ZAPISNIK
s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 28. rujna 2017. godine

Sjednicu je otvorio Željko Starčević (predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice) u 10:00
sati.
Prisutni: Željko Starčević, Dejan Darvaš, Ivica Trupinović, Dubravko Križanović, Mateja
Marijanović, Mladen Greidl, Ana-Marija Župančić, Vladimir Šrajber, Milan Rajšić, Miroslav
Mauher, Siniša Glavaš, Zlatko Štimac, Zdravko Jakopović, Aleksandra Hojka, Slaven
Đurđević Đurđica Ilić i Mato Mlinarić
Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grada Garešnice), Goran Cupek (zamjenik
gradonačelnika), 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), Vida Iličić (direktorica Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar
Garešnica d.o.o.), Željko Vida (predsjednik Zajednice tehničke kulture Grada Garešnice),
Daniela Belak (direktorica Turističke zajednice Sjeverna Moslavina Garešnica),Tomislav
Anđal (bivši zamjenik gradonačelnika i obnašatelj dužnosti gradonačelnika u razdoblju od 01.
siječnja do 25. svibnja 2017. godine) te predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je sljedeći
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Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice
Aktualni sat
Izvješće o radu obnašatelja dužnosti gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje od
1. siječnja do 25. svibnja 2017. godine
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za
2017. godinu i Odluke o I. izmjeni Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2017.
godinu
Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za
2016. godinu
Izvješće o radu tvrtke „Sajam Uljanik d.o.o.“ za 2016. godinu
Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina Garešnica za 2016. godinu
Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Garešnice za 2016. godinu
Izvješće o stanju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada
Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području Grada Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama
na području Grada Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti na prijedlog Plana upisa
djece u dječji vrtić Maslačak za pedagošku godinu 2017/2018.
Razno

Predsjednik vijeća predloženi dnevni red dao je na glasovanje.
Od 17 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 s 2. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. lipnja 2017. godine.
Primjedbi nije bilo.
Uslijedilo je glasovanje.
Od 17 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik s 2. konstituirajuće
sjednice Gradskog vijeća, održane 29. lipnja 2017. godine.

Točka 2.
Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević.
1. Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ za gradonačelnika, a odnosi se na
božićnice. Hoće li i ove godine umirovljenici Grada Garešnice ostati bez toliko
očekivane i obećane božićnice kao u prethodnim godinama ili će se sadašnji
gradonačelnik držati dogovora s umirovljenicima koje je dao još kada je bio u
mandatu dogradonačelnika kada je božićnice i obećao, a naravno obećanje niste
ispunili. Stoga Vam pružamo šansu da nepravdu ispravite i božićnice podijelite
umirovljenicima s malim mirovinama i istinski socijalno ugroženim osobama, jer
vjerujte gradonačelniče da sit gladnome ne vjeruje. Zbog sve lošijeg položaja
umirovljenika s malim mirovinama i istinski socijalno ugroženim osobama na području
Grada Garešnice predlažemo da Grad Garešnica sa Šumarijom Garešnica potpiše
sporazum o višekratnom ili plaćanje na rate dostavljanje drva za ogrjev zbog
olakšavanja i onako teške situacije gore navedenih najranjivijih skupina. Isto tako
predlažemo da tvrtka Komunalac d.o.o. uvede aparat za kartično bezgotovinsko
plaćanje na rate plina, vode i odvoza otpada radi lakšeg podmirenja obaveza zbog
neimaštine, malih mirovina nedostojnih za prosječan život čovjeka u 21. stoljeću.
Unaprijed se zahvaljujem na razumijevanju i nadam se da ću ovaj put dobiti odgovor.

-

-

Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA istaknuo je daj je pitanje vezano za božićnice
pitanje koje se je već jedno duže vrijeme razmatralo i o kojem su razgovarali. To nije
pitanje koje smo mi isključili. Prijašnjih godina je bila isplata božićnica, ali isto tako
htio bi naglasiti da božićnice nisu jedini socijalni program Grada Garešnice. U tom
socijalnom programu imamo jako puno naših projekata, a to su sufinanciranje
udžbenika, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, pomoć za ogrjev, pomoć
za stanovanje, prije je dar za novorođenčad bio 500 kuna,a sad je 1000 kuna. Dobro
se sjećam vašeg prijedloga koji je bio da se božićnice prebace na dar za djecu te
smo mi vas to i poslušali, ali svakako ćemo razmotriti i božićnice. Što se tiče pitanja
vezano za Hrvatske šume mislim da možemo pokušati napraviti u tom dijelu iskorak.
Moramo vidjeti da li možemo napraviti nekakav ugovor s Hrvatskim šumama pa onda
vidjeti da li se to može realizirati. Što se tiče Komunalca ono što mogu sigurno reći je
da ljudi tj. socijalno ugrožene osobe već sad imaju mogućnosti plaćanja na rate.
Direktor Komunalca DRAŽEN BENGEZ istaknuo je da oni imaju nekoliko različitih
socijalnih programa. Što se tiče odvoza glomaznog otpada za osobe (članove
domaćinstva) starije od 65. godina te za samce ide umanjenje 20 posto. Isto tako kod
težih slučajeva i dugovanja 1000,2000 i 3000 kuna za sve druge usluge mi dajemo i
mogućnost otplate na 3,4,5 ili 6 mjeseci. Kod priključaka za vodu isti tako ljudima
dajemo mogućnost da priključak plate na rate. Postoji plaćanje na rate, ne idemo na
nikakvu agresivnu naplatu, ali po zakonu i zbog odgovornosti mora se ići i na onaj
zadnji korak, a to je ovrha.

-

Direktor Šumarije Garešnica MLADEN GREIDL naveo je da uprava društva Hrvatskih
šuma nije omogućila da se ogrjevno drvo plaća na rate niti kartično i to je njihova
odluka.

2. a) Pitanje postavlja ĐURĐICA ILIĆ za gradonačelnika vezano za pravljenje kružnog
toka u Garešnici. Mi znademo da imamo autoškolu i da po zakonu autoškola ne
može biti u gradu ako nema kružnog toka. On se planira već duže vremena, ali još
nismo niti prvu lopatu bacili.
b) Drugo pitanje je više zamolba nego pitanje i to stanovnika Moslavačke ulice.
Obzirom da je utorak sajmeni dan, smeće koje se utorkom odvozi iz Moslavačke ulice
baš i ne ide u sklopu sa sajmenim danom. Pitanje je da li bi se to smeće iz
Moslavačke ulice moglo odvoziti nekim drugim danom , a ne utorkom.
a) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA odgovorio je da je pitanje kružnog toka
pitanje koje bi se i uskoro moglo riješiti. Što se tiče kružnog toka obavljen je
sastanak sa direktorom Hrvatskih cesta gospodinom Škorićem te smo isto tako
obavili razgovor sa direktorom ispostave Hrvatskih cesta Sabolovićem. Bitno je
naglasiti da su njih dvojica upućeni, da su riješeni imovinsko pravni odnosi i da
je otkupljena čestica od gospođice Marinković i to ona čestica koja je bila
kritična glede same izvedbe kružnog toka. Nakon toga svega uslijedilo je
dobivanje građevinske dozvole koju smo ishodili preko gospodina Damira Plehe
te nam sad slijedi provedba postupka javne nabave te se početak radova
očekuje u proljeće 2018. godine. Što bi značilo da ćemo imati kružni tok te
mogućnost polaganja vozačkog ispit u Gradu Garešnici. Nadalje u fazi smo
izrade Idejnog rješenja za kružni tok kod hotela i kružni tok kod Šumarije
Garešnica. Nećemo sada stati već nam je želja da se promet ubrza kroz taj dio
grada.
b) Na drugo pitanje vijećnice ĐURĐICER ILIĆ odgovor je dao direktor Komunalca
DRAŽEN BENGEZ koji je rekao da pretpostavlja da se radi o zakrčenju prometa
s obzirom da je u utorak tržni dan pa je i promet veći te je zato pitanje i
postavljeno. Što se nas tiče mi možemo složiti neku drugu liniju i da taj dan kupe
smeće u nekoj drugoj ulici. Veći je problem što su se ljudi već navikli na rute koje
jesu i na vrijeme kad se smeće odvozi. Mi možemo prihvatiti navedeni prijedlog,
ne kažem da će to biti sutra ili slijedeći mjesec, ali ćemo to svakako razmotriti i
pokušati napraviti neku drugu šemu kako bi se izbjegla gužva i olakšalo
pretjecanje.
3. a) Pitanje postavlja vijećnik MIROSLAV MAUHER za gradonačelnika, a pitanje je šta
je sa širenjem vodovodne mreže na području našeg grada. Svi znademo da su
projekti napravljeni već prije sedam godina, svi znamo da je u našoj okolini izgrađena
vodovodna mreža u svim selima oko Grada Garešnice i interesira me sad zašto se
kod nas u Garešnici tako malo radilo i gradilo. Da li je problem u Hrvatskim vodama,
da li je problem u županijskim službama ili je problem možda u neorganiziranosti i
nedovoljnom angažmanu Gradske uprave. Svi mi jako dobro znademo da ako
hoćemo neki problem rješavati da ga moramo intenzivno rješavati, da moramo biti
prenaporni u svojim zahtjevima da bi došli do krajnjeg cilja. Mislim da bi Garešnica u
svakom slučaju trebala raditi što hitnije i što prije na tome pitanju iz prostog razloga
što smo ne tako davno bili jedan grad koji je bio napredan u izgradnji kompletne
mreže u našem gradu. Nažalost ako gledamo okolo da su svi izgradili vodovodne
mreže, a Garešnica stoji iz toga razloga i postavljam pitanje da li tu treba dodatni
angažman, da li tu trebaju dodatni ljudi, stručnjaci koji će se posvetiti tom pitanju i to
maksimalno, da bi što prije izlobirali taj dio projekta.

b) Pitanje postavlja MIROSLAV MAUHER isto za gradonačelnik - Da li je ikako
moguća veća suradnja sa svim županijskim vijećnicima. Čini mi se da županijski
vijećnici svaki za sebe gleda samo da li stranačke ili svoje osobne interese. Jako ih
malo ima koji gledaju u interesu Garešnice. Mislim da bi se naši županijski vijećnici
trebali sastati, porazgovarati i dogovoriti prije svakog vijeća. Tu molim gradonačelnika
i predsjednika Gradskog vijeća da se što više oko toga angažiraju i skupe županijske
vijećnike i da se ide na županijska vijeća sa zajedničkim ciljem za bolji, za napredniji
razvoj ovog našeg grada. Mislim da to ne bi bio neki veliki problem jer znamo da su
neki od vijećnika bili dosta aktivni, ali nažalost ima onih koji se u svom mandatu nisu
ni javili za riječ. Treba vidjeti da li je moguće da ti županijski vijećnici s područja našeg
grada ovom vijeću podnesu neki izvještaj o svome radu bilo svake godine bilo svake
druge pa da se vidi njihova aktivnost ili su u tom vijeću samo zbog toga da poberu ne
tako malo dnevnicu, znači isključivo iz tog interesa ili su oni tamo iz interesa grada.

b) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekao je da navedeni prijedlog za suradnju
svih vijećnika je jedan dobar prijedlog i prihvaća ga odmah sada i za budućnost i
za grad. Mi imamo jako puno dodirnih točaka sa županijom i što se tiče škola i što
se tiče prometa i drugih pitanja gdje bi mi mogli poboljšati situaciju u našem gradu.
Predlažem sad odmah da se županijski vijećnici dogovore i kad god žele neka
predlože na svoju inicijativu termin sastanka da se razgovara o problemima našeg
grada.
Što se tiče pitanja vezano za vodovodnu mrežu, predlažem neka na njega
odgovori direktor Voda d.o.o.
a) Direktor DRAŽEN BENGEZ istaknuo je da nije istina da se mreža nije širila. 2010.
godine kada je ova ekipa došla na čelo imali smo 20 km vodovodne mreže u
gradu. Od 2012-2015. godine napravili smo 10,5 kilometara vodovodne mreže u
Kaniškoj Ivi i Ciglenici, 5600 metara u Trnovitičkom Popovcu, napravili smo
Kapelicu kompletno selo i Zdenčac. Tu je preko 20 kilometara vodovodne mreže.
Dišnik proveden natječaj, investitor BBŽ, dobili izvođača te je sve stopirano od BB
Voda direktno iz županije. Mi smo na vodoopskrbi radili u zadnje 4-5 godina
strašno puno i sada se radi puno. Napravili smo rekonstrukciju Palešnika i
Hercegovca gdje smo imali kvarove zadnjih deset godina. Rekonstrukcija
napravljena u vrijednosti pola milijuna kuna. Isto tako na crpilištu imamo pilot
projekt u suradnji s Hrvatskim vodama, gdje je uloženo negdje oko 350 tisuća kuna
te i dalje idemo u dodatna istraživanja. Imamo potpisan ugovor s Hrvatskim
vodama za daljnje sufinanciranje ovog projekta za što bolju kvalitetu vode. Da ne
govorimo o aglomeraciji koja je u vrijednosti 105 milijuna kuna – kompletna
odvodnja, kanalizacija za vodoopskrbno područje Garešnica, Hercegovac s novim
pročistačem. Sa mogućnošću priključaka na vodu besplatno ili sufinanciranjem sa
novcima EU što nam je novina. Idemo prema ministarstvu s novim zahtjevom. Da
im dademo približan broj potencijalnih potrošača gdje će biti sufinancirani za
priključke vode u pola cijene ili čak 90%. Na vodoopskrbi se puno radi. Plan rada
se donosi u 11, 12 mjesecu gdje smo mi već podnijeli nekoliko dionica novog
vodovoda u Garešnici. Nema govora da se Grad Garešnica zanemaruje. U zadnje
tri četiri godine radilo se puno više nego u 30 godina prije.
4. Pitanje postavlja vijećnica MATEJA MARIJANOVIĆ za direktora Komunalca DRAŽENA
BENGEZA u kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije za projekt odvodnje Grada
Garešnice i Općine Hercegovac?

- Projektna dokumentacija i studija izvodljivosti i sva potrebna dokumentacija je u
završnoj fazi i sa 30.11 bi trebala ići zadnja okončana situacija, nekakvih 700 tisuća
kuna od ukupnog iznosa koji je bio oko 4i5 milijuna kuna s PDV-om. Prošli mjesec je
išla situacija na nekakvih 860 tisuća kuna. Gdje je Grad Garešnica sudjelovao a 114
tisuća kuna, Općina Hercegovac sa 18 tisuća kuna i županija sa 18 tisuća kuna koja
je naš partner. Ako sve prođe kako je, a to su ozbiljni projekti to je međunarodni
natječaj gdje papire rade dvije firme jedna iz Zagreba i jedna iz Ljubljane tako da
negdje u proljeće očekujemo rezultate natječaja koji je procijenjen na 105 milijuna
kuna. Najveća investicija koja je ikad bila u blizini Grada Garešnice. Što sam prije
zaboravio je reći je vezano za magistralni vodovod koji je županijski vodovod
( Kajgana-Tomašica-Klokočevac-Zdenci) stopiran je prošle godine. Osigurali smo 12
milijuna kuna u Hrvatskim vodama, napravili projekt odnosno uskladili tri projekta.
Jedan s Grubišnim Poljem, dionicu Zdenci da bi uspjeli napraviti prsten magistralnog
vodovoda sa Garešničkim vodovodom što je cilj cijele županije, međutim mi smo
stopirani u županiji jer nisu htjeli prenijeti prava na Vodu Garešnica.

5.a) Pitanje postavlja vijećnik ZLATKO ŠTIMAC za gradonačelnika - znadete da mjesni
odbori sad nakon pet godina su ponovo izbori, da mi nismo imali mjesni odbor već
dvije i pol godine i kako je to moguće ako se zna zakon i ako je predsjednik mjesnog
odbora odgovoran gradonačelniku? Zašto ako se to sve znalo nije nešto napravilo.
Htio bi da se riješe neke stvari oko doma u Garešničkom Brestovcu. On je gotovo
devastiran, a u deset godina mandata mjesnog odbora u ovom sazivu još uvijek nije
kupljen motorić za kuhinju. Svi su obećavali taj motorić, ali još uvijek ništa. Kroz dom
je od 2008. godine do sada prošlo oko pedestak tisuća kuna. Ja pitam da li su ti novci
od svatova uplaćivani u proračun Grada Garešnice ili gdje su ti novci, gdje su ti računi
jer je predsjednik mjesnog odbora odgovoran gradonačelniku.

b) Drugo pitanje se odnosi na Ulicu mala Bosna gdje smo prije osam godina hodali po
toj ulici i ljudima svašta obećavali, cestu i sve. Evo 8 godina je prošlo još ne znam jesu
imovinsko-pravna pitanja riješena ili ne, ali misli da ako se u osam godina ne može
napraviti cesta onda svaka čast i vlasti koja god da je vlast bila. Ja sam tu cestu mjerio
s direktorom Hrvatskih cesta iz Garešnice. Sve je bilo dogovoreno, ali ništa od toga. Te
me zanima šta je sa trotoarom u Brestovcu?
- a) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekao je da što se tiče problema oko motorića
za kuhinju u domu problem postoji, a taj problem je da nitko ne želi odgovarati nakon
ugradnje tog motorića. Što da se nekome nešto dogodi jer je to otvoreno i tu može biti
svega. Takav je odgovor što se tiče predsjednika mjesnog odbora.
- b) Što se tiče Ulice 30. svibnja to je ulica koja je kandidirana, napravili smo projekt
za koji čekamo rezultate. Nažalost rezultate još nismo dobili. Ono što ću ja naglasiti je
to da će ta ulica biti napravljena, ali ćemo prvo pričekati rezultate natječaja. Daj Bože
da prođe pa da ne moramo ulagati vlastita sredstava. Što se tiče predizbornih
obećanja i županija je obećavala pomoći oko te ulice pa ništa, ali ja zasigurno mogu
reći da će ta ulica biti napravljena. Što se tiče nogostupa i to ćemo u dogovoru s
Hrvatskim cestama pokušati riješiti. Oko uređenja doma i naplate za svatove vjerujem
da računi postoje i volio bih da se po tom pitanju uvede red.

6. Pitanje postavlja vijećnik MLADEN GREIDL za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU
vezano za projekte. Koji se projekti trenutno provode, koji su potpisani te koje projekte
možemo očekivati u budućnosti ?
- To pitanje je na mjestu jer se u našem gradu jako puno toga događa. To smo govorili
i prije izbora da ćemo puno raditi na projektima i da će ti projekti biti provedeni. Jedan
možda najvrjedniji projekt je projekt Tehno parka. Bio sam u Banskim dvorima na
potpisivanju ugovora – 19 milijuna i 479 tisuća kuna bespovratnih sredstava, a
vrijednost projekta je 21 milijun i 470 tisuća kuna. To je nešto što nisu dobili mnogi
drugi gradovi te mi možemo s ponosom reći da smo baš mi bili ti koji su dobili. To je
projekt koji je vezan uz Poduzetničku zonu. Ono što se sljedeći provodi to su
prekogranični projekti (socijalni, turistički i poduzetnički). Socijalni je već odmakao isto
kao i turistički, ali je problem što smo i kod jednog i kod drugog projekta u prvom
periodu imali jako puno obaveza. Onaj prekogranični projekt koji je u začeću je
poduzetnički projekt, a to je uređenje Prekršajnog suda gdje ćemo imati mogućnost da
mladim ljudima pružimo priliku da krenu u nekakav novi posao, manji obrt, gdje će imati
stručnu pomoć Poduzetničko centra Garešnica, gdje će biti i konferencijska sala. Isto to
samo u većem obimu biti će i u Tehno parku. Ono što je vrlo aktualno je pitanje kada će
izgradnja Radničke ulice. Što se te ulice tiče rekonstrukcija i obnova su krenule. Jučer
je bio uvodni sastanak, a danas se određuje trasa. Vrijednost projekta je milijun i sto
tisuća kuna. Od toga grad će dati 650 tisuća kuna. Ono što se isto provodi je projekt
cikloturizma. Jučer su potpisana dva ugovora za energetsku obnovu naših područnih
škola. I to škole u Hrastovcu i škole u Zdenčacu. Naši ljudi su odradili ta dva projekta.
Zatim je tu projekt zgrade za Udruge. Grad isto ulaže svoja sredstva po principu 50:50.
300 tisuća Ministarstvo i 300 tisuća kuna Grad Garešnica. Očekujemo projekt
aglomeracije i projekt akumulacije, rezultate natječaja za Ulicu 30. svibnja i projekt
vrtić. Zatim projekt uređenja Sportskog parka i projekt prirodne baštine. Jedan važan
projekt je modernizacija javne rasvjete i to je pri završetku. Potpisivanje ugovora bi
trebao biti sljedeći tjedan. S tim projektom bi promijenili svu rasvjetu koja postoji u
našem gradu, našim naseljima. Dobit ćemo novu rasvjetu u parku u centru grada, na
trgu. Zamijeniti ćemo ovu rasvjetu s modernom LED rasvjetom, a ono što je najvažnije
ona će imati 2-3 režima rada i neće biti gašenja javne rasvjete na području Grada
Garešnice.

7. Pitanje postavlja vijećnik MILAN RAJŠIĆ za gradonačelnik i vezano je za modernizaciju
javne rasvjete ,ali je to već sada gradonačelnik odgovorio pa ako želi nešto nadodati, a
drugo pitanje se odnosi na županijske cestu, a to je županijska cesta koja prolazi kroz
Veliki Pašijan. Šta je s tim projektom i do kud se došlo?
-

Gradonačelnik je odgovorio da županijska cesta Garešnica – Bjelovar prolazi kroz
naša naselja Veliki i Mali Pašijan i ona je u jako lošem stanju. Moram naglasiti da je
to županijska cesta, vlasništvo županije i da županijske ceste rekonstruiraju,
obnavljaju i grade izričito Županijska uprava za ceste. Iz tih razloga imali smo
pregovore više puta. Ta cesta je bila u planu i prije 4 godine pa je izbačena. Onda je
opet obećana. Bio sam kod župana i on je dao obećanje da će se ta cesta riješiti u
najskorijem mogućem roku. Još smo na tom sastanku razgovarali o projektu
akumulacije i ono što je nama možda i najvažnije je obnova Doma zdravlja u
Garešnici i to bi se ove godine trebalo započeti, a vrijednost je negdje oko milijun i pol
kuna te ide i obnova škole u Trnovitičkom Popovcu te Osnovne škole u Garešnici i taj
projekt je vrijedan oko 12 milijuna kuna.

8. Pitanje postavlja DUBRAVKO KRIŽANOVIĆ za direktora Komunalca DRAŽENA
BENGEZA – kada počinju radovi na izradi kanalizacijske mreže u Kapelici?

-

Dražen Bengez istaknuo je da su radovi na kanalizacijskoj mreži u Kapelici upravo
počeli. Radi se dionica od gljivare do ulaza u zonu, znači ono što smo kandidirali
prošle godine u Hrvatskim vodama i to dionica od 900 i nešto metara ove godine
neće biti cijela napravljena, biti će gotovo nešto više od 40% izvedbe. Treba naglasiti
da je to dionica gdje idu i priključci za kućanstva. Besplatni priključci za kućanstva u
sklopu tog projekta. Nastavak kanalizacije mreže kroz Kapelicu ili će ići kroz
aglomeraciju ili će se opet kandidirati.

(Nakon aktualnog sata, u 10:56 sati vijećnik Mato Mlinarić napustio je sjednicu Gradskog
vijeća)
Točka 3.
Izvješće o radu obnašatelja dužnosti gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje od 1.
siječnja do 25. svibnja 2017. godine vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali Siniša Glavaš i Tomislav Anđal.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika 15 ih je bilo ZA te 1 PROTIV.
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 16 glasova ZA i 1 PROTIV prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU OBNAŠATELJA DUŽNOSTI GRADONAČELNIKA GRADA GAREŠNICE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 25. SVIBNJA 2017. GODINE
(Prilog: Izvješće o radu obnašatelja dužnosti gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje
od 1. siječnja do 25. svibnja 2017. godine)

Točka 4.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu vijećnici su
dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Garešnice Dražen
Bengez izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i vijećnike da je Odbor na svojoj 2.
sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine, razmotrio i raspravio prijedlog Polugodišnjeg
izvješća o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu te predlaže Gradskom
vijeću da ga prihvati i donese u predloženom tekstu.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali Siniša Glavaš i pročelnica Upravnog odjela za financije Mirela
Kozmač.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA GAREŠNICE ZA 2017. GODINU
(Prilog: Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu)
Točka 5.
Prijedlog Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu i prijedlog Odluke
o I. izmjeni Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2017. godinu vijećnici su dobili u
digitalnom obliku.
Predsjednik Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Garešnice Dražen
Bengez izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i vijećnike da je Odbor na svojoj 2.
sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine, razmotrio i raspravio prijedlog Odluke o I. izmjeni
Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu i prijedlog Odluke o I. izmjeni Plana razvojnih
programa Grada Garešnice za 2017. godinu te predlaže Gradskom vijeću Grada Garešnice
da ih prihvati i donese u predloženom tekstu.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU O I. IZMJENI PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE
ZA 2017. GODINU
i
ODLUKU O I. IZMJENI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GAREŠNICE
ZA 2017. GODINU
(Prilog: Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu i Odluka o I. izmjeni
Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2017. godinu te tablica I. izmjene Plana razvojnih
programa Grada Garešnice za 2017. godinu.)

Točka 6.
Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za 2016.
godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali Ivica Trupinović i direktorica Vida Iličić.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE O RADU
LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE – PODUZETNIČKII CENTAR GAREŠNICA D.O.O.
ZA 2016. GODINU

(Prilog: Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije–Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za
2016. godinu i Plan rada za 2017-2018. godinu)

Točka 7.
Izvješće o radu tvrtke „Sajam Uljanik d.o.o.“ za 2016. godinu 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 1. sjednici održanoj dana 27. rujna 2017. godine raspravio
Izvješće o radu tvrtke „Sajam Uljanik d.o.o.“ za 2016. godinu te predlaže da ga Gradsko
vijeće prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali Siniša Glavaš i pročelnik Miroslav Gerstner.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika 15 ih je bilo ZA dok je 1 bio PROTIV.
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 15 glasova ZA i 1 PROTIV prihvatilo
IZVJEŠĆE O RADU
TVRTKE „SAJAM ULJANIK D.O.O.“
ZA 2016. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu tvrtke „Sajam Uljanik d.o.o.“ za 2016. godinu)

Točka 8.
Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina Garešnica za 2016. godinu vijećnici
su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali Siniša Glavaš, direktorica Daniela Belak, gradonačelnik Josip
Bilandžija i Miroslav Mauher.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE O RADU
TURISTIČKE ZAJEDNICE SJEVERNA MOSLAVINA GAREŠNICA
ZA 2016. GODINU

(Prilog: Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina Garešnica za 2016. godinu)

Točka 9.
Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Garešnice za 2016. godinu vijećnici su
dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika 15 ih je bilo ZA dok je 1 bio PROTIV.
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 15 glasova ZA i 1 PROTIV prihvatilo
IZVJEŠĆE O RADU
ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE GRADA GAREŠNICE
ZA 2016. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Garešnice za 2016. godinu)

Točka 10.
Izvješće o stanju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Garešnice
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 1. sjednici održanoj dana 27. rujna 2017. godine raspravio
Izvješće o stanju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Garešnice te
predlaže da ga Gradsko vijeće prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE O STANJU
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Izvješće o stanju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Garešnice)
Točka 11.
Prijedlog Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Garešnice
vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali Siniša Glavaš i predsjednik Željko Starčević.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O POSTUPKU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Garešnice)

Točka 12.
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada
Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIEĆA MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada
Garešnice)
Točka 13.
Prijedlog Odluke o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice
vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice)
Točka 14.
Prijedlog Odluke o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u dječji vrtić Maslačak za
pedagošku godinu 201/2018 vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Miroslav Mauher.
Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.

Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
ZA PEDAGOŠKU GODINU 201/2018
(Prilog: Odluka o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u dječji vrtić Maslačak za
pedagošku
godinu 201/2018 te Plan upisa djece za pedagošku godinu 2017/218.)

Točka 15.
Razno
Zlatko Štimac pitao je šta sa doktorom u Garešničkom Brestovcu, da im je veliki problem što
doktora nema i isto tako problem je što Udruga umirovljenika nema svoj prostor. Istaknuo je
da bi njima bila dobra sjednička dvorana u domu u Garešničkom Brestovcu i da se taj
problem pokuša riješiti.
Što se tiče Doma zdravlja predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević rekao je da je
gradonačelnik o tome razgovarao sa županom, a vijećnica Đurđica Ilić objasnila je da je
problem što nema slobodnih liječnika. Djeca kad završe fakultet više ne idu na staž već
odmah na specijalizaciju. Odu raditi na hitnu dok ne dobiju specijalizaciju. Koncesija je
izmišljena zbog toga što županiji nije u interesu da netko dobije koncesiju već je njima bolje
da imaju liječnika koji bude radio na četiri sata.
Gradonačelnik Josip Bilandžija nadovezao se na pitanje Zlatka Štimca vezano za sjedničku
dvoranu i rekao je kako Udruga umirovljenika može koristiti tu dvoranu kad god želi , ali se
ne može sad odrediti da ta dvorana bude samo njihov prostor. Problem prostora za udruge je
problem koji moramo riješiti ne samo za Udrugu umirovljenika već za sve udruge na
području Grada Garešnice. Što se tiče liječnika rekao je da je pitao župana zašto je poništio
natječaj na što mu je on odgovorio da se na natječaj prijavila tvrtka Fenix i da on mora
drugačije raspisati natječaj. Obećao je da će ponovno raspisati koncesiju.
Vijećnik Miroslav Mauher nadodao je da treba odrediti prioritete izgradnje vodovoda za
nizinske predjele (plitki bunari i septičke jame daju veliku mogućnost zaraze). Nije bitan
Dišnik, Trnovitički Popovac niti druga naselja na brdima već ostala naselja i da zato treba
odrediti prioritete.

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 11:50 sati.

ZAPISNIK VODILA:
Ivana Burić

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Željko Starčević

