ZAPISNIK
sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 12. travnja 2019. 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, Zdravko Jakopović, Slaven Đurđević, Aleksandra Hojka i Mato
Bombini
Odsutni: Gordana Juraić i Mato Mlinarić
Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grada Garešnice), Željko Rijetković (zamjenik
gradonačelnika), Goran Cupek (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.), Maja Dizdarević (ravnateljica Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“
Garešnica), Tomislav Severović (tajnik Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica), Daliborka
Dabo ( pomoćnica načelnika Policijske postaje Garešnica) te predstavnici medija.
Predsjednik vijeća predložio je jednu izmjenu dnevnog reda. Da se točka 9. Odluka o
donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Garešnice za 2019. godinu skine
s dnevnog reda budući da u nju nije uvršten Tehno park i Centar za posjetitelje i da se ta
Odluka uvrsti na dnevni red sljedeće sjednice Gradskog vijeća koja će biti u mjesecu svibnju.
Predloženu izmjenu dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Izmjena dnevnog reda jednoglasno je
prihvaćena.
Nakon prihvaćene izmjene, predsjednik Gradskog vijeća predložio je sljedeći
DNEVNI RED
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Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice
Aktualni sat
Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Garešnica za područje
Grada Garešnice za 2018. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju
kriminaliteta na području Grada Garešnice
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od VII. – XII. mjeseca 2018. godine
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica za 2018. godinu
Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2018. godinu
Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2018. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isključenju katastarske čestice kčbr. 800
u k.o. Kapelica iz opće uporabe putova
Donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji
na području Grada Garešnice 2019.- 2021.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Grada Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu
i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o službenoj iskaznici, znački i odori
komunalnog redara
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Garešnice

15. Donošenje Rješenje o izboru člana Komisije za javna priznanja
16. Razno
Predsjednik vijeća predloženi dnevni red dao je na glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu primjedbe na
zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća, održane 17. siječnja 2019. godine.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik sa 10. sjednice
Gradskog vijeća, održane 17. siječnja 2019. godine.
Točka 2.
Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević.
1. Kao predsjednik Gradskog vijeća ŽELJKO STARČEVIĆ dao si je pravo da prvi postavi
pitanje te je pozvao direktora Komunalca DRAŽENA BENGEZA da svim vijećnicima da
potpuno izvješće o događanju na Johovači i šta se u tom kontekstu planira poduzeti u
daljnjem radu ?
- Direktor Komunalca DRAŽEN BENGEZ rekao je da i sami znadu da je u medijima bilo
svakakvih izvješća, rekao bih neistina koje su se izjavljivale putem televizijske emisije
Provjereno. Ono što nas u komunalnom poduzeću smeta je to što naše izjave nisu
prenesene u cijelosti već samo neki isječeni dijelovi. Subota 30.03.2019. godine u 4:30 sati
ujutro zaprimio sam informaciju da je izbio požar na komunalnom odlagalištu neopasnog
otpada Johovača. Odmah se je reagiralo. Vatrogasci su već otišli na mjesto događaja. Požar
je u tom trenutku bio nekih 6-7 metara i isto toliko i promjera te je bio saniran do nekih deset
sati dopodne. To je bilo neko površinsko zapaljenje. Napomenuo je da je neupitno da je
požar podmetnut. S obzirom da je požar saniran do deset sati, mi smo u subotu ostavili svog
djelatnika koji je svakih sat vremena obilazio odlagalište da se ne bi desilo ponovno
zapaljenje. Međutim to se je nažalost ponovno dogodilo. Zapaljenje je bilo udaljeno otprilike
nekih 70 metara od prvog mjesta zapaljenja. Aludiram na to da je bilo namjerno zapaljeno.
Odmah su izašli vatrogasci i ovim putem se zahvaljujem zapovjedniku Javne vatrogasne
postrojbe Garešnica Tomislavu Kunješiću, svim DVD-ima na području grada kao i jednoj
vatrogasnoj postrojbi s područja Daruvara. To sada nije bio slučaj da je malo gorjelo već se
je požar brzo širio. Kada govorimo o podmetanju požara ili ne podmetanju, da je
samozapaljenje, kao što su neki pokušali nametnuti moguće je da se dogodi u dva slučaja.
To je dobro objasnio zapovjednik JVP-a, moguće je ili da je žar dovezen u kamionu što nije
slučaj jer subotom nema dovoza na deponij ili da se dogodio u dubini deponije nekakvom
kemijskom reakcijom što isto nije slučaj jer je požar bio površinski nije probio čak ni prvi sloj.
Ono što slijedi su medijske hajke odnosno izjave ljudi da se tamo dovozi svakakav otpad.
Odgovorno tvrdim da se na odlagalište Johovača dovozi isključivo neopasni otpad onaj za
koji imamo dozvole. Isto tako moram naglasiti da ljudi iz Velike Mlinske koji su najviše
komentirali u ovoj emisiji , znači cijeli MO Velike Mlinske su oslobođeni plaćanja naknade
odvoza komunalnog otpada. Isto tako sve kuće koje su napravljene prije otvaranja deponija,
koje su udaljene manje od 500 metara su dobile obeštećenje. Kada govorimo o video
nadzoru, odlagalište je kompletno ograđeno žicom koja se sustavno na dnevnoj bazi reže i
trga zbog neovlaštenog ulaska u deponiji. Imamo i zaštitarsku službu koja je tamo u radno
vrijeme. Imali smo i kameru koju su naravno potrgali. Nedavno smo imali uhićenje dvije
osobe koje su krale gorivo što nam se isto događa sistematski. Moram pohvaliti PP
Garešnica koja je prošle godine u nekoliko navrata podnijela niz prijava zbog neovlaštenog

upada u deponiju, ali ne znamo što Državno odvjetništvo rješava po tom pitanju. Što se tiče
dovoženja otpada u odlagalište, ne dovozi se nikakav nuklearni otpad kako su govorili
pojedini mještani Malog Pašijana odnosno dotični gospodin Niko Klarić koji iz Njemačke vidi
da se ovdje cijelu noć vozi otpad. Da ima snimke. Ja ga ovdje otvoreno pozivam da predoči
snimku kada je kamion u noći dovezao otpad. Za svoje riječi bi konačno netko trebao i
odgovarati. Ovim vas putem obavještavam da će najvjerojatnije biti podignute i nekakve
prijave protiv osobe koja sistematski blati jedno komunalno poduzeće na takav način. Ići će
se u poboljšanje uvjeta sigurnosti u tom dijelu naše tvrtke pa i ako treba postavljanjem
desetak kamera.

2. Pitanje postavlja vijećnik MIROSLAV MAUHER za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU–
Unazad nekoliko godina ovaj grad ima velikih problema sa liječnicima primarne zdravstvene
zaštite. Svjesni smo i da su nam liječnici odlazili, neki su u mirovini neki su pred mirovinama.
Pitanje glasi što činite da se riješi to pitanje u Garešnici dugoročno? Ja znam da je taj
problem u cijeloj našoj zemlji, ali mene konkretno zanima Garešnica zato što sam iz te
generacije koja je malo starija i sigurno nam treba liječnička njega i skrb. Ovo pitanje
postavljam iz jednog razloga zato što sam nema dugo čuo jednu informaciju da ste odbili
jednu mladu liječnicu pa bih vas molio da nam malo više oko toga kažete.
- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekao je da je to pitanje na mjestu i isto tako pitanje
koje treba postaviti na Županijskoj skupštini. Dom zdravlja u Garešnici je u sastavu
županijskog Doma zdravlja. Sjećate se da smo nekada imali svoj vlastiti Dom zdravlja. Svog
ravnatelja i ljude koji su vodili Dom zdravlja i samim time smo imali jednu veliku mogućnost
da utječemo na problematiku liječnika u Gradu Garešnici. Nitko u Gradu Garešnici nije odbio
mladu liječnicu to je nešto što nije u ingerenciji Grada Garešnice. Što se tiče pitanja što mi
radimo kako bi pitanje liječnika riješili dugoročno je to da smo nekoliko puta bili na radnom
sastanku u županiji na kojem je bio župan, zamjenica župana, pročelnica za zdravstvo, v.d.
ravnateljica Doma zdravlja gospođa Čaić, a tema sastanka je bila problematika liječnika u
Gradu Garešnici. Ono što smo tražili je da se riješi pitanje liječnika u Gradu Garešnici i to
smo više puta za redom tražili. Većinom smo dobili odgovor da je problem liječnika problem
u cijeloj Hrvatskoj. Znadete da mi u gradu imamo dva liječnika koja rade po četiri sata i koja
su u mirovini i dva liječnika koja rade puno radno vrijeme. Ono što smo napravili je da smo
potpisali stipendiju s budućom mladom liječnicom. Radimo na tome da oformimo jedan tim
mladih liječnika u budućnosti. Isto tako smo pomogli jednoj učenici oko priprema za upis na
fakultet medicine. Grad pokušava sve što je u njegovoj moći, ali moramo znati da sva
sredstva koja država daje za domove zdravlja idu u županiju. Županija je ta koja u ovom
slučaju ima utjecaja na sve ovo što ste vi pitali. Mi kao grad oko toga nemamo ingerenciju niti
oko dolaska specijalista. Ono što mi imamo pravo, a koristimo ga redovito i ustrajni smo u
našim zahtjevima da se riješi pitanje liječnika primarne zdravstvene zaštite. Ono što još treba
naglasiti je to da naši županijski vijećnici to pitanje postave na Županijskoj skupštini.
3.a) Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU –
Prije samog postavljanja pitanja zahvalio se u ime žitelja Dišnika i Kapelice gradonačelniku
Grada Garešnice Josipu Bilandžiji kao i županu Damiru Bajsu koji su u jednoj simbiozi
županija i Grad Garešnica doveli do toga da se asfaltirala cesta zvana „čežnja“ ili „želja“
između Dišnika i Kapeličkih brda. Još jednom hvala Vam na tome.
Prvo pitanje se odnosi na radio postaju Krugoval. Krugovalna posta Garešnica je gradski
radio. Trgovačko društvo u vlasništvu Grada Garešnice, Općine Hercegovac, Velika
Trnovitica i Berek. Za istu Krugovalnu postaju sredstva izdvajaju svi građani, ne samo oni
koji podržavaju aktualnu vlast u gradu i općinama što je razlog više da postavim pitanje:
Obzirom da na istom radiju ima tjedna emisija Glas vlasti, zašto u istoj minutaži nema emisije
Glas oporbe? Volio bih kada bi se po demokratičnosti ugledali na nacionalnu televiziju HRT

koja u svom programu ima minutažu za emisiju A sada Vlada, a isto tako za emisiju
Oporbeni zarez. Dakle osim besplatnih medija putem kojih oporba može kontaktirati sa
svojim potencijalnim glasačima, biračima, simpatizerima, tražim od gradonačelnika sa
suradnicima da razmisle o mom pitanju i prihvate ovaj nadasve konstruktivan i demokratičan
prijedlog.
b) Pitanje za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU sa suradnicima – Svakim danom
postajemo sve starije društvo (industrije više nemamo, a mladi nam svakoga dana odlaze u
potrazi za boljim sutra) pa tako i naš Grad Garešnica. Pribojavam se ako se ništa ne bude
rješavalo po pitanju doma za umirovljenike u našem gradu i vlastodršci kao i obitelji starijih i
nemoćnih osoba prolongirajući i gurajući od sebe veliki problem društva koji ih čeka za dvije,
pet ili deset godina moraju se suočiti sa surovom istinom i biološkim satom. Vjerujte da isto
toliko koliko nam treba dječji vrtić još potrebniji je dom za umirovljenike kapaciteta barem
pedeset osoba jer vjerujte da trebamo ulagati u sigurnu budućnost za sve umirovljenike,
ponavljam za sve umirovljenike, starije i nemoćne osobe. Zato predlažem da Grad Garešnica
u suradnji sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom nađe rješenje za gradnju doma za
umirovljenike ili kupi već postojeću zgradu adekvatnu za renoviranje i prilagodbu (na
Županijskoj sam skupštini spominjao zgradu bivše Mode) kako estetski tako i
funkcionalnošću osobama sa posebnim potrebama. Nadam se da gledate problematiku istim
očima i imate dovoljno empatije i pijeteta prema starijim i nemoćnim osobama te da će te
poslušati moj prijedlog i viziju sprovesti u realnost.
- a) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA – Što se tiče vašeg prvog pitanja treba naglasiti da
emisija Glas vlasti nije emisija koja ide svaki tjedan već je emisija na mjesečnoj bazi. Rekao
bih da emisija Glas vlasti nije emisija vezana za glas HDZ-a, glas HSLS-a, glas HSP-a nego
je to emisija koja izvještava što se sve dešava, što se radi na području grada. To je jedna
prezentacija svih događanja koja se dešavaju na području našega grada, svih naših
projekata. Do kud smo došli, što nas očekuje, koje se manifestacije dešavaju, što se radi po
pitanju cesta, Doma zdravlja. Ono što treba još naglasiti da Glas oporbe je glas političke
stranke. Niti grad niti trgovačko društvo ne smije financirati političke stranke. Grad financira
političke stranke u skladu s Odlukom Gradskoga vijeća i po participaciji vijećnika u Gradskom
vijeću. Stranke dobivaju sredstva i mogu samostalno plaćati emisije. Nemamo te ovlasti da
financiramo političke stranke mimo Odluke Gradskog vijeća.
- b) Što se tiče doma za umirovljenike gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekao je da su se
te teme dotaknuli već nekoliko puta. Sjetit ću vas da smo u iščekivanju Odluke o regeneraciji
malih gradova i u onom našem Interventnom planu mi smo postavili i pripremili jedan dom za
umirovljenike. Mi moramo znati da je u ovom trenutku grad u procesu zaista kapitalnih
ulaganja na području Grada Garešnice i moramo biti svjesni činjenice da su to zaista veliki
projekti za naš manji gradski proračun. Ono što će uskoro uslijediti je izgradnja novog vrtića,
Zeleni vrtovi Poilovlja, izgradnja prometnica, parkirališta, rotora. Tu je i dovršetak Tehno
parka. U samoj Poduzetničkoj zoni je i izgradnja i pristupne ceste koja je u vrijednosti 6
milijuna kuna i ako tome dodate novi vrtić na Gajinama procijenjene vrijednosti 6 milijuna i
900 tisuća, a najniža ponuda za izvođenje radova je 10 milijuna i 134 tisuće kuna. Kada
uzmete tu razliku i sa PDV-om ispada da grad mora sufinancirati iznos od 5 milijuna kuna. Tu
zbrojite onih 6 milijuna za pristupnu cestu za Poduzetničku zonu Kapelica doći će te do
iznosa 11 milijuna kuna za koje će grad morati naći izvore sufinanciranja. To su kapitalni
projekti i mi od toga jednostavno ne smijemo odustati. Ono što očekujemo i u čemu vidim
veliku šansu Grada Garešnice je ta Odluka o regeneraciji malih gradova i da ona konačno
prođe i zaživi i da na taj način prođe i naš Interventni plan. U tom planu je i dom
umirovljenika. Razmišljamo o tome i vjerujte nećemo odustati. Razgovarali smo i o tome da
tu opet bude suradnja sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Moram napomenuti u tom
projektu i mogućnost kupovine Mode. Morate znati da je vrijednost Mode u ovom trenutku
milijun i pol eura koliko traži Erste banka. Ja mislim da niti županija niti grada za sad nemaju

toliko sredstava da bi mogli kupit Modu od Erste banke. U sklopu Interventnog plana je i
nova knjižnica, nova infrastruktura u gradu, uređenje centra grada. Jako puno je projekata za
koje vam mogu reći da smo mi spremni. Imamo gotove projekte. Grad je uložio više milijuna
kuna u same projekte. Ne smijemo zaboraviti niti prekogranične projekte. Naši su pri
završetku i to sva tri. Jedan će završiti u petom mjesecu, jedan u desetom i jedan u
jedanaestom. Tu nismo stali. Pripremili smo i nova tri projekta prekogranične suradnje.
Jedan od projekata je dom za djecu s poteškoćama u razvoju, drugi projekt je izgradnja
destilerije i uređenje doma u Ciglenici. Treći projekt prekogranične suradnje su Skresovi.
Naše blago na području Grada Garešnice na koje ne smijemo zaboraviti. Jako puno ulaganja
i uz sve to nismo zaboravili da ovaj naš proračun bude u skladu sa onim što treba biti i
razvojan i poticajan i socijalan. Ne smijemo zaboraviti pomaganje potrebitima, stipendiranje
učenika i studenata, ni sufinanciranje stanovanja. Molim vas za strpljenje i da pričekamo
trenutak da ta odluka zaživi i mislim da je puno kvalitetnije pokušati iskoristiti sve što nam
nude Europski fondovi.
Vijećnik SINIŠA GLAVAŠ javio se za riječ rekavši da je pozorno slušao izvješće
gradonačelnika gdje je on rekao da je dom za umirovljenike 10 milijuna kuna, a vrijednost je
6 milijuna kuna i to je pohvalno. Ali onda se javio predsjednik Gradskog vijeća i rekao da to
nije za dom umirovljenika već za vrtić. Vijećnik Siniša Glavaš nato je rekao da bi sigurno
toliko bilo i za dom umirovljenika , a s druge strane imamo zgradu koja nam se nudi i u to
sam uvjeravao i župana Damira Bajsa. Mislim da ne bi trebali propustiti taj momenat šanse,
iskoristiti to jer to je zgrada sa 10 000 tisuća kvadrata. Morala bi se renovirati za nekih možda
5 milijuna kuna i dobili bi dom umirovljenika za 500 osoba. Garešnica bi postala
prepoznatljiva po tome da bi imali smještaj ne za 50 već za 500 umirovljenika koje bi mi
mogli zbrinuti. Umirovljenici bi došli iz raznih krajeva Republike Hrvatske i ti umirovljenici bi
šetali po Gradu Garešnici, kupovali u našim trgovinama, pili kavu po našim kafićima i jeli
slastice. Zamoljavam sve županijske vijećnike da zajedno sa mnom lobiraju kod župana
Damira Bajsa da odobri taj projekta za Grad Garešnicu kako bi umirovljenici bili zbrinuti.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević nadovezao se i rekao da u sklopu doma
umirovljenika treba spomenuti još jedan segment koji je važan zbog cijene koju će plaćati
umirovljenici, a to je Ministarstvo demografije, socijalne politike i mladih. Ako oni uđu zajedno
u partnerstvo sa županijom i gradom onda možemo računati da će cijena moći biti kao što je
cijena u Bjelovaru nekih 2600 kuna. Svi mi aludiramo na cijenu. Mora participirati i državna
vlas i županijska i gradska vlast da bi umirovljenici mogli koristiti cijenu od 2600 kuna. Netko
mora nadoknaditi onu razliku pune cijene doma za umirovljenike.
4.a) Pitanje postavlja vijećnik ZDRAVKO JAKOPOVIĆ za gradonačelnika JOSIPA
BILANDŽIJU – jedno pitanje za gradonačelnika, ali odgovor na njega je već dan. Pitanje se
odnosilo na dom u Ciglenici. Ljudi pitaju, nešto su načuli, ali ne znaju što se tamo radi?
b) Pitanje isto za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – Pitanje je upućeno od građana
Grada Garešnice vezano za jednosmjernu ulicu. Da se nekako pokuša regulirati to
parkiralište jer jednostavno ta ulica je zauzeta 24 sata. Nemate gdje stati kada idete u Dom
zdravlja ili neku javnu ustanovu. Jednostavno je zatrpano pa ako bi se tu mogao naći neki
način pošto je to u vlasništvu grada. Da možda Komunalac preuzme to na sebe sa
nekakvim redarom koji će ograničiti parkiranje na nekakvih dva sata besplatnog parkiranja, a
nakon toga vam se piše kazna.
- a) Što se tiče prvog pitanja na njega smo već odgovorili.
-b) Na drugo pitanje odgovor je dao gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekavši da je prije
nekog vremena bila potpisivana peticija da se ukine plaćanje parkinga. Samim ukidanjem
naplate parkinga došli smo do situacije koja je trenutno sada, ali opet je to sve na
mogućnosti Gradskoga vijeća da donese odluku. Mi u gradu ćemo to podržati. Na vam je da

se odlučite da li želite ići u promjenu onoga što ste već mijenjali prije nekog doglednog
vremena. Potpisana je peticija od strane građana da žele da se ukine naplata parkiranja.
Naplatom parkiranja mi smo imali regulirano parkiralište u samom centru grada. Ostavljam
vama na mogućnost da se odlučite da u tom smjeru krenemo dalje. Isto tako biti će uređeno
parkiralište iza stambenih zgrada u Ulici Vladimira Nazora i THB gdje će svi stanari moći
parkirati svoja vozila iza zgrada na uređenom parkiralištu.
5. Pitanje postavlja vijećnik SLAVEN ĐURĐEVIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU –
Pitanje se u biti odnosi na vaše pitanje i na izvještaj direktora Komunalca Dražena Bengeza.
Mi nismo dobili odgovor ništa oko prevencija. Pisali smo dopis prema gradonačelniku na ovu
temu, ali je odgovor bio da ga postavimo na Gradskom vijeću. Na stranicama Ministarstva
zaštite okoliša i energetike u djelu u kojem se spominje način gospodarenja otpadom i kako
se provodi među ostalim se nalazi i nastajanje eksplozije i požara. Pitanje je prevencija tj.
što ste vi poduzeli da se isto izbjegne kao neshvatljivu situaciju da se na istom mjestu gdje
postoji takva opasnost ne postoji hidrant s vodom i kako je to moguće?A drugo ovo što vi
spominjete da je požar podmetnut, navodili ste da je bilo preko sto raznih prijava. Tamo
nema poštene ograde i to smo vidjeli u emisiji, zaštitara nema 24 sata i nema video nadzora
što je realno danas standard jer tko može garantirati da sutra neće netko doći i podmetnuti.
- Odgovor je dao direktor Komunalca DRAŽEN BENGEZ rekavši da kada se radi o
zaštićenom prostoru kompletno odlagalište je ograđeno za žicom 2 metra na kojoj vidljivo
stoje znakove da je zabranjen ulaz neovlaštenim osobama. Isto tako imamo zaštitarsku
službu koja tamo provodi javni red i mir za vrijeme radnog vremena odlagališta. Naravno da
je žica probita i na to sam ja aludirao i pokazivao jer mi svakih tjedan dana mijenjamo i
krpamo žicu. Apeliram na Državno odvjetništvo da krene raditi svoj posao. U prošloj godini je
podneseno nekoliko prijava možda i dvadesetak, a nisam dobio još niti jednu presudu da je
netko osuđen. Mi tamo provodimo mjere zaštite onako kako je propisano. Što se tiče
hidranta naravno da ga nema kada nema vodovoda. Ne možemo staviti hidrant bez vode.
Kada prođe vodovod i kada se steknu uvjeti mi ćemo tamo lako provesti hidrantsku mrežu.
Mi sada razmišljamo o jednoj drugoj privatnoj cesti od Popovca preko šume gdje već postoji
put i tamo bi nam najlakše bilo provesti kilometar i pol vodovodne mreže. Znači to su
prevencije koje ćemo mi poduzeti i isto tako i video nadzor koji definitivno planiramo uvesti
pa ćemo vidjeti svaki upad unutra.
Točka 3.
Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Garešnica za područje Grada
Garešnice za 2018. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Pomoćnica načelnika Policijske postaje Garešnica, Daliborka Dabo podnijela je usmeno
izvješće o stanju sigurnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Siniša Glavaš i Zdravko Jakopović te pomoćnica načelnika
Policijske postaje Garešnica Daliborka Dabo.
Vijećnik Siniša Glavaš prvi se javio za raspravu. Rekao je da će govoriti nešto slično što je
govorio i u Županijskoj skupštini ono što se tiče javnog reda i mira i što se tiče prometa u
Gradu Garešnici pošto je sad Gradsko vijeće. Malo se nisam snalazio u analizi, ali je
napravljena bolje nego županijska i to pohvaljujem. Izvješće policije i samoga gradonačelnika
i suradnika je statistički točno i to pozdravljam te komparaciju godine 2017. i 2018., da nije
tu problem osjećamo li se sigurno na području Grada Garešnice. Pucanje po kućama iz
vatrenog oružja u Velikom Pašijanu, oružane pljačke benzinske postaje, poštanski uredi,
trgovine te naročito starije i nemoćne osobe. Po život opasan napad na mladu novinarku
Nove TV i kao i na obitelj Sučić iz Dišnika prenijeli su svi nacionalni mediji i van granica

Hrvatske i po tome smo nažalost postali poznati. Vidimo iz izvješća da svaki vikend je
povećan broj prekršajnih djela naročito u ugostiteljskim objektima. Pitamo se i zašto. Tu
govorim i o jedinici lokalne samouprave, upravo zato što i onako malobrojni policajci ne
stignu raditi svoj posao, a lokalna samouprava stavlja na teret rad ugostiteljskih objekata i
koji zadovoljavaju i koji ne zadovoljavaju propise po dva sata duže rade od propisanog, a ne
pita se za javni red i mir naročito u stambenim zgradama nakon pola noći. Za one koji nisu
upućeni postoji dnevni, večernji i noćni rad, a postoji i kategorizacija objekata koja se u ovom
slučaju ne poštuje i samim time ne omogućuje rad policijskih službenika za dobrobit svih
naših građana. Ako govorimo o sigurnosti u prometu tu moramo naglasiti magistralnu cestu
koja ide kroz centar grada i veliki dio mjesnih odbora bez nogostupa gdje dnevno prođe i do
osam stotina kamiona, šlepera rumunjskih, bugarskih registarskih oznaka u prosjeku tereta i
do 30 tona po kamionu te je u posljednje vrijeme pojačan promet pretovarenih kamiona
Hrvatskih šuma sa kladama. Smatram i da stanje u prometu nije zadovoljavajuće. Da
podsjetim da je ovih dana aktualna Varaždinska cesta. Donijeli su odluku da po njihovim
cestama ne može ići veća tonaža od 7,5 tona i mislim da je to jedan od načina na koji
možemo regulirati promet ovih velikih kamiona. U tom slučaju ako je Varaždin donio tu
odluku znači da će kod nas biti još više kamiona jer će sve ići na našu magistralnu cestu koja
povezuju Kutinu i Barcs za autoput. Često pa i dnevno izletavaju kamioni u putne jarke,
ograde kuća pa i sam kuće itekako ugrožavajući sigurnost žitelja u prometu naročito onih koji
stanuju uz same prometnice što je posebno opasno za djecu koja se pješice vraćaju po noći
kući po dionicama bez nogostupa. Uz sav posao koji zadovoljavajuće obavljate zamolio bih
vas da se više posvetite preventivnom djelovanju i što se tiče javnog reda i mira kao i u
prometu jer citirati ću staru narodnu izreku Bolje spriječiti nego liječiti. Daliborka Dabo
nadovezala se na izlaganje vijećnika Siniše Glavaša vezano za statistiku prekršaja u
ugostiteljskim objektima gdje je rekla da 2018. godine u ugostiteljskim objektima nije
zabilježen niti jedan prekršaj protiv javnog reda i mira. Najviše je zabilježeno na ulici. Što se
tiče samog prometa to je već odgovoreno,a to je da nije Policijska postaja nadležna za
regulaciju prometa. Već dva puta je na području grada organiziran takozvani Ljevak gdje se
kontroliraju sva vozila koja se u tom trenutku zateknu, također i kamioni i to traje dva sata.
Tako se evidentiraju i procesuiraju svi prekršaji. Nadzor vozača kamiona do sada je oko
1000 radnih sati. U raspravu se uključio i vijećnik Zdravko Jakopović rekavši da što se tiče
samoga rada policije da misli da oni svoj posao u cijelosti rade odgovorno i dosta kvalitetno
obzirom na broj zaposlenih. Jedino što se tiče toga prometa da se više stavi nadzor prometa
na sam centar grada i okolna mjesta gdje postoje veliki prekršitelji koji to redovito rade, a
naše državno odvjetništvo kaže da su oni socijalni slučajevi, da nemaju sredstva za plaćanje
a oni to uredno rade. Ne bi bilo na odmet da se na ta pojedina mjesta gdje se to učestalo radi
da se pojača kontrola. Što se tiče Ciglenice i Kaniške Ive svi voze oko stotke, opsanost je
izlaska van i nema nogostupa. Ako se može u plan staviti više oko te kontrole brzine da se
oko toga više povede računa. Što se tiče kontrole brzine 03. travnja 2019. godine je održana
akcija gotovo na razini cijele Europe gdje su građani na stranicama PU Bjelovarskobilogorske mogli predlagati gdje da se stave uređaji za nadzor brzine. Ovim putem vas
pozivam da drugi put to popratite i ako imate kakve lokacije da prijavite jer sve što su građani
predložili na ta mjesta su stavljeni uređaji za nadzor brzine. Predsjednik Gradskog vijeća
uključio se i rekao da su za nas predviđene kamere koje će biti 24 sata za Ulici Matije Gupca
i u Hrastovcu.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se pomoćnici načelnika na
izlaganju i zaključio raspravu po točki 3. dnevnog reda.
(Prilog: Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Garešnica za područje
Grada Garešnice za 2018. godinu)

Točka 4.
Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Garešnice
vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Siniša Glavaš. Jako je dobro što se osniva ovo vijeće i vidio sam da
su u proširenom sastavu uključeni i moji umirovljenici. Da budemo znali sugerirati policiji koja
provodi javni red i mir.
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Garešnice)
Točka 5.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje od srpnja - prosinca 2018.
godine vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i gradonačelnik Josip Bilandžija.
Vijećnik Siniša Glavaš rekao je da u Izvješću gradonačelnika tko je pozorno čitao može se
vidjeti da se dosta radilo u Gradu Garešnici u proteklom periodu da se dosta toga misli raditi i
da se radilo po mjesnim odborima. Što želim pozdraviti, samo što sve ovo što imamo pred
sobom ne možemo usporediti ni sa čim. Imamo što se radilo, ali nemamo što je zaključeno i
da li je to ostvareno. Vjerujem da će te i dalje nastaviti ravnomjerno raditi po mjesnim
odborima kao što ste radili i do sada. Između ostaloga imamo zamolbu iz MO Veliko Vukovje
oni traže vodovod. Bez obzira koliko bude priključaka pa stoga molim gradonačelnika da se
nekako proba zadovoljiti i stanovnike Velikog Vukovja za taj vodovod i ljude koji se bave
poljoprivredom. Ja znam da će se graditi veliko jezero između Kapelice i Rogože , ali mislim
da za taj donji dio Velikog Vukovja to jezero ne bude dostatno. Gradonačelnik Josip
Bilandžija uključio se u raspravu. Zahvalio se na podršci i na samom pitanju. Što se tiče
samog izvršenja to se sve vidi u realizaciji proračuna Grada Garešnice i u sklopu toga se
može vidjeti što smo planirali i što smo izvršili. Ono što mogu reći za ravnomjeran razvoj svih
mjesnih odbora to je jedan ideja vodilja i tako ćemo raditi i u budućnosti. Što se tiče
infrastrukture i vodovoda ja mogu samo reći da je naša ideja da svakako sva naša mjesta
imaju sve što ste spomenuli da imaju komunalnu infrastrukturu. Siguran sam da nakon toga
više neće biti bitno gdje tko živi jer samo središte grada će biti udaljeno pet do deset minuta
automobilom. Puno je još tih projekata koje trebamo odraditi, ali vjerujte da ćemo voditi
računa i o vodovodu u Vukovju i o mjesnom domu u bilo kojem našem naselju. Puno mjesnih
domova traži i vapi za uređenjem i sukladno našim mogućnostima pokušavamo raditi
svugdje po malo tako da ne radimo samo u jednom mjesnom odboru. Isto tako ćemo
pokušati u neko dogledno vrijeme riješiti pitanje vodovoda i u Velikom Vukovju i u drugim
naseljima na području Grada Garešnice koja to nemaju.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo

IZVJEŠĆE O RADU
GRADONAČELNIKA GRADA GAREŠNICE
ZA RAZDOBLJE OD SRPNJA – PROSINCA 2018. GODINE
(Prilog: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje od srpnja - prosinca
2018. godine)
Točka 6.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica za 2018. godinu 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 prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ GAREŠNICA
ZA 2018.. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica za 2018. godinu)
Točka 7.
Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2018. godinu
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 prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „ĐURO SUDETA“ GAREŠNICA
ZA 2018. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2018.
godinu, Financijsko izvješće i Bilanca 2018. godina)
Točka 8.
Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2018. godinu vijećnici su dobili u
digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.

Ispričao je zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Garešnica, Tomislava Kunješića i
njegovog zamjenika koji iz opravdanih razloga nisu mogli prisustvovati navedenoj sjednici.
Predsjednik Gradskog vijeća istaknuo je, da ako netko od vijećnika ima kakvo pitanje za
zapovjednika vezano za navedeno izvješće može ga pismeno uputiti i dobit će na njega
odgovor na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.
Za riječ se javio vijećnik Siniša Glavaš.
Prvi se za raspravu javio vijećnik Siniša Glavaš koji je rekao da je izvješće JVP-a statistički
podaci koju mogu biti, ali i ne moraju odgovarati istini. Nemamo ih s čim usporediti. No jedno
je sigurno da ovaj put ne želi kritizirati vatrogasce za nerad kao što sam onda govorio o
Velikom Vukovju, kao što sam govorio o izgorenoj kuću u Velikom Vukovju, i kao što sam
govorio o automobilu luksuznom za vatrogasce jer ovaj puta gradonačelnik ipak ima bolji
auto od zapovjednika JVP-a. Između ostaloga želim pohvaliti JVP Garešnica kao i sve
njihove kolege iz svih dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su uspjeli obuzdati požar na
odlagalištu Johovača i tako sigurno spriječiti ekološku katastrofu.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GAREŠNICA
ZA 2018. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2018. godinu)

Točka 9.
Prijedlog Odluke o isključenju katastarske čestice kčbr. 800 u k.o. Kapelica iz opće uporabe
putova vijećnici su dobili u digitalnom obliku
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Miroslav Mauher i pročelnik Miroslav Gerstner. Vijećnik
Miroslav Mauher tražio je da se obrazloži o čemu se tu radi. Pročelnik Miroslav Gerstner
rekao je da se tu radi o jednom poljoprivrednom bloku i da bi se napravila kompletna izmjera
tog istog bloka moramo tu jednu česticu od sto, koja je javno dobro moramo ju prebaciti na
Republiku Hrvatsku da bi se mogle izvršiti izmjere. Radi se konkretno o području u Kapelici
gdje su voćnjaci od gospodina Pintarića.
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O ISKLJUČENJU KATASTARSKE ČESTICE KČBR. 800
U K.O. KAPELICA IZ OPĆE UPORABE PUTOVA
(Prilog: Odluka o isključenju katastarske čestice kčbr. 800 u k.o. Kapelica iz opće uporabe
putova)

Točka 10.
Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada
Garešnice za 2019.-2021. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Miroslav Mauher, Siniša Glavaš, Slaven Đurđević te
gradonačelnik Josip Bilandžija.
Prvi se za riječ javio vijećnik Miro Muher rekavši da bi trebalo nešto reći u prilog ovom planu.
Jedan kratak osvrt je da je onaj uvodni dio koji govori o migracijama stanovništva, vidljivo je
to da su podaci s popisa stanovništva iz 2011. godine. Situacija je daleko gorja nego što se
to prikazuje jer posljednjih par godina migracije su uznapredovale. S druge strane
pozdravljam da se ide mladim ljudima pomoći, ali bih svakako želio ako bi se moglo i više
pomoći. Ne samo sa 7.500,00 tisuća kuna nego makar sa 15.000,00 kuna ako grad ne može
više. Na taj način mi ipak zadržavamo te mlade ljude. Nije ni to 15.000,00 kuna ne znam što,
ali ipak je neki vidljiviji stimulans. Volio bih da malo razmislite o tom mom prijedlogu i
pokušate povećati taj dio sufinanciranja mladih kada hoće osnovat svoje gnijezdo svoj dom.
Dalje se u raspravu uključio i vijećnik Siniša Glavaš. Na županijskoj skupštini župan je iznio
program županije Bjelovarsko-bilogorske gdje je kamate na kredite preko Erste banke uspio
skinuti na 1,7 posto. Mislim da je ovo vatrogasna mjera davanje 7.500,00 ili 15.000,00 kuna
kako je rekao Miro. To bi bilo gašenje požara kod tako mladih obitelji. Smatram da bi bolje
bilo pregovarati sa bankama koje će takvim mladim obiteljima dati kredite po povoljnim
kamatama. Mislim da su to daleko bolja poticajna sredstva za mlade obitelji kako bi ostvarila
svoj san svoj dom. Nadalje se u raspravu uključio i vijećnik Slaven Đurđević koji je pitao da li
mi znademo koliko je fakultetski školovanih ljudi završilo fakultete i vratilo se u grad ili su vrlo
brzo otišli u inozemstvo? Da li imamo neku evidenciju o tome? Gradonačelnik Josip
Bilandžija prvo se osvrnuo na Program mjera za poticanje mladih obitelji. Ono što je rekao
vijećnik Muher možda u ovom trenutku to ne izgleda puno, ali kad tome dodamo
sufinanciranje udžbenika, sufinanciranje cijene vrtića, jer od ekonomske cijene 1.854,00
kune naši građani plaćaju 550 odnosno 500 kuna za smještaj u vrtiću. Kada tome dodamo
potpore za razvoj obrtništva, poduzetništva, poljoprivrede sve su to mlade obitelji koje u tom
programu imaju potporu od grada. Kada tome dodamo stipendiranje učenika i studenata,
kada tome dodamo ulaganje u Poduzetnički centar, kada tome dodamo ulaganje u Startup
inkubator gdje smo osigurali prostor za buduće poduzetnike, kada tome dodamo ulaganje u
Tehno park , pristupnu cestu dakle na mogućnost razvijanja poduzetništva i obrtništva sve u
skladu sa potporama Grada Garešnice. Možda tih 7.500,00 kuna ne izgleda puno, ali kad
zbrojite sve ovo ostalo doći će te do podatka da Grad Garešnica zaista pruža pomoć svim
obiteljima na području Grada Garešnice. Ono što je ovdje bitno istaknuti da postoje
migracije,ali to je problem svih gradova u Republici Hrvatskoj, gotovo cijele Europe. Svi smo
svjesni činjenice da mladi ljudi odlaze za poslom i za većom plaćom. Ono što nas trenutno
tišti to je zapošljavanje sustava. Za Grad Garešnicu i za manje gradove to nije dobra odluka
jer vi automatski imate zapošljavanje onoga tko je višak iz nekoga drugoga grada. Mi kao
manji grad nemamo mogućnost na taj način zaposliti naše mlade ljude koji su završili
fakultete. Mi imamo evidenciju svih naših koji su u sustavu stipendija, imamo i nekakvu
evidenciju ali nemamo cjelokupnu evidenciju mladih ljudi koji završavaju fakultete. Svi smo
mi nekako pokušali i pokušavamo zaustaviti odlazak mladih ljudi iz našeg grada. Ono što
svakako želimo je poziv za sve mlade ljude koji završe fakultet i koji misle da imaju
poteškoća sa zapošljavanjem da se jave u grad i nastojat ćemo im pomoći.
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAM MJERA
ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA
MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
ZA 2019.-2021. GODINU

(Prilog: Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području
Grada Garešnice za 2019.-2021. godinu)

(Vijećnica Aleksandra Hojka napustila je sjednicu Gradskog vijeća u 10:21 sati.)

Točka 11.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Garešnice vijećnici su dobili
u digitalnom obliku.
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici,
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. travnja 2019.
godine na svojoj 5. sjednici. Da je razmotrio i raspravio Odluku o komunalnim djelatnostima
na području Grada Garešnice te da predlaže Gradskom vijeću da navedenu Odluku donesu
u predloženom tekstu.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. Pitanje je bilo oko održavanja nerazvrstanih
cesta i cesta kroz mjesne odbore gdje je jasno rečeno da 50 metara ako cesta ide prema
polju ili negdje treba biti asfaltirana. To je zakonom predviđeno da svugdje gdje se cesta
izdvaja prema poljima ili čemu drugome treba biti asfaltirana. Naravno radi tih poljoprivrednih
strojeva i sve toga. U onom dijelu gdje je održavanje tih cesta mislim da bi trebalo povest
brigu oko toga. I konačno je prilika da zamolim direktora Komunalca Dražena Bengeza da
Garešničko groblje kao jedno od najvećih groblja za Sesvete bude osvijetljeno cijelu noć tih
par dana u godini kako ne bi dolazilo do neugodnih situacija.
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE

(Prilog: Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Garešnice)
Točka 12.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici,
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. travnja 2019.
godine na svojoj 5. sjednici. Da je razmotrio i raspravio Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Garešnice 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 14 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI
POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA GAREŠNICE

(Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Garešnice)
Točka 13.
Prijedlog Odluke o službenoj iskaznici, znački i odori komunalnog redara vijećnici su dobili u
digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O SLUŽBENOJ ISKAZNICI, ZNAČKI I ODORI KOMUNALNOG REDARA
(Prilog: Odluka o službenoj iskaznici, znački i odori komunalnog redara)
Točka 14.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom
obliku.
Predsjednik Komisije za javna priznanja Željko Starčević izvijestilo je vijećnike da je Komisija na
svojoj 2. sjednici održanoj 03. travnja 2019. godine razmotrila i raspravila pristigle prijedloge za
dodjelu javnih priznanja Grada Garešnice te predlaže Gradskom vijeću da donesu Odluku o
dodjeli javnih priznanja kako je to navedeno u prijedlogu.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Garešnice)

Točka 15.
Donošenje Rješenja o izboru člana Komisije za javna priznanja.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Garešnice Mladen Greidl
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao na sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine te da
su utvrdili prijedlog kandidata za člana Komisije za javna priznanja Gradskog vijeća Grada
Garešnice. Iza pokojnog Zlatka Štimca (BUZ) predlaže se da se u Komisiju za javna
priznanja izabere Dragutin Medić iz Velikog Vukovja (BUZ).
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
RJEŠENJE
O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA JAVNA PRIZNANJA

Točka 16.
Razno

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 10:40 sati.

ZAPISNIK VODILA:
Ivana Burić

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Željko Starčević

