
ZAPISNIK 
s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 29. lipnja 2015. 

godine 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević u 
10:30 sati. 
 
Prisutni: Željko Starčević, Ljiljana Dmejhal, Daniela Belak, Jeronima Bakarić, Hasan 
Ibrić, Dubravko Križanović, Milan Sužnjević, Zdravko Jakopović, Milan Rajšić, Željko 
Rijetković, Đurđica Šetit, Goran Cupek, Darko Cvetković, Vladimir Vaclavek te Dejan 
Darvaš. 
 
Odsutni: Darko Delić, Ljubica Masleša i Sanja Petrić. 
 
Ostali prisutni: Velimir Žunac (gradonačelnik 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.), Davor Kreznović (direktor 
gradskog radija  Krugoval 93,1 MHz), Zlatko Rončević (tajnik Vatrogasne zajednice 
grada Garešnice), Gordana Juraić (ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica), 
Željko Vida (predsjednik Zajednice tehničke kulture Grada Garešnice), Saša Križ 
(ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije)* te 
predstavnici medija.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice predložio je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice. 
2. Aktualni sat. 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg obračuna proračuna Grada 

Garešnice za 2014. godinu: 
a) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 

2014. godinu. 
b) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju u Gradu Garešnici za 2014. godinu. 
c) Izvještaj o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2014. 

godinu. 
d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 

2014. godinu. 
e) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

Garešnice za 2014. godinu. 
f) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2014. godini. 
g) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu. 
h) Izvještaj o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. 

godinu. 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isključenju k.č.br. 1687/13 u k.o. 

Garešnica iz opće uporabe putova. 
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5. Razmatranje prijedloga i donošenje mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga I. 
ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije. 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Garešnica. 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Garešnica. 

8. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica u 2014. godini. 
9. Razmatranje Izvješća o radu Krugovala 93,1 MHz za 2014. godinu. 
10. Razmatranje Izvješća o poslovanju za 2014. godinu tvrtke Komunalac d.o.o. 

Garešnica. 
11. Razmatranje Izvješća o poslovanju za 2014. godinu tvrtke Voda d.o.o. 

Garešnica. 
12. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Sportske zajednice Grada 

Garešnice za 2014. godinu.  
13. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2014. 

godinu i Plana rada za 2015. godinu. 
14. Razmatranje Izvješća o radu za 2014. godinu članica Zajednice tehničke kulture 

Grada Garešnice. 
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama proračuna Grada 

Garešnice za 2015. 
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o ponavljanju Javnog poziva za 

isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 
Grada Garešnice. 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti na Prijedlog plana 
upisa djece u Dječji vrtić Maslačak za pedagošku godinu 2015./2016. 

18. Razno 
 
Predsjednik je uz to predložio da se u točku 8 dnevnog reda stavi točka 17 jer su 
obje točke vezane za Dječji vrtić Maslačak kako prisutna ravnateljica ne bi čekala i 
zadržavala se do kraja sjednice. 
 
Predloženi dnevni red, uz navedenu izmjenu, dan 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 s 14. sjednice Gradskog vijeća, održane 31. ožujka 2015. 
godine.  
Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća, održane 31. ožujka 2015. godine, dan je na 
glasovanje.  
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.  
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 14. sjednice 
Gradskog vijeća, održane 31. ožujka 2015. godine. 
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Točka 2. 

 
Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 
 
ĐURĐICA ŠETIT postavila je pitanje direktoru tvrtke Komunalac d.o.o. Garešnica 
Draženu Bengezu vezano za vodovodne priključke. Mještani sela Kapelica pitaju 
zašto se zajedno ne može riješiti bušenje ispod ceste za priključak vode tako da dva 
susjeda imaju zajedno jedan priključak na vodovod? 
DRAŽEN BENGEZ je odgovorio da je pravilo jedan priključak, jedan korisnik. U 
dosadašnjoj praksi se pokazalo da je prenizak pritisak vode kad se dva korisnika 
nalaze spojena na jedan priključak, a i problem je s naplatom. 
 
GORAN CUPEK POSTAVIO je prvo pitanje direktoru tvrtke Komunalac d.o.o. 
Garešnica Draženu Bengezu u vezi funkcioniranja reciklažnog dvorišta. Je li to radi ili 
ne? 
Drugo pitanje postavio je Gradonačelniku Velimiru Žuncu u vezi presude u slučaju 
„Stanovi“. Hoće li zbog iznosa koji Grad po presudi mora platiti biti doveden pred 
blokadu? 
DRAŽEN BENGEZ je odgovorio da je reciklažno dvorište otvoreno i da je predviđeno 
da građani sami tamo dovoze sirovine koje nemaju kamo zbrinuti i one se odlažu u 
posebne spremnike. Napomenuo je kako je na području grada otvoreno i 6 „zelenih 
otoka“ za razvrstavanje otpada, a i prijavili su se za natječaj za dodatnu kantu pa će 
se te kante podijeliti građanima kako bi i kod kuće mogli odvajati koristan otpad. 
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik)  odgovorio je kako je presuda došla i kako je iznos 
koji Grad mora platiti velik, točnije, glavnica iznosi 809.000 kuna, a i tu su i 
pripadajuće zatezne kamate. Gradonačelnik je dogovorio otplatu glavnice u 4 rate, a 
o kamatama će se još vidjeti. 
Uz to je tu problem oko povrata poreza koji je prema najavama Vlade RH trebao ići iz 
državnog proračuna, no ispalo je da to podmiruju jedinice lokalne samouprave iz 
svojih proračuna. I taj je iznos zbog toga puno veći od dosadašnjih izdataka na ime 
povrata poreza.  
Grad najvjerojatnije neće u blokadu i nisu upitne plaće zaposlenika, ali će neki 
projekti koji su planirani morati biti odgođeni na neko vrijeme. 
 
ŽELJKO RIJETKOVIĆ postavio je dva pitanja Gradonačelniku. 
Prvo pitanje je vezano za srednjoškolske programe. Tko, kada i na čiju inicijativu 
određuje te programe i kako ih se mijenja? Gospodarstvo je krenulo u nekom drugom 
pravcu i djeca se školuju za zanimanja kojih nema u Garešnici pa tako traže posao u 
drugim gradovima i odlaze. Vidljivo je da napreduje grafička industrija, a prisutan je i 
velik broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.  
Drugo pitanje je vezano za dječji vrtić. Kada, kako i na koji način ćemo doći do novog 
jer dvadesetak djece uvijek ostaje nezbrinuto? Zna da je aplicirano i zanima ga u 
kojoj je to fazi i ako to ne prođe da li se razmišlja o tome da se krene u nekakvu 
samostalnu inicijativu? 
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik)  odgovorio je na prvo pitanje da inicijativa kreće iz 
škole, ali ako Gradsko vijeće donese zaključak o deficitarnim zanimanjima na našem 
širem području moguće je ići s takvim prijedlogom prema našoj srednjoj školi. Ako 
smo zakasnili s tim za nadolazeću školsku godinu trebat će poduzeti takve korake da 
se već za sljedeću godinu nešto napravi po tom pitanju. 
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Na drugo pitanje je gradonačelnik odgovorio da se 2011. apliciralo na program EIB-a 
(europska investicijska banka) koji je bio osmišljen za ulaganje u odgojno-obrazovne 
ustanove na području Republike Hrvatske. Grad je uložio puno sredstava za 
pripremu dokumentacije da bi na kraju cijeli program propao. Ove godine istječe 
građevinska dozvola, ali Grad razmišlja da se čitav projekt još doradi u pogledu 
energetske učinkovitosti i niskoenergetske gradnje da bi se kao takav projekt i 
realizirao. Lani je projekt prijavljen Ministarstvu i ušao u listu prijedloga, ali upravo 
kad smo trebali dobiti odluku o tome što će biti stigao je dopis u kojem stoji da je 
ispregovarano s EU da se ipak u tom natječaju ide na visokoškolske ustanove. Taj 
dio je propao. Međutim, najavljeni su natječaji pa treba pripremiti kvalitetne projekte. 
Ministarstvo graditeljstva je objavilo natječaj o sufinanciranju projektne dokumentacije 
pa će se ta prilika iskoristiti.  
 
Na kraju predsjednik Gradskog vijeća, na inicijativu predsjednice mjesnog odbora 
Kapelice, Đurđice Šetit, poziva sve gradske vijećnike na proslavu Petrova. 
 
 

Točka 3.  
 

Prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Grada Garešnice za 2014. godinu i 
izvještaje o izvršenju svih pripadajućih programa: 

a) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 
2014. godinu 

b) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju u Gradu Garešnici za 2014. godinu 

c) Izvještaj o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2014. 
godinu 

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 
2014. godinu 

e) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Garešnice za 2014. godinu 

f) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2014. godini 

g) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 
godinu 

h) Izvještaj o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. 
godinu 

 
vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Predsjednik Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Garešnice Dražen 
Bengez izvijestio je vijećnike da je Odbor, na svojoj 6. sjednici održanoj 29. lipnja 
2015. godine, razmotrio i raspravio Godišnji obračun proračuna Grada Garešnice za 
2014. godinu i izvještaje o izvršenju Programa pod točkama 3. a do 3. h dnevnog 
reda te je predložio Gradskom vijeću da ih prihvati i donese u predloženom tekstu. 
 
Uvodno obrazloženje za kompletnu točku 3 dnevnog reda dnevnog reda dao je 
gradonačelnik Velimir Žunac. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je potom raspravu. 
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U raspravi su sudjelovali: Darko Cvetković, gradonačelnik Velimir Žunac, Dražen 
Bengez (direktor tvrtke Komunalac d.o.o.) te Milan Sužnjević. 
 
(Milan Rajšić je privremeno napustio sjednicu) 
 
Nakon provedene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća dao je navedeni Prijedlog 
na glasovanje. 
Od prisutnih vijećnika, 11 ih je glasovalo ZA, dok su 3 bila SUZDRŽANA. 
 
 
Gradsko vijeće Grada Garešnice prihvatilo je 
 

a) 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA 

GAREŠNICE ZA 2014. GODINU 
 

b) 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM 

ODGOJU I OBRAZOVANJU U GRADU GAREŠNICI ZA 2014. GODINU 
 

c) 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA GRADA 

GAREŠNICE ZA 2014. GODINU 
 

d) 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA 

GAREŠNICE ZA 2014. GODINU 
 

e) 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 

KULTURI GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU 
 

f) 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI 
 

g) 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU 
 

h) 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH 

GRAĐEVINA ZA 2014. GODINU 
 
 

te donijelo 
 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU 
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(Prilog: Godišnji obračun proračuna Grada Garešnica za 2014. godinu, Izvještaji o 
izvršenju proračunskih Programa od a) do h), koji su sastavni dio ovog zapisnika) 

 
 
 
 
 

Točka 4.  
 

Prijedlog Odluke o isključenju k.č.br. 1687/13 u k.o. Garešnica iz opće uporabe 
putova vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Miroslav Gerstner. 
Nakon toga je predsjednik Vijeća otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Rijetković, pročelnik Miroslav Gerstner i 
gradonačelnik Velimir Žunac. 
 
(Na sjednicu se vratio vijećnik Milan Rajšić, dok je vijećnica Jeronima Bakarić 
privremeno napustila sjednicu) 
Nakon provedene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća dao je navedeni Prijedlog 
na glasovanje. 
Od prisutnih vijećnika, svih 14 je glasovalo ZA.  
 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo  
 
 

ODLUKU  
O ISKLJUČENJU k.č.br. 1687/13 U k.o. GAREŠNICA IZ OPĆE UPORABE PUTOVA 

 
 

(Prilog: Odluka o  isključenju k.č.br. 1687/13 u k.o. Garešnica iz opće uporabe 
putova, koja je sastavni dio ovog zapisnika) 
 
 

Točka 5. * 
 

(O ovoj točci se, uz suglasnost svih vijećnika, raspravljalo naknadno nakon točke 9 
jer je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, koji je 
trebao dati obrazloženje, zbog ranijih obaveza kasnio na sjednicu) 
 
 

Točka 6. 
 

Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Garešnica vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Odbor za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša izvijestio je 
predsjednika Gradskog vijeća da je na svojoj 3. sjednici održanoj 29. lipnja 2015. 
godine razmotrio i raspravio Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna 
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Prostornog plana uređenja Grada Garešnica te predlaže da ju Gradsko vijeće Grada 
Garešnice donese u predloženom tekstu. 
 
Pročelnik Miroslav Gerstner dao je uvodno obrazloženje Prijedloga. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je potom raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je uslijedilo glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
  
 

ODLUKU  
O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

GRADA GAREŠNICA 
 

(Prilog: Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Garešnica, koja je sastavni dio ovog zapisnika) 
 
 

Točka 7. 
 
Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Garešnica vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Odbor za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša izvijestio je 
predsjednika Gradskog vijeća da je na svojoj 3. sjednici održanoj 29. lipnja 2015. 
godine razmotrio i raspravio Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Garešnica te predlaže da ju Gradsko vijeće Grada 
Garešnice donese u predloženom tekstu. 
 
(Na sjednicu se vratila vijećnica Jeronima Bakarić) 
 
Pročelnik Miroslav Gerstner dao je uvodno obrazloženje Prijedloga. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je potom raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je uslijedilo glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
 O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA 

GAREŠNICA 
 
(Prilog: Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Garešnica, koja je sastavni dio ovog zapisnika) 
 
 

Točka 8. (+17.) 
 

(Budući da je kod izglasavanja dnevnog reda dogovoreno da će se uz točku 8. 
raspraviti i donijeti odluka o točci 17., postupilo se kako slijedi) 
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Izvješće o radu Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica u 2014. godini 
 

i 
 

Prijedlog Odluke o suglasnosti na Prijedlog plana upisa djece u Dječji vrtić Maslačak 
za pedagošku godinu 2015./2016. vijećnici su primili putem elektronske pošte u 
digitalnom obliku. 
 
Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica, 
Gordana Juraić. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je potom raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: Željko RIjetković i ravnateljica Gordana Juraić. 
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje.  
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.  
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo  
 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK GAREŠNICA U 2014. GODINI 

 
I 
 

ODLUKU  
O SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ 

MASLAČAK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. 
 

 
(Prilog: Izvješće o radu Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica u 2014. godini, Odluka o 
suglasnosti na Prijedlog plana upisa djece u Dječji vrtić Maslačak za pedagošku 
godinu 2015./2016., koji su sastavni dio ovog zapisnika) 
 
 

Točka 9. 
 

Izvješće o radu Krugovala 93,1 MHz za 2014. godinu vijećnici su primili putem 
elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Uvodno obrazloženje dao je direktor Krugovala 93,1 MHz, Davor Kreznović. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio 
je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Milan Sužnjević, Dubravko Križanović, direktor Krugovala 
Davor Kreznović, Dejan Darvaš, Željko Rijetković, Đurđica Šetit i Ljiljana Dmejhal.  
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje.  
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.  
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU KRUGOVALA 93,1 MHZ ZA 2014. GODINU 
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(Prilog: Izvješće o radu Krugovala 93,1 MHz za 2014. godinu, koje je sastavni dio 
ovog zapisnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Na sjednicu je stigao Saša Križ, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje 
Bjelovarsko-bilogorske županije, pa se pristupilo točci 5. dnevnog reda) 
 

Točka 5.* 
 

Prijedlog i obrazloženje Nacrta konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije vijećnici su dobili putem 
elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Odbor za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša izvijestio je 
predsjednika Gradskog vijeća da je na svojoj 3. sjednici održanoj 29. lipnja 2015. 
godine razmotrio i raspravio Prijedlog Nacrta konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i 
dopuna Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije te predlaže da Gradsko 
vijeće Grada Garešnice da svoje pozitivno mišljenje na navedeni Prijedlog. 
 
Uvodno obrazloženje dali su pročelnik Miroslav Gerstner i Saša Križ (ravnatelj 
Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije). 
 
Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je uslijedilo glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
 O DAVANJU SUGLASNOSTI NA  

NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE 

 
(Prilog: Nacrt i obrazloženje konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana Bjelovarsko - bilogorske županije, koji su sastavni dio ovog 
zapisnika) 
 

Točka 10. 
 

Izvješće o poslovanju za 2014. godinu tvrtke Komunalac d.o.o. Garešnica vijećnici su 
dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
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Odbor za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša izvijestio je 
predsjednika Gradskog vijeća da je na svojoj 3. sjednici održanoj 29. lipnja 2015. 
godine razmotrio i raspravio Izvješće o poslovanju za 2014. godinu tvrtke Komunalac 
d.o.o. Garešnica te predlaže da ga Gradsko vijeće Grada Garešnice prihvati u 
predloženom tekstu. 
 
Uvodno obrazloženje dao je direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Dražen Bengez. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Dubravko Križanović, Milan Sužnjević, direktor 
„Komunalca“ Dražen Bengez i Hasan Ibrić. 
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje.  
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.  
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE 
O POSLOVANJU ZA 2013. GODINU TVRTKE KOMUNALAC D.O.O. GAREŠNICA 

 
(Prilog: Izvješće o poslovanju za 2014. godinu tvrtke Komunalac d.o.o. Garešnica, 
koje je sastavni dio ovog zapisnika) 

 
 
 

Točka 11. 
 

Izvješće o poslovanju za 2014. godinu tvrtke Voda d.o.o. Garešnica vijećnici su dobili 
putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 

 
Odbor za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša izvijestio je 
predsjednika Gradskog vijeća da je na svojoj 3. sjednici održanoj 29. lipnja 2015. 
godine razmotrio i raspravio Izvješće o poslovanju za 2014. godinu tvrtke Voda d.o.o. 
Garešnica te predlaže da ga Gradsko vijeće Grada Garešnice prihvati u predloženom 
tekstu. 
 
Uvodno obrazloženje dao je direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Garešnica. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: Goran Cupek i direktor „Komunalca“ Dražen Bengez.  
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje.  
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.  
 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE  
O POSLOVANJU ZA 2014. GODINU TVRTKE VODA D.O.O. GAREŠNICA 

 
(Prilog: Izvješće o poslovanju za 2014. godinu tvrtke Voda d.o.o. Garešnica, koji je 
sastavni dio ovog zapisnika) 
 
 

Točka 12. 
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Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Garešnice za 2014. 
godinu vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
Uslijedilo je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
I 

 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE  
SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU 

 
 

(Prilog: Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Garešnice za 
2014. godinu, koja su sastavni dio ovog zapisnika) 
 
 
 
 

 
Točka 13. 

 
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2014. godinu i Plan rada 
za 2015. godinu vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
Uslijedilo je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU  

I  
PLAN RADA ZA 2015. GODINU 

 
(Prilog: Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2014. godinu i 
Plan rada za 2015. godinu, koji su sastavni dio ovog zapisnika) 

 
 

Točka 14. 
 

Izvješće o radu za 2014. godinu članica Zajednice tehničke kulture Grada Garešnice 
vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. 
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Rasprave nije bilo. 
Uslijedilo je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU ZA 2014. GODINU  

ČLANICA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE GRADA GAREŠNICE 
 
(Prilog: Izvješće o radu za 2014. godinu članica Zajednice tehničke kulture Grada 
Garešnice, koji je sastavni dio ovog zapisnika) 

 
(Željko Rijetković je privremeno napustio sjednicu) 
 

Točka 15. 
 

Prijedlog Odluke o I. izmjenama proračuna Grada Garešnice za 2015. godinu 
vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Predsjednik Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Garešnice Dražen 
Bengez izvijestio je vijećnike da je Odbor, na svojoj 6. sjednici održanoj 29. lipnja 
2015. godine, razmotrio i raspravio Prijedlog Odluke o I. izmjenama proračuna Grada 
Garešnice za 2015. godinu te je predložio Gradskom vijeću da ju donese u 
predloženom tekstu. 
 
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Velimir Žunac. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije blo. 
Uslijedilo je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

ODLUKU  
O 

 I. IZMJENAMA PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE ZA 2015. GODINU 
 

(Prilog: Odluka o I. izmjenama proračuna Grada Garešnice za 2015. godinu, koja je 
sastavni dio ovog zapisnika) 

 
 

Točka 16. 
 

Prijedlog Zaključka o ponavljanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Garešnice vijećnici su dobili 
putem elektronske pošte u digitalnom obliku. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije blo. 
Uslijedilo je glasovanje. 
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Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
 
Gradsko vijeće Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

ZAKLJUČAK 
O PONAVLJANJU JAVNOG POZIVA  

ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA 
SAVJETA MLADIH GRADA GAREŠNICE 

 
(Prilog: Zaključak o ponavljanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Garešnice, koji je sastavni dio 
ovog zapisnika) 
 
(Željko RIjetković se vratio na sjednicu) 
 

Točka 17.  
O njoj prethodno odlučeno zajedno s točkom 8. 

 
Točka 18.  

 
Razno 

 
Milan Sužnjević postavio je pitanje vezano za table na ulazima u gradsko područje te 
se dotakao iskrenutih rasvjetnih stupova u ulici Hrastovčić, prelivnice na rijeci Ilovi, a 
isto tako i vezano za pročistač na potoku Tomašica. 
 
Pročelnik Miroslav Gerstner je odgovorio da su nove table stigle i kako su u fazi 
postavljanja, a rasvjetni stupovi će se ubrzo popraviti. Uz to je rekao kako vezano za 
probleme prelivnice i neprestanog mijenjanja vodostaja na rijeci Ilovi treba kontaktirati 
„Hrvatske vode“. 
Direktor „Komunalca“ Dražen Bengez je obrazložio kako će u jednom projektu, koji 
će se kroz dogledno vrijeme realizirati, biti obuhvaćen i pročistač na potoku 
Tomašica. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice zatvorio je sjednicu u 13:25 sati. 
 
 
KLASA: 023-05/15-01/20 
URBROJ: 2123/01-01-15-2 
Garešnica, 29. lipnja 2015. godine 
 
 
 
 
 
ZAPISNIK VODIO:      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                
Tomislav Severović                      Željko Starčević 
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