluka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru) 
 
 
 

Točka 11. 
 
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
O PRIJEDLOGU IMENOVANJA SUDCA POROTNIKA 

ŽUPANIJSKOG SUDA U BJELOVARU 
 
 
(Prilog: Odluka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru) 
 

 
 

Točka 12. 
Razno 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 09:35 sati. 
 
 

 
 
ZAPISNIK VODILA:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:                                              
  
      Ivana Burić                     Željko Starčević 


