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Z A P I S N I K 

 

s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 14. lipnja 2021. godine 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević u 9,00 sati. 

 

Prisutni: Željko Starčević, Andrea Bengez, Ivica Trupinović, Vladimir Šrajber, Mato Bombini, Mateja 

Marijanović, Marija Mrkonja Preberina, Vjekoslav Filipec, Anđelko Matijaš, Slaven Đurđević, Maja 

Delić, Filip Mlinarić, Branko Živoder i Slavica Rukavina.  

 

Odsutni: Domagoj Balja. 

 

Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grad Garešnice), Goran Cupek (zamjenik 

gradonačelnika Grada Garešnice), 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 i Voda d.o.o. Garešnica), Melita Lozina 

(ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Garešnica), Helena Jelica Kramarić (direktorica 

Krugovala 93,1 MHz d.o.o.), Ivana Burić (viša referentica za društvene djelatnosti) te predstavnici 

medija. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je slijedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice 

2. Aktualni sat 

3. Izvješće o radu Krugovala 93,1 MHz d.o.o. Garešnica za 2020. godinu 

4. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2020. godinu 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Garešnice 

6. Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2020. godinu 

7. Godišnje Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Garešnice za 2020. godinu 

8. Godišnje Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Garešnica za 2020. godinu 

9. Godišnje Izvješće o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Garešnice za 2020. godinu 

10. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu 

11. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Garešnice za 

2020. godinu 

12. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2020. 

godinu 

13. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2020. 

godinu 

14. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Garešnice za 2020. 

godinu 
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15. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice Grada 

Garešnice za 2020. godinu 

16. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

u Gradu Garešnici za 2020. godinu 

17. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2020. godinu 

18. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada 

Garešnice za 2020. godinu 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2021. 

godinu 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. Izmjeni Plana razvojnih programa Grada 

Garešnice za 2021. godinu 

21. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Garešnice za 2021. godinu 

22. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Garešnica za 2021. godinu 

23. I. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Garešnici 

za 2021. godinu 

24. I. Izmjene Programa javnih potreba u školstvu Grada Garešnice za 2021. godinu 

25. I. Izmjene Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada Garešnice za 2021. godinu 

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća Grada 

Garešnice i članove radnih tijela Gradskog vijeća Grada Garešnice 

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta 

28. Razno 

Dnevni red predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje.  

Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 14 glasova ZA. 

Točka 1. 

Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je vijećnike da iznesu primjedbe na Zapisnik s 1. konstituirajuće 

sjednice Gradskog vijeća održane 31. svibnja 2021. godine. 

Primjedbi nije bilo. 

Uslijedilo je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je, s 14 glasova ZA, prihvatilo Zapisnik s 1. 

konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća održane 31. svibnja 2021. godine. 

 

Točka 2. 

Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 

 

1.a) Pitanje postavlja vijećnik Slaven Đurđević – Pitanje je za gradonačelnika i njegove suradnike. 

Prvo je vezano je za aktualnu situaciju i prijedlog Zakona za gospodarenje otpadom. Zanima me 

situacija s našim odlagalištem Johovača. Elaborat zaštite okoliša - sanacija i rekonstrukcija 

odlagališta, koji je trebao biti riješen u 2020. godini, a pretpostavljamo da je to sve odgođeno zbog 

korone, zanima nas kada se to planira i na koji način? Planira li se novi iskorak u smjeru spalionice? 

Planiraju li se kompenzacijske mjere za mještane okolnih naselja? Pri tome mislim na ukidanje 

komunalne naknade, godišnji sistematski pregledi, tzv. kružni tok kada kamioni ulaze u naselje da 

izlaze kroz drugo. To je jedan od apela mještana. 
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b) Drugo pitanje je vezano za posljednju točku dnevnog reda, imenovanje Povjerenstva za zakup i 

prodaju poljoprivrednog zemljišta. U kojoj je fazi raspisivanje najavljenog javnog natječaja za državno 

poljoprivredno zemljište na području Grada Garešnice i ide li se u raspisivanje tog natječaja uskoro ili 

ne? 

 

- Gradonačelnik Josip Bilandžija navodi da je Grad Garešnica u tijeku procesa sanacije odlagališta 

Johovača. Potrebna dokumentacija vezana za to je usmjerena na Fond za zaštitu okoliša. Uskoro 

očekujemo i potvrdu o sanaciji odlagališta Johovača na način da ćemo imati i dvije nove kazete, da 

idemo u smjeru proširenja odlagališta Johovača. To je nešto što je nama prijeko potrebno, čime ćemo 

povećati kapacitete odlagališta. Što se tiče ulazaka kamiona, to je već dogovoreno prije nekih 6 

mjeseci. Dogovoreno je da se ulazi sa strane državne ceste koja ide prema Bjelovaru, a izlazi se 

prema županijskoj cesti u smjeru Pašijana. Međutim postoje pojedini koji krše postignuti dogovor. U 

pravilu ne bi smjelo biti susreta kamiona na toj cesti što se tiče odlagališta Johovača. 

 

Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, komisija je formirana, trenutno je u tijeku natječaj za prodaju 

zemljišta. Slijede potrebne suglasnosti od Županije i Ministarstva poljoprivrede za zakup 

poljoprivrednog zemljišta. Grad Garešnica je napravio onaj cijeli proces koji je trebao, izradili smo 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, usvojili ga na Gradskom vijeću, predali ga i dobili 

potrebne suglasnosti i od Županije i Ministarstva poljoprivrede. To je proces koji mi ne možemo 

izbjeći. Što se tiče koncesije za ribnjake, ona je već odlučena, to je gotova stvar. Koncesiju za ribnjake 

na području Grada Garešnice, za koju je bio raspisan natječaj, dobila je PPK Orahovica. Tu je također 

bila formirana Komisija gdje smo mi imali dva člana, a Ministarstvo poljoprivrede tri člana.  

 

2.) Pitanje postavlja vijećnica Maja Delić – Zapravo imam dva prijedloga. Prvi se odnosi na ženske 

higijenske proizvode. Trećina žena u Hrvatskoj prisiljena je štedjeti na ulošcima jer su im preskupi, a 

dio njih kupuje proizvode slabije kvalitete, a 10% žena nije u mogućnosti kupiti dovoljno uložaka da 

ih redovito mijenja. Podjednaki postotak si ih uopće ne može priuštiti. Stoga predlažemo da se u škole 

uvedu higijenski ženski proizvodi iz tri razloga: financijski, odgojni i obrazovni. Nažalost, ovi proizvodi 

nemaju povlaštenu stopu PDV-a, ona i nadalje iznosi 25%, što ih čini još više financijski 

nepristupačnima. Kada bi se krenulo u ovu akciju i poduzele nekakve mjere, npr. uzmimo da u višim 

razredima osnovne škole ima 500 učenica, grubom procjenom došla sam do zaključka da bi nam 

trebalo 2.000,00 do 2.500,00 kn mjesečno. Taj projekt bi trebao biti naravno u suradnji sa školama. 

Prema istraživanju PaRitera, zbog mjesečnice neke djevojčice izostaju iz škole, a jedan od razloga je 

sigurno i nedostupnost takvih potrepština općenito u školama. Ulošci i tamponi nisu preveliki rashod 

za nas, ali njihovo uvođenje bi smanjilo socijalne razlike među učenicima. 

 

Drugi prijedlog bi bio da se osigura na području Grada Garešnice besplatan pristup internetu i da se 

poboljša kvaliteta, odnosno pokrivenost internetske veze. Prema mom osobnom iskustvu, obzirom 

na on line situaciju na fakultetu, imala sam poteškoća s pristupom internetu, pucanjem veze i sl. i 

kada bi se obratila svom internet operateru, on mi je naveo da je problem na području Grada s 

internetskim signalom. Smatram da Grad može utjecati na pokrivenost i pristupnost hot spotu. Sjećam 

se da je ranije nešto pokrenuto u tom smjeru, ali ne znam koliko je to provedeno. Kako se Grad okreće 

turističkim sadržajima, smatram da bi dostupnost internetu pomogla da naš Grad postane popularniji 

i da se te fotografije što prije plasiraju na internet. Svima nama je u interesu sa se naš Grad 

popularizira i poveća posjećenost turista.  

 

- Gradonačelnik Josip Bilandžija u pogledu prvog prijedloga navodi da Grad Garešnica nije osnivač 

škole i u tom dijelu može se predložiti Županijskoj skupštini, osnivaču, odnosno sudjelovati u skladu 

s dogovorom sa Županijom. Slaže se da se mogu po tom pitanju započeti razgovori sa Županijom i 

pročelnikom nadležnog upravnog odjela kako bi se našlo rješenje za ovaj prijedlog. 
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U pogledu drugog prijedloga interneta na području Grada Garešnice, podsjeća da je odrađen projekt 

WIFI 4 YOU u vrijednosti 15.000,00 € čime smo u centru Garešnice postavili antene. Što se tiče 

pokrivenosti centra Grada, mi imamo besplatni internet. Isto to smo napravili i na području pojednih 

škola, na Skresovima. Napravili smo te pristupne točke gdje naši sugrađani u različitim dijelovima 

Grada imaju besplatni pristup internetu. U tijeku je projekt izgradnje i postavljanja optičkih kablova na 

području Grada Garešnice, dakle optike za širokopojasni Internet. On je u fazi završetka prvog dijela  

na području centra. Postoje određeni problemi koji su vezani za imovinsko pravne odnose. Mi nećemo 

stati na izgradnji optičke mreže i samim tim na postavljanju uvjeta za kvalitetniji Internet, već ćemo u 

tom smjeru nastaviti i na drugim područjima našeg Grada. Financijski je neisplativo tim pojedinim 

tvrtkama koje to rade ako na tom dijelu nema dovoljno priključaka. Oni će ući u izgradnju optičkih 

kablova, ali je vrlo teško da oni mogu tu naći profit i zbog toga je problem postavljanja optičkih kablova 

na području cijelog Grada. Grad će, u svim onim dijelovima Grada gdje neće biti moguće postaviti 

optičke kablove, postaviti wireless mrežu i tako riješiti naselja sa manjim brojem stanovnika. 

Podsjećam da smo kao Grad napravili projekt i prijavili se, međutim, u onom jednom dijelu nije bilo 

zainteresiranih. Ako se sjećate, to je projekt s Čazmom i još 6 općina, gdje smo napravili projekt, ali 

nije bilo zainteresiranih izvođača. Dakle, radimo na postavljanju optičkih kablova i uvođenju 

širokopojasnog interneta, što će uskoro u ovom užem dijelu Grada uskoro biti i učinjeno. 

 

3.) Pitanje postavlja vijećnica Slavica Rukavina – Kao član Odbora za Statut i Poslovnik koji se sastao 

u subotu, gdje sam postavila isto pitanje i dobila odgovor da se prva sjednica održala u skladu sa 

starim Statutom, a očito nije jer smo izabrali samo jednog zamjenika predsjednika skupštine, rekla 

sam da bi bilo lakše da smo mi koji smo novi dobili stari Poslovnik da se može usporediti, koji mi je 

dostavila predsjednica Odbora, utvrdila da još uvijek ima nelogičnosti. Primjerice, mijenja se članak 

49., a članak 48. gradonačelnik i zamjenici se uopće na mijenja. Molila bi stručne službe da još 

jedanput to pročitaju. Isto tako bi mi bilo logično da smo danas Poslovnik imali kao prvu točku dnevnog 

reda. 

 

 - Gradonačelnik Josip Bilandžija navodi da je Poslovnik vrlo bitan jer se njime uređuje ustrojstvo i 

način rada Gradskog vijeća Grada Garešnice. Vezano za Vaše pitanje, u materijalima u kojima smo 

naznačili izmjene i dopune Poslovnika bilo je jasno naznačeno da imate stari, a na poveznici imate 

novi. Izmjene i dopune su vam bile jasno naznačene. Vezano za vaš dio pitanja koji se odnosi na dio 

Poslovnika koji govori o gradonačelniku i njegovim zamjenicima, to je iz starog Poslovnika. Na samom 

početku predložene Poslovničke odluke o izmjena i dopuna Poslovnika jasno vam je naznačeno 

člankom 2. da se u cijelom tekstu Poslovnika riječ „zamjenici“ zamjenjuje riječju „zamjenik“ u 

odgovarajućem rodu, broju i padežu. To se, dakle, odnosi na cijeli Poslovnik. Mislim da je sve bilo 

dobro, i što se tiče vašeg Odbora, i isto tako što se tiče službi Grada Garešnice jer su zaista naznačili 

sve to dobro i sve te izmjene su napravljene kvalitetno i onako kako to treba. Smatram da u ovom 

slučaju primjedba nije na mjestu, ali prijedloge prihvaćamo i uvijek ćemo prihvaćati i pokušati 

odgovoriti na vaša pitanja. 

 

Točka 3. 

Izvješće o radu Krugovala 93,1 MHz d.o.o. Garešnica za 2020. godinu vijećnici su dobili u digitalnom 

obliku. 

Izvješće podnosi Helena Jelica Kramarić direktorica Krugovala 93,1 MHz d.o.o. Garešnica 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Za raspravu se javio vijećnik Slaven Đurđević – Nisu mi jasne neke stvari u ovom Izvješću. Na prvoj 

stranici gdje su obveze za porez i prirez, plaćeno je više nego je zaduženo, pa molim da mi se to 

objasni. U Izvješću u bilanci nema iskazan rezultat. Kad se zbroji i oduzme, vidi se da je gubitak, ali 

treba biti iskazan rezultat. Početno stanje na kontu zadržane dobiti ne odgovara podacima u tablici 

koji prikazuju prihode i rashode. Malo mi je kontradiktorno da iz Izvješća proizlazi porast slušanosti, 
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a tu je kao gubitak zbog korone, a svjesni smo da su elektronički mediji u doba korone doživjeli 

ekspanziju. 

Direktorica Krugovala 93,1 MHz d.o.o. Garešnica Helena Jelica Kramarić moli da odgovore na pitanja 

koja se odnose na financijsko izvješće podnese pisanim putem nakon što to prođe s računovođom. 

Navodi da su elektronički mediji doživjeli ekspanziju, ali prihodi nisu porasli, štoviše jako su pali, 

pogotovo lokalnim medijima. Morali smo raditi u i grupama. Ono što je većina naših prihoda su 

reklame. Mi iz proračuna, u odnosu na druge lokalne medije, jako malo novca dobijemo, tako da mi 

nemamo svoje plaće iz proračuna. To mnogima nije jasno. Mi smo na čistoj ugovornoj obvezi sa svim 

jedinicama lokalne samouprave. Stvoreni su novi ugovori. Da nije bilo korone, bilo bi još ugovora. 

Preuzela sam to u najgore vrijeme – korona, potresi, ne možemo se prijaviti za potpore kroz fondove 

jer nam je osnivač jedinica lokalne samouprave, pa ni tu ne možemo povući određena sredstva. Sve 

sam prolazila, pokušavala, pa me je i ponekad bilo strah da nećemo imati za plaće, a bilo mi je 

najvažnije da plaća bude redovita. Tražila sam Skupštinu kada sam to prihvatila da mi se da tri godine. 

Nadam se da sam ovime dovoljno odgovorila na pitanja, a ovo ćemo pismeno riješiti.    

 

Nakon provedene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 12 ih je glasovalo ZA, dok je 2 vijećnika bilo SUZDRŽANO. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice s 12 glasova ZA usvojilo je 

 

IZVJEŠĆE 

O RADU KRUGOVALA 93,1 MHZ D.O.O. GAREŠNICA ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Krugovala 93,1 MHz d.o.o. Garešnica za 2020. 

godinu) 

 

Točka 4. 

Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2020. godinu vijećnici su dobili u 

digitalnom obliku. 

Izvješće podnosi Melita Lozina ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Garešnica. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno, s 14 glasova ZA, je usvojilo  

 

IZVJEŠĆE 

O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA GAREŠNICA ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2020. 

godinu) 

 

Točka 5. 

Prijedlog Poslovničke odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Garešnice 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević izvijestio je vijećnike  da je Odbor za Statut i Poslovnik 

na svojoj 1. sjednici održanoj 12. lipnja 2021. godine raspravio prijedlog Poslovničke odluke o 

izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Garešnice te je Gradskom vijeću predložio 

da ga prihvati. 
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Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno, s 14 glasova ZA, je usvojilo 

 

POSLOVNIČKU ODLUKU 

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE 

 

(Prilog: Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Garešnice) 

 

Točka 6. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2020. godinu vijećnici su 

dobili u digitalnom obliku. 

Predsjednik Odbora za proračun i financije Dražen Bengez izvijestio je vijećnike da je Odbor za 

proračun i financije na svojoj 1. sjednici održanoj 11. lipnja 2021. godine razmotrio prijedlog Godišnjeg 

izvješća o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2020. godinu te je Gradskom vijeću predložio da 

ga prihvati. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA, dok je 3 vijećnika bilo SUZDRŽANO. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice s 11 glasova ZA usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICA ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2020. godinu) 

 

Točka 7. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Garešnice za 2020. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 

Vijećnik Anđelko Matijaš koji je određen za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća izvijestio je 

vijećnike da je Odbor za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša na svojoj 1. sjednici 

održanoj 10. lipnja 2021. godine razmotrio prijedlog Godišnjeg izvješća o ostvarenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Garešnice za 2020. godinu te 

je Gradskom vijeću predložio da ga prihvati. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice s 13 glasova ZA usvojilo je 
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Godišnje Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Garešnice za 2020. godinu) 

 

Točka 8. 

Prijedlog Godišnjeg Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Garešnica za 2020. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 

Vijećnik Anđelko Matijaš koji je određen za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća izvijestio je 

vijećnike da je Odbor za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša na svojoj 1. sjednici 

održanoj 10. lipnja 2021. godine razmotrio prijedlog Godišnjeg izvješća o ostvarenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Garešnica za 2020. godinu te je Gradskom vijeću 

predložio da ga prihvati. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 12 ih je glasovalo ZA, dok je 2 vijećnika bilo SUZDRŽANO. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 12 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU 

GAREŠNICA ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Godišnje izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Garešnica za 2020. godinu) 

 

Točka 9. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Garešnice za 2020. godinu 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 12 ih je glasovalo ZA, dok je 2 vijećnika bilo SUZDRŽANO. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 12 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PLANA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE I ZAKUPA 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPA ZA RIBNJAKE NA PODRUČJU GRADA 

GAREŠNICE ZA 2020. GODINU 
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(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Garešnice za 2020. godinu) 

 

Točka 10. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu 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 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 13 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. 

GODINU 

 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu) 

 

Točka 11. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Garešnice 

za 2020. godinu 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 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 13 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA GAREŠNICE 

ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Garešnice za 

2020. godinu) 

 

Točka 12. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2020. 

godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 
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Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 13 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA GAREŠNICE ZA 2020. 

GODINU 

 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2020. 

godinu) 

 

Točka 13. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2020. 

godinu 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 11 ih je glasovalo ZA, dok je 3 vijećnika bilo SUZDRŽANO. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 11 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA GAREŠNICE ZA 2020. 

GODINU 

 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2020. 

godinu) 

 

Točka 14. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Garešnice za 

2020. godinu 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 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 13 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA GAREŠNICE ZA 2020. 

GODINU 
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(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Garešnice za 2020. 

godinu) 

 

Točka 15. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice Grada 

Garešnice za 2020. godinu 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 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 13 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA 

GAREŠNICE ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice Grada 

Garešnice za 2020. godinu) 

 

Točka 16. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju u Gradu Garešnici za 2020. godinu 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 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 13 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 

OBRAZOVANJU U GRADU GAREŠNICI ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

u Gradu Garešnici za 2020. godinu) 

 

Točka 17. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2020. 

godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 
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Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 13 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA GRADA GAREŠNICE ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2020. godinu) 

 

Točka 18. 

Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada 

Garešnice za 2020. godinu 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 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 13 glasova ZA, usvojilo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA 

GAREŠNICE ZA 2020. GODINU 

 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada 

Garešnice za 2020. godinu) 

 

Točka 19. 

Prijedlog Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2021. godinu vijećnici su dobili u 

digitalnom obliku. 

Predsjednik Odbora za proračun i financije Dražen Bengez izvijestio je vijećnike da je Odbor za 

proračun i financije na svojoj 1. sjednici održanoj 11. lipnja 2021. godine razmotrio prijedlog Odluke o 

I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2021. godinu te je Gradskom vijeću predložio da ga prihvati. 

Napominje da je ova izmjena Proračuna tehničke naravi obzirom da su promijenjene samo neke 

pozicije pojedinih stavki.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA, dok je 3 vijećnika bilo SUZDRŽANO. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 11 glasova ZA, usvojilo je 

 

ODLUKU 

 O I. IZMJENI PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE ZA 2021. GODINU 
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(Prilog: Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2021. godinu) 

 

 

Točka 20. 

Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2021. godinu vijećnici su 

dobili u digitalnom obliku. 

Predsjednik Odbora za proračun i financije Dražen Bengez izvijestio je vijećnike da je Odbor za 

proračun i financije na svojoj 1. sjednici održanoj 11. lipnja 2021. godine razmotrio prijedlog Odluke o 

I. Izmjeni Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2021. godinu te je Gradskom vijeću predložio 

da ga prihvati. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 13 glasova ZA, usvojilo je 

 

ODLUKU 

 O I. IZMJENI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GAREŠNICE ZA 2021. GODINU 

 

(Prilog: Odluka o I. Izmjeni Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2021. godinu) 

 

Točka 21. 

Prijedlog I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Garešnice za 2021. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 

Vijećnik Anđelko Matijaš koji je određen za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća izvijestio je 

vijećnike da je Odbor za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša na svojoj 1. sjednici 

održanoj 10. lipnja 2021. godine razmotrio prijedlog I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Garešnice za 2021. godinu te je Gradskom vijeću 

predložio da ga prihvati. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Za raspravu se javio vijećnik Slaven Đurđević – Molim objašnjenje. Uređenje prostora kod benzinske 

pumpe i kružnog toka, nije mi jasno što se tu točno radi, pa bi molio objašnjenje. Što se dogodilo s 

rekonstrukcijom i izgradnjom ulice Vladimira Nazora obzirom da je praktički tu cijeli iznos umanjen? 

 

Gradonačelnik Josip Bilandžija navodi da je kružni tok napravljen, no jedan dio prostora oko kružnog 

toka nije uređen. Postoji prostor oko kružnog toka, kod benzinske pumpe, prostor gdje smo kod 

skretanja iz same ulice omogućili prostor za ulazak kamiona u tvrtku Bakrotisak. Samim time ostao 

je u tom dijelu jedan dio koji treba dodatno urediti, tako da onda cijeli kružni tok ima jedan sasvim 

drugačiji izgled. Što se tiče uređenja centra Grada, postoji umanjenje iz razloga što natječaji koji 

trenutno jesu, nisu usmjereni na uređenje centra Grada. To je nešto od čega mi ne odustajemo. 

Projektna dokumentacija je pri samom kraju. Očekujemo da pojavom samog natječaja neće biti 

izvršenja u onom dijelu u kojem je to trebalo biti. Zbog toga smo i smanjili taj udio iz ovih sredstava. 

 

Nakon provedene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
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Od 14 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA, dok je 3 vijećnika bilo SUZDRŽANO. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 11 glasova ZA, usvojilo je 

 

 

I. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE ZA 2021. GODINU 

 

 

(Prilog: I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Garešnice za 2021. godinu) 

 

Točka 22. 

Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Garešnica za 2021. 

godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 

Vijećnik Anđelko Matijaš koji je određen za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća izvijestio je 

vijećnike da je Odbor za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša na svojoj 1. sjednici 

održanoj 10. lipnja 2021. godine razmotrio prijedlog I. Izmjena Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Gradu Garešnica za 2021. godinu te je Gradskom vijeću predložio da ga prihvati. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 12 ih je glasovalo ZA, dok je 2 vijećnika bilo SUZDRŽANO. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 12 glasova ZA, usvojilo je 

 

I. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU 

GAREŠNICA ZA 2021. GODINU 

 

(Prilog: I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Garešnica za 2021. 

godinu) 

 

Točka 23. 

Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Garešnici 

za 2021. godinu 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 14 ih je glasovalo ZA. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno, s 14 glasova ZA, usvojilo je 

 

I. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U 

GRADU GAREŠNICI ZA 2021. GODINU 
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(Prilog: I. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Garešnici 

za 2021. godinu) 

 

Točka 24. 

Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u školstvu Grada Garešnice za 2021. godinu vijećnici 

su dobili u digitalnom obliku. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Za raspravu se javio vijećnik Slaven Đurđević – Pohvala za uključenje u jednokratnu potporu za 

gimnaziju, iako osobno smatram da je iznos mali, možemo reći da je to početak. Zanima me kako je 

zamišljena ta pomoć, da li po učeniku ili će ravnatelj odlučiti ma što će se utrošiti ti novci? Drugo 

pitanje je vezano za potpore za studente medicine. Pitanje je koja nam je garancija da će se vratiti u 

naš grad i imaju li gdje? Primarna zdravstvena zaštita u našem gradu je dosta loša i mislim da bi 

trebalo razmisliti o mogućnosti rješavanja stambenog pitanja radi ostvarenja dolaska, ali i ostanka 

liječnika u našem gradu.  

 

Gradonačelnik Josip Bilandžija navodi što se tiče potpore za učenike u našoj gimnaziji, to je sve 

doneseno na temelju želje da Grad Garešnica u budućnosti ne izgubi obrazovni program gimnazije. 

Time smo htjeli pomoći učenicima koji upisuju gimnaziju, dati jedan dodatan motiv. Ali ne samo 

učenicima, već i školi, ravnatelju, da na jedan način potaknu upisivanje učenika u gimnaziju u 

Garešnici. Naša je želja da ponajbolji učenici na području Grada Garešnice ostanu i da budu dio 

našeg Grada, da to ne bude prvi korak odlaska iz našeg grada. Zbog toga smo i krenuli u taj proces 

pomoći gimnaziji. Što se tiče drugog pitanja usmjerenog prema studentima medicine, mi smo potpisali 

ugovor, koji se tiče studentice medicine, da po završetku školovanja nastavi raditi u Gradu Garešnici. 

Garancija za to nam je ugovor o suradnji koji smo potpisali, odnosno ugovori o dodjeli stipendija 

prema kojem svatko tko je dobio stipendiju dužan je ostati u Garešnici onoliko godina koliko je godina 

dobivao stipendiju. Intencija je Grada Garešnice da na ovaj način pomognemo njima, a s druge strane 

da pokušamo osigurati liječnike za Grad Garešnicu. Ono vrlo bitno što se treba znati da osnivač i 

odgovorna osoba po pitanju zdravstva na području Grada Garešnice je Županija. Ovim postupkom 

Grad Garešnica je napravio iskorak na svoju intenciju da mi osiguravamo u budućnosti primarnu 

zdravstvenu zaštitu. Također treba spomenuti da je nastojanje i želja da u Grad Garešnicu dolaze 

specijalisti i samim time se pomogne našim ljudima da ne putuju izvan područja grada. U skladu s 

mogućnostima koje imamo, mi želimo osigurati financijsku pomoć za dolazak specijalista u Grad 

Garešnicu. Obzirom da je konstituirajuća sjednica Županijske skupštine u četvrtak, mi očekujemo da 

ćemo raditi u tom smjeru da početkom slijedeće godine i novim Proračunom, započnemo financiranje 

dolaska specijalista na područje grada, da se u Domu zdravlja osigura prostor i da naši sugrađani koji 

imaju potrebu za njima ne putuju izvan Grada Garešnice. Obzirom na osnivačka prava, Županija to 

treba osigurati, a mi ćemo biti uporni i to tražiti.  

 

Vijećnik Slaven Đurđević - Jasno da je zdravstvo kao i škola pod ingerencijom Županije, međutim na 

nama je da djelujemo kao što smo djelovali s gimnazijom. Da smo ove godine izgubili razred, izgubili 

bi smo cijeli program. Zanima me ugovor što se potpisuje sa studentima. Da li se potpisuje općeniti 

ili je to kao u smislu deficitarnog zanimanja u Garešnici? Tipa kod nas je primarna zaštita je problem, 

npr. ako netko studira neurokirurgiju, neće se sigurno vratiti u Grad Garešnicu.  

 

Gradonačelnik Josip Bilandžija navodi da mora ispraviti netočan navod. Primarna zdravstvena zaštita 

je u ingerenciji Županijske skupštine. Ono što ste vi rekli, mi smo pokrenuli proces, nismo stajali, 

djelovali smo i potpisali smo ugovore sa studentima o stipendiji. Prije tri godine je potpisan ugovor sa 
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studenticom medicine kojim se obvezuje da nakon završetka studija će njeno radno mjesto biti u 

Gradu Garešnici. U ugovoru o stipendiji je jasno naznačeno da će ona morati ostati u gradu i sve je 

jasno potpisano i s jedne i druge strane. Specijaliste kao što je neurokirurg mi ne možemo zadržati u 

gradu jer nemamo takav jedan prostor. To je nešto što je pitanje županijske bolnice, jer se jedino 

tamo može osigurati prostor za njih.  

 

Vijećnica Maja Delić – Mi se nismo izjasnili u smislu da bi mi htjeli tu neurokirurga, već smo se izjasnili, 

da u slučaju da se neka osoba specijalizira za neurokirurga, onda mi praktički štopamo njegov razvoj. 

Ako on dođe tu kao doktor opće prakse, a ne može se specijalizirati, što kod nas ne može, npr. moj 

bratić koji je estetski kirurg, specijalist zdravstva u Koprivnici, da bi došao tu, došao bi, došao bi u 

Bjelovar, ali nije mogao dobiti takvu specijalizaciju. Nijedan student medicine, koji se ne može 

specijalizirati kod nas, ne vjerujem da će doći za 20.000,00 kn. Naš prijedlog je da se to poveća, npr. 

Višnjan i neki drugi gradovi nude po 50.000,00 kn, nude hotelske sobe, nude smještaj, a mi to ne 

vidimo. Mi samo želimo da budemo grad koji nudi više mogućnosti, da se to složi da više paše njima 

i da dovedemo doktore za naše ljude. To je naš cilj. 

 

Gradonačelnik Josip Bilandžija navodi da je to proces koji smo mi pokrenuli, a nemamo ingerenciju. 

Mi možemo samo na način da pregovaramo i dogovaramo i sa Županijom dođemo do rješenja ovako 

kako sam rekao. Mi ne možemo ponuditi nešto ako osnivač, kao glavna i odgovorna osoba koja 

odlučuje o tome, ne učini iskorake koje treba. Za to je potrebno u ovom slučaju suglasnost Županije. 

Vi ne možete odlučivati o školstvu i zdravstvu na području Grada Garešnice. Mi možemo ići samo sa 

potporama. To smo pokrenuli. Mi ćemo tražiti da specijalisti dolaze u Grad. To je nešto što Grad 

može. I plaćati iz vlastitog proračuna. Ali odrediti Županiji na koji način i što će se događati, mi to ne 

možemo. Mi možemo samo inzistirati na tome da naša primarna i sekundarna zdravstven zaštita na 

području Grada Garešnice bude što kvalitetnija. Zbog toga smo i krenuli sa samim stipendijama. To 

je nešto što mi imamo. Možete otići pogledati u okolne gradove, drugi nemaju upisanih studenata i 

stipendija medicine. Krenuli smo s time, krenut ćemo i sa specijalistima. Jednostavno je nešto 

nemoguće napraviti ako niste osnivač. Ja ne znam na koji ste vi način mislili da sami organiziramo 

zdravstvenu zaštitu na području Garešnice ako nismo osnivači? Mi možemo poticati samo sa naši 

mjerama i u skladu s dogovorom sa Županijom.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da imamo županijske vijećnike, Županijsku skupštinu, imamo 

župana i trebamo vršiti pritisak i Grad i vijećnici, svi zajedno da se neke stvari pomaknu i da se 

poboljšaju i da bude zdravstvena zaštita i u Gradu Garešnici još bolja i kvalitetnija i da ljudi imaju 

mogućnost izbora liječnika. 

 

Nakon provedene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 12 ih je glasovalo ZA, dok je 2 vijećnika bilo SUZDRŽANO. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice, s 12 glasova ZA, usvojilo je 

 

I. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA GAREŠNICE ZA 2021. 

GODINU 

 

(Prilog: I. Izmjene Programa javnih potreba u školstvu Grada Garešnice za 2021. godinu) 

 

 

 



16 
 

Točka 25. 

Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada Garešnice za 2021. 

godinu 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 14 ih je glasovalo ZA. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice s 14 glasova ZA usvojilo je 

 

I. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA 

GAREŠNICE ZA 2021. GODINU 

 

(Prilog: I. Izmjene Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada Garešnice za 2021. godinu) 

 

Točka 26. 

Prijedlog Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća Grada Garešnice i članove radnih tijela 

Gradskog vijeća Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Andrea Bengez izvijestila je vijećnike da je Odbor na 

svojoj 1. sjednici održanoj 10. lipnja 2021. godine razmotrio prijedlog Odluke o naknadi za članove 

Gradskog vijeća Grada Garešnice i članove radnih tijela Gradskog vijeća Grada Garešnice te je 

Gradskom vijeću predložio da ga prihvati. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno, s 14 glasova ZA, usvojilo je 

 

ODLUKU 

 O NAKNADI ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE  

I ČLANOVE RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE 

 

(Prilog: Odluka o naknadi za članove Gradskog vijeća Grada Garešnice i članove radnih tijela 

Gradskog vijeća Grada Garešnice) 

 

Točka 27. 

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Andrea Bengez izvijestila je vijećnike da je Odbor na 

svojoj 1. sjednici održanoj 10. lipnja 2021. godine utvrdio prijedlog 2 kandidata iz redova članova 

Gradskog vijeća za članove Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH na području Grada Garešnice. Odbor predlaže da se za članove Povjerenstva iz reda članova 

Gradskog vijeća izaberu Ivica Trupinović i Slaven Đurđević. 



17 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 

Od 14 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA. 

 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno, s 14 glasova ZA, usvojilo je 

 

ODLUKU 

 O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

 

(Prilog: Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske) 

 

Točka 28. 

Razno. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da u 11,00 sati imamo podjelu povelja i priznanja dobitnicima u 

Gradu Garešnici. Tako da bi vas molio da u 11,00 budemo opet svi ovdje nazočni, a u 12,00 sati je, 

nakon podjele javnih priznanja i povelja, ručak na Skresovima za sve vijećnike i dobitnike nagrada. 

Svi ste pozvani na ručak i da prisustvujete dodjeli priznanja i nagrada Grada Garešnice. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 10,05 sati. 

 

 

ZAPISNIK VODILA:                                                            PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

 

    Ivana Burić                                                                                     Željko Starčević 

 

 

 

 

 


