
 

ZAPISNIK 
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 29. lipnja 2017. godine 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević u 09:00 
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 i Đurđica Ilić 
Odsutni: 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. i Voda d.o.o. Garešnica) te predstavnici medija. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće Mandatne komisije 
2. Davanje svečane prisege 
3. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice 
4. Aktualni sat 
5. Donošenje Rješenja o imenovanju 

a) dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice 
b) Odbora za Statut i Poslovnik 
c) Odbora za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
d) Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport 
e) Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo 
f) Odbora za pitanja hrvatskih branitelja  
g) Odbora za mlade 
i) Komisije za javna priznanja 

6. Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnice za 2016. godinu 
7. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2016. godinu 
8. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2016. godinu 
9. Izvješće o radu „Krugoval 93,1 Mhz d.o.o.“ Garešnica za 2016. godinu 
10. Izvješće o poslovanju „Komunalac d.o.o.“ Garešnica za 2016. godinu 
11. Izvješće o poslovanju „Voda d.o.o.“ Garešnica za 2016. godinu 
12. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna 

Grada Garešnice za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i člana Gradskog 
vijeća Grada Garešnice izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača za 2017. godinu 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za obnašanje 
dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice i Odluke o plaći 
gradonačelnika i visini naknade za rad zamjenicima gradonačelnika koji dužnost 
obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Garešnice 

16. Razno 
 
 
 



 

Predsjednik vijeća predloženi dnevni red dao je na glasovanje.  
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.  
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
 

Točka 1. 
 

Mateja Marijanović, predsjednica Mandatne komisije, izvijestila je vijećnike kako je Komisija 
na svojoj sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine raspravila o pisanom zahtjevu Gordane 
Juraić za stavljanjem svoga mandata u mirovanje iz osobnih razloga te su i isto tako utvrdili 
da će dužnost člana gradskog vijeća umjesto nje obnašati Zlatko Štimac iz Garešničkog 
Brestovca, Brestovačka 69. 
 
 
(Prilog: Izvješće Mandatne komisije) 
 

 
 
 

Točka 2.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pročitao je tekst svečane prisege  
 

 

«PRISEŽEM DA ĆU PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA 

OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO RADI GOSPODARSKOG I 

SOCIJALNOG PROBITKA GRADA GAREŠNICA I REPUBLIKE HRVATSKE, DA 

ĆU SE U OBAVLJANJU DUŽNOSTI VIJEĆNIKA PRIDRŽAVATI USTAVA, 

ZAKONA I STATUTA GRADA GAREŠNICE I DA ĆU ŠTITITI USTAVNI 

POREDAK REPUBLIKE HRVATSKE.» 

 
 

Nakon pročitanog teksta prisege, Zlatko Štimac je prisegnuo te vlastoručno potpisao tekst 
prisege. 

 
 

Točka 3. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu primjedbe na 
zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, održane 09. lipnja  2017. godine. 
Primjedbi nije bilo. 
Uslijedilo je glasovanje. 
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik s 1. konstituirajuće 
sjednice Gradskog vijeća, održane 09. lipnja 2017. godine. 
 
 
 
 

Točka 4. 
 
 
Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 

 
 
 



 

 
1. Pitanje postavlja DEJAN DARVAŠ za gradonačelnika  - Kada će biti izbori za mjesne  
     odbore ? 
 

- Gradonačelnik Josip Bilandžija na početku je  pozdravio sve prisutne i poziva 
vijećnike na dobru suradnju. Zadnji izbori za predsjednike mjesnih odbora bili su 
2011. godine te je mandat predsjednicima mjesnih odbora istekao. Kontaktirali smo 
sve predsjednike političkih stranka gdje su svi bili suglasni da se mandat 
predsjednicima mjesnih odbora produži te im se ovim putem zahvaljujem što su imali 
obzira. Također bi pohvalio suradnju grada s mjesnim odborima, a u mnogim 
mjesnim odborima se gradilo jako puno toga. Temeljem Statuta Grada Garešnice 
izbore za mjesne odbore raspisuje Gradsko vijeće te predlažem da se izbori raspišu 
u devetom mjesecu kako bi se u mjesecu listopadu mogli odraditi izbori. 
 
 

2.  Pitanje postavlja MATEJA MARIJANOVIĆ za gradonačelnika – Budući da kreće nova     
     školska  godina šta je sa podjelom besplatnih školskih udžbenika za učenik naših    
     osnovnih škola?  
 

- Gradonačelnik je objasnio da je donio Odluku o sufinanciranju udžbenika za učenike 
osnovnih škola. Učenicima od 1. do 4. razreda sufinancirati će se iznos od 350 kuna, 
dok učenicima od 5. do 8. razreda 700 kuna. Zahtjev na temelju kojeg će ostvariti to 
pravo podnosi se u Grad Garešnici i to Upravnom odjelu za gospodarstvo i opće 
poslove uz kojeg je potrebno priložiti i izjavu o članovima kućanstva, potvrdu o 
prebivalištu, potvrdu o upisu djeteta u školu te kopiju kartice računa na koji će se 
uplatiti navedeni iznos. Rok za podnošenje zahtjeva je 15. listopada 2017. godine. 
To je Odluka za ovu godinu, a u dogovoru s ravnateljem Osnovne škole Garešnica 
od iduće godine bi se kupile knjige za četiri naredne godine pa bi učenici posuđivali 
jedni drugima. 

 
3.   Pitanje postavlja DUBRAVKO KRIŽANOVIĆ za direktora Komunalca d.o.o. Garešnica   
      DRAŽENA BENGEZA – Koji je status odvodnje prema Poduzetničkoj zoni Kapelica ? 
 

- Status odvodnje od gljivare do ulaza u Poduzetničku zonu Kapelica – natječaj je 
proveden i imamo pet ponuditelja. Osigurano 300 tisuća kuna iz Hrvatskih voda za 
početak radova. Kroz 15 dana trebala bi se donijeti Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja. U osmom mjesecu početak radova. Treba naglasiti da uz tu dionicu od 
820 metara, kućanstva dobivaju u sklopu projekta koji se sufinancira iz EU priključke. 
Što se tiče relacije od zone do kraja Kapelice to ide kroz projekt aglomeracije 
vrijedan 105 milijuna kuna. Planira se za nadalje izgraditi sustav odvodnje u 
naseljima Garešnica, Garešnički Brestovac, Ciglenica, Kapelica, Zdenčac, Palešnik i 
Hercegovac. Također se planira rekonstruirati dio kanalizacijske mreže u 
Garešničkom Brestovcu i spojni kolektor Brestovac-Garešnica. To je plan za 2017-
2021. godine. 90 posto sredstava se sufinancira iz EU, a sama projektna 
dokumentacija je oko 3,5 milijuna kuna. 

 
4.   Pitanje postavlja ĐURĐICA ILIĆ za pročelnika MIROSLAVA GERSTNERA – Što grad  
      poduzima u vezi održavanja cesta koje su pod ingerencijom Grada Garešnice, a to je  
      najveći broj nerazvrstanih cesta koje su u jako lošem stanju (Kajgana, Dišnik). Tko je  
      zadužen da se te ceste vrate u normalno stanje. Drugo pitanje je što će biti sa    
      uspornicima. Zbog velikog broja prometnih nezgoda trebalo bi i u ulici Matije Gupca  
      negdje staviti uspornik te popravit ceste koje se skližu kao cesta u Kajgani te isto tako me  
      zanima tko će se brinuti o putevima koji su zarasli kao što ima slučajeva u Dišniku ? 
  
 

- Grad Garešnica je krajem 2014. godine donio Odluku o održavanju nerazvrstanih 
cesta na području Grada Garešnice. Najnovije što je Grad Garešnica napravio je 
Registar nerazvrstanih cesta. Prema tom Registru nerazvrstanih cesta naš grad 



 

mora  voditi brigu o 113 kilometara cesta. Od tih 113 kilometara cesta 50 kilometara i 
više su makadamske ceste. Odlukom Sabora iz 2015. godine negdje u mjesecu 
listopadu Gradu Garešnici su dodijeljena još 42 kilometara novih cesta koje su do 
tada bile pod ingerencijom Županijske uprave za ceste. Prema tome dosta toga 
imamo za održavati, a ono što nitko nije rekao sve te ceste koje smo od županije 
dobili na održavanje su u katastrofalnom stanju. Jedna od tih cesta je i cesta kroz 
Hrastovčić gdje sad upravo nasipavamo bankine, ali kad je kiša sav taj šljunak ode u 
grabe tako da smo u dogovorima sa Cestama Bjelovar da se trajno riješi taj problem i 
da se taj dio ceste proširi i asfaltira. Ove ceste za koje ste vi postavili pitanje,a tiču se 
ceste kroz ulicu Matije Gupca to je državna cesta te Grad Garešnica nju ne održava 
već Hrvatske ceste, a što se tiče ceste kroz Kajganu to je još uvijek županijska cesta 
i mi ćemo se u vezi nje obratiti mjerodavnima. U četvrtom mjesecu u Brestovcu je 
postavljen jedan mjerač brzine s reflektirajućim znakom pješačkog prijelaza i to je 
Grad Garešnica inicirao na državnoj cesti u sklopu programa Ministarstva unutrašnjih 
poslova o sigurnosti prometa te nije upitno da ćemo se i slijedeće godine javiti na 
takav natječaj za neku drugu cestu. Što se tiče financija, u Proračunu Grada 
Garešnice za održavanje nerazvrstanih cesta osigurano je milijun i pol tisuća kuna, a 
do sad je već za održavanje potrošeno oko osamsto tisuća kuna. Važno je 
napomenuti da je u održavanje nerazvrstanih cesta ušla i cesta Bana Jelačića koja je 
asfaltirana početkom godine. Ono što nas čeka je Radnička ulica, ona je u jako 
lošem stanju. Postupak javne nabave je u tijeku i ako sve bude u redu mi bi 
07.07.2017. trebali imali izvođača radova. Tako da bi ti radovi trebali krenuti već 
negdje u devetom mjesecu. Za tu Radničku cestu grad je aplicirao na Ministarstvo 
regionalnog razvoja i dobili smo 425 tisuća kuna. Za održavanje nogostupa izdvojeno 
je 550 tisuća kuna, a nadamo se rebalansu Proračuna u devetom mjesecu gdje bi 
nešto i povećali. Trenutno su u tijeku radovi na uređenju prilaza kod mrtvačnice u 
Ciglenici i nadam se da će to slijedeći tjedan biti gotovo vrijednost je oko 35 tisuća 
kuna i uredili smo Ulicu 73. Samostalne  Bojne, parkiralište ispred zgrade koje je bilo 
u jako lošem stanju. Trenutno se sada radi na održavanju ceste u Hrastovčiću, 
uređenje bankina. Radi se i na spoju ceste Dišnik-Bršljanica-Vukovje koja je ušla u ta 
43 kilometra ceste za održavanje. Kopaju se putni jarci na spoju Dišnik-Bršljanica i 
nastavljamo uređivati cestu kroz Prokop koja je isto pripala Grad Garešnici. 

 
 
 
5. Pitanje postavlja SINIŠA GLAVAŠ za gradonačelnika Josipa Bilandžiju. 
 

a) Klub vijećnika Nezavisne Liste Damira Bajsa i Buz-a iz pričuvnih sredstava za 
posebnu namjenu traže od predsjednika Gradskog vijeća da uz odobrenje ili 
glasovanje .vijećnika omogući jednokratnu pomoć za nedavno nastradalog u požaru 
Milana Đurđevića iz Velikog Vukovja u iznosu od 30 000 tisuća kuna. Milanu je kuća 
izgorjela do temelja prije tri mjeseca i više nije za korištenje. Uz dogovorenu pomoć 
županije u iznosu od 50 000 kuna zasigurno bi dobro došla pomoć i Grada Garešnice 
kako bi se unesrećenom Milanu napravio novi dom. 
 

b) Gospodine gradonačelniče s suradnicima, obzirom da ste u sličnom sastavu u 
gradskoj upravi ne želim vjerovati da ćete grad voditi u pogrešnom smjeru kao i 
proteklih osam godina nego Vas želim pitati imate li u novom mandatu viziju i 
strategiju izlaska grada iz katastrofalne ekonomske krize (gubitka preko tisuću radnih 
mjesta za vašega mandata te gubitka gotovo izgrađenih industrijskih zona sa svom 
potrebnom infrastrukturom DK Brestovac i Finag d.o.o.) ili ćete i dalje nastaviti 
obmanjivati ovaj napaćeni narod sa šarenim pričama o boljem standardu građana i 
umirovljenika, o boljoj zdravstvenoj i palijatalnoj skrbi, o industrijskoj zoni u Kapelici, o 
rotoru, ili kružnom toku u centru grada, o novim nepostojećim radnim mjestima. Želim 
naglasiti da pri tome ne vodite brigu o iseljavanju građana iz našega grada sa 
voznom kartom u jednom smjeru prema Europskim zemljama i želim pitati kada ćete 
pokušati osigurati isti standard i osnovnu infrastrukturu za sve žitelje Grada 



 

Garešnice i svih mjesnih odbora vodovod, kanalizaciju i asfaltiranu cestu a 
prvenstveno mislim na cestu u Velikom Prokopu?  
 
 
 

      a)  Gradonačenik je naveo da što se tiče gospodina Milan Đurđevića da je grad odmah 
     reagirao i to isti dan kad se to dogodilo. Budući da sam taj dan bio u Zagrebu drugi  

dan smo u suradnji s gospodinom Milanom Klipa otišli na mjesto događaja i obišli 
Milana Đurđevića. Reagirali smo na taj način da smo zatražili troškovnik za hitni 
popravak kuće gospodina Đurđevića. Grad Garešnica osigurao je 10 000 tisuća 
kuna,a pomogao je i Crveni križ Garešnica.  
 

b) Što se tiče vaših insinuacija, mislim da su građani Grada Garešnice jasno rekli što 
misle o našem programu, a što misle o vašim insinuacijama. 

 
 
6. Pitanje postavlja ALEKSANDRA HOJKA za pročelnika MIROSLAVA GERSTNERA, a  
    odnosi se na cestu u Velikom Prokopu te prilazu ka groblju gdje pojedine osobe stvaraju  
    određene probleme. 
 

- Pročelnik Miroslav Gerstner zahvaljuje se na ovom pitanju te ističe kako imaju 
problema s pojedinim osobama u Velikom Prokopu, a s druge strane zahvalio bi se 
stanovnicima  Velikog Prokopa s kojima surađujemo da nekako taj problem riješimo. 
Nećemo imenovati osobe koje stvaraju probleme i sprečavaju tamo dolazak. Već par 
puta je intervenirala je i  policija. Komunalni redar svakodnevno tamo odlazi. U vrlo 
brzom periodu ćemo i fizički odvojiti te dvije čestice jednim kanalom i probati taj prilaz 
osigurati da spomenuta gospođa ne stvara probleme. Kako radi problem tim ljudima 
tako radi probleme i nama. Što se tiče ceste mi smo ove godine napravili dva 
propusta na toj cesti. Ona je u jako lošem stanju, ali mi smo je od Županijskih cesta 
naslijedili u još gorem stanju. I danas se nasipava, ali to nije to. Trebamo sjesti i 
dogovoriti se jer bi najbolje bilo jedan dio te ceste pretvoriti u makadamsku cestu jer 
će biti sigurnije i za promet, a i nama lakše za održavanje. To je bolje rješenje nego 
ovako ići krpa na zakrpu i nikad kraja. 

 
7. Pitanje postavlja ZLATKO ŠTIMAC za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU. 
 

a) Pošto se zna da u Garešničkom Brestovcu već pet godina postoji Udruga 
umirovljenika i da nemamo svoje prostorije. Prije sam se obraćao gospodinu Žuncu 
koji je rekao da će taj problem riješiti i nije ga riješio. Imamo prijedlog za prostor, a to 
je Sjednička dvorana. Mi i Udruga žena jedini nemamo prostor u  Garešničkom 
Brestovcu, a ta dvorana je samo za neke sastanke pa bi molio da nam se taj prostor 
osigura za druženje i neke radionice. 

 
b) Nogostup prema Zdenčacu je u katastrofalnom stanju i to od Bege prema gore. Molio 

bih da se to stavi u financijski plan te da se riješi Ulica mala Bosna odnosno Ulica 30. 
svibnja te bih zamolio gradonačelnika da mi odgovori u kojem periodu će se to riješiti. 
 

- Pitanje vezano za prostor Udruge umirovljenika i Udruge žena u Garešničkom 
Brestovcu je složen problem zbog toga što Sjednička dvorana u Garešničkom 
Brestovcu je veoma bitna i za događanja koja se zbivaju i u samome domu. Ono što 
se tiče prostora za udruge što će biti problem i što ćemo morati rješavati do kraja ove 
godine ne samo za Udrugu umirovljenika već za sve udruge u našem gradu je taj da 
vas više nećemo moći ovako financirati već ćemo zakonski morati naplaćivati 
prostor. To je nešto novo i tu će biti problema. Tu moramo napraviti mudro i pametno 
odrediti u kojem smjeru i na koji način to posložiti da sve udruge na našem području 
budu zadovoljne. 

 



 

- Što se tiče nogostupa prema Zdenčacu moj prijedlog je bio ne samo za nogostup 
prema Zdenčacu već i za sve ostale nogostupe, ceste, prilaze grobljima da se nakon 
izbora za mjesne odbore dostave planovi rada za svaki mjesni odbor te ćemo onda 
odrediti prioritete u svakom mjesnom odboru i na taj način ćemo početi rješavati sve 
probleme koji se pojavljuju u svim našim mjesnim odborima. Ja vas sve molim za 
strpljenje. Što se tiče Ulice 30. svibnja u Garešničkom Brestovcu projekt je 
napravljen, geodetski elaborat je gotov i sad čekamo rješenje odnosno rezultate 
natječaja. Oni bi trebali biti gotovi krajem šestog početkom sedmog mjeseca. Postoji 
velika šansa da taj projekt bude odobren i da se krene u realizaciju Ulice 30. svibnja. 
 

 
    8. Pitanje postavlja MIROSLAV MAUHER za gradonačelnika Josipa Bilandžiju. 
 

a) Kako i na koji način rješavati što prije problem nezaposlenih na našem području na 
području našeg grada. Mi znademo jako dobro da nam je jedan dobar dio firmi 
prestao sa radom, jedan dobar dio firmi otpustio nebrojeni broj radnika. U industriji se 
sve manje i manje radi. Na predizbornim skupovima svi smo govorili oko brige za 
radnika međutim ne znam šta konkretno planirate, kako i na koji način rješavati to 
pitanje. Ja sam na skupovima išao sa nekim svojim planom,a to je bila eko 
proizvodnja poljoprivrednih proizvoda. Ovo sve drugo što se tiče industrije tu treba 
strahovito puno i vremena, novaca i energije da se bilo kakav pogon otvori. Uslužne 
djelatnosti mislim da tu nemamo šta posebno tražiti. Kako i na koji način vi imate ideju 
da bi mogli to pitanje rješavati što prije jer će već sutra biti kasno baš zbog toga što 
po nekim saznanjima iz našega grada je već otišlo oko 500 ljudi. 

 
b) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Garešnici ideja koja se već dugi niz godina vuče i 

koja je bila dobra unazad četiri pet godina kada je lista čekanja bila dugačka. 
Međutim lista čekanja za vrtić skoro da više i ne postoji. Lani je na toj listi bilo oko 16 
djece. Ove godine mislim da nema više ni jednog djeteta na listi čekanja i to zato što 
su neki roditelji ispisali sa liste, neki su svoju djecu povukli  iz vrtića jer su ostali bez 
posla pa djecu čuvaju doma. Zato mislim ako treba ići nešto napraviti da je daleko 
pametnije da se radi adaptacija, proširenje i kvalitetniji prostori u  postojećem dječjem 
vrtiću nego da se sad lupa desetak milijuna kuna u novi dječji vrtić osim ako nam to 
netko poklanja onda svaka čast. 
 

 
- Gradonačelnik navodi da problem nezaposlenosti nije samo problem u našem gradu 

već je to problem na području cijele Hrvatske. Ono što grad može je poticati razvoj 
obrtništva, poduzetništva. Ono što smo mi napravili u odnosu na druge gradove u 
županije je to da mi imamo viziju. Osnovali smo Poduzetnički centar Garešnica gdje 
se može dobiti besplatna pomoć od ljudi koji tamo rade. Puno je primjera gdje su ljudi 
dobili jako puno sredstva i to iz projekata koje je radio Poduzetnički centar Garešnica. 
Drugo na čemu radimo je Poduzetnička zona Kapelica. Projekt vrijedan 10 milijuna 
kuna, a u samu Poduzetničku zonu grad je uložio više od 4 milijuna kuna. Znači da 
grad ima viziju. Grad i dalje nastavlja subvencionirati obrtnike i poduzetnike iz 
različitih programa. Treba napomenuti da smo prošle godine bili prvi grad u županiji 
koji je to proveo. Isto tako navodi da je njegova vizija i da ljudi ostanu u našem gradu. 

 
 

- Što se tiče dječjeg vrtića to je projekt koji smo mi već napravili te čekamo rezultate 
natječaja. Projekt je predan u petom mjesecu te se u skoro vrijeme očekuju rezultati 
natječaja. Taj projekt je vrijedan 9 milijuna kuna. 

 
 
 
 
 



 

Točka 5.a 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pozvao je predsjednika Odbora za izbor i 
imenovanja Mladena Greidla, da podnese prijedlog za izbor dva potpredsjednika Gradskog 
vijeća Grada Garešnice. 
 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog za izbor dva potpredsjednika Gradskog 
vijeća Grada Garešnice, te za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Garešnice predložio 
je Zdravka Jakopovića i Mladena Greidla. 
 
Budući da u skladu sa člankom 10. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Garešnice pravo 
predlaganja ima i 1/3 vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pitao je da li 
ima drugih prijedloga. Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao 
je na glasovanje prijedlog Odbora  da se Zdravko Jakopović i Mladen Greidl izaberu za 
potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Garešnice. 
 
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA . 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice 

 
 

(Prilog: Rješenje o izboru dva potpredsjednika  Gradskog vijeća Grad Garešnice) 
 
 
 

Točka 5.b 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pozvao je predsjednika Odbora za izbor i 
imenovanja Mladena Greidla, da podnese prijedlog za izbor Odbora za Statut i Poslovnik.  
 
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik te predlaže 
Gradskom vijeću da se u odbor izaberu : 
 

1. Marta Klobučar, za predsjednicu 
2. Andrea Bengez, za člana 
3. Siniša Glavaša,  za člana 

 
Budući da u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Garešnice pravo predlaganja 
članova Odbora ima i 1/3 vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pitao je da 
li ima drugih prijedloga. Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća 
dao je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA . 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 

 
 

RJEŠENJE 
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 
 
 
(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik) 
 
 



 

Točka 5.c 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pozvao je predsjednika Odbora za izbor i 
imenovanja Mladena Greidla, da podnese prijedlog za izbor Odbora za urbanizam, 
stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša.  
 
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog Odbora za urbanizam, stambeno-komunalna 
pitanja i zaštitu okoliša te predlaže Gradskom vijeću da se u odbor izaberu: 
 

1.   Damir Dubravac, za predsjednika 
2.   Anđelko Matijaš, za člana 
3.   Miroslav Mauher, za člana 

 
Budući da u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Garešnice pravo predlaganja 
članova Odbora ima i 1/3 vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pitao je da 
li ima drugih prijedloga. Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća 
dao je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA . 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 

 
RJEŠENJE 

o izboru Odbora za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja 
 i zaštitu okoliša 

 
 
(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu 
okoliša) 

 
 

 
Točka 5.d   

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pozvao je predsjednika Odbora za izbor i 
imenovanja Mladena Greidla, da podnese prijedlog za izbor Odbora za predškolski odgoj, 
zdravstvo, školstvo, kulturu i šport. 
 
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, 
školstvo, kulturu i šport te predlaže Gradskom vijeću da se u odbor izaberu : 
 

1.   Alen Štandar, za predsjednika 
2.   Goran Kovačić, za člana 
3.   Kristina Fadljević, za člana 

 
Budući da u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Garešnice pravo predlaganja 
članova Odbora ima i 1/3 vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pitao je da 
li ima drugih prijedloga. Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća 
dao je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA . 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 

 
RJEŠENJE 

o izboru Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport 
 

 
(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport) 

 



 

Točka 5.e 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pozvao je predsjednika Odbora za izbor i 
imenovanja Mladena Greidla, da podnese prijedlog za izbor Odbora za poljoprivredu, 
turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo. 
 
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, 
malo i srednje poduzetništvo te predlaže Gradskom vijeću da se u odbor izaberu : 
 

1.   Goran Grgić, za predsjednika 
2.   Mladen Greidl, za člana 
3.   Vlado Jagatić, za člana 
4.   Mario Puškarić, za člana 
5.   Ivica Trupinović, za člana 

 
Budući da u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Garešnice pravo predlaganja 
članova Odbora ima i 1/3 vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pitao je da 
li ima drugih prijedloga. Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća 
dao je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA . 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

 
RJEŠENJE 

o izboru Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo,  
malo i srednje poduzetništvo 

 
 
(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje   
poduzetništvo) 
 
 

Točka 5.f 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pozvao je predsjednika Odbora za izbor i 
imenovanja Mladena Greidla, da podnese prijedlog za izbor Odbora za pitanja hrvatskih 
branitelja. 
 
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog Odbora za pitanja hrvatskih branitelja te 
predlaže Gradskom vijeću da se u odbor izaberu : 
 

1.   Zdravko Nemčić, za predsjednika 
2.   Borko Vučković, za člana 
3.   Alen Bukač, za člana 
 

Budući da u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Garešnice pravo predlaganja 
članova Odbora ima i 1/3 vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pitao je da 
li ima drugih prijedloga. Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća 
dao je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA . 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 

 
 
 
 



 

RJEŠENJE 
o izboru Odbora za pitanja hrvatskih branitelja 

 
(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za pitanja hrvatskih branitelja) 

 
 

Točka 5.g 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pozvao je predsjednika Odbora za izbor i 
imenovanja Mladena Greidla, da podnese prijedlog za izbor Odbora za mlade. 
 
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog Odbora za mlade te predlaže Gradskom 
vijeću da se u odbor izaberu : 
 

1.   Mateja Marijanović, za predsjednika 
2.   Mario Juretić, za člana 
3.   Milan Andri, za člana 
 

Budući da u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Garešnice pravo predlaganja 
članova Odbora ima i 1/3 vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pitao je da 
li ima drugih prijedloga. Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća 
dao je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA . 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 

 
RJEŠENJE 

o izboru Odbora za mlade 
 
(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za mlade) 
 
 

 
 

Točka 5.i 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pozvao je predsjednika Odbora za izbor i 
imenovanja Mladena Greidla, da podnese prijedlog za izbor Komisije za dodjelu javnih 
priznanja. 
 
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja te 
predlaže Gradskom vijeću da se u komisiju izaberu : 
 

1.   Željko Starčević, za predsjednika 
2.   Milan Rajšić, za člana 
3.   Zdravko Lojkić, za člana 
4.   Mato Mlinarić, za člana 
5.   Zlatko Štimac, za člana 
 

Budući da u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Garešnice pravo predlaganja 
članova Odbora ima i 1/3 vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pitao je da 
li ima drugih prijedloga. Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća 
dao je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA . 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 

 
 



 

RJEŠENJE 
o izboru Komisije za dodjelu javnih priznanja 

 
 
 
(Prilog: Rješenje o izboru Komisije za dodjelu javnih priznanja) 
 

 
Točka 6. 

 
Izvješće o radu Sportske zajednice 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 14 ih je bilo ZA te 2 PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 14 glasova ZA i 2 PROTIV prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE 
O RADU SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICE  

ZA 2016. GODINU 
 
(Prilog: Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnice za 2016. godinu) 
 
 
 

Točka 7. 
 
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 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 14 ih je bilo ZA te 2 PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 14 glasova ZA i 2 PROTIV prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICE 

 ZA 2016. GODINU 
 
 

(Prilog: Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2016. godinu) 
 

 
Točka 8. 

 
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2016. godinu vijećnici su 
dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali Đurđica Ilić, gradonačelnik Josip Bilandžija te Željko Starčević. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 16 prisutnih vijećnika 13 ih je bilo ZA,  2 PROTIV te 1 SUZDRŽAN. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 13 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN prihvatilo 

 



 

IZVJEŠĆE  
O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA GAREŠNICA 

 ZA 2016. GODINU 
 

 
(Prilog: Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2016. godinu) 
 

 
Točka  9. 

 
Izvješće o radu „Krugovala 93,1 Mhz d.o.o.“ Garešnica 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 13 ih je bilo ZA, 2 PROTIV te 1 SUZDRŽAN. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 13 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU KRUGOVALA 93,1 MHZ D.O.O. GAREŠNICA  

ZA 2016. GODINU 
 
 

(Prilog: Izvješće o radu „Krugoval 93,1 Mhz d.o.o.“ Garešnica za 2016. godinu 
 
 

 
Točka 10. 

 
Izvještaj o poslovanju „Komunalca d.o.o.“ Garešnica za 2016. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali Siniša Glavaš, Đurđica Ilić te direktor Komunalca d.o.o. Dražen 
Bengez. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 16 prisutnih vijećnike, 13 ih je glasovalo ZA, 2 PROTIV te 1 SUZDRŽAN. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 13 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN prihvatilo 
 
 

 
IZVJEŠTAJ 

O POSLOVANJU KOMUNALCA D.O.O. GAREŠNICA 
   ZA 2016. GODINU  
 
 
(Prilog: Izvještaj o poslovanju „Komunalac d.o.o. Garešnica za 2016. godinu) 
 
 
 
 

Točka 11. 
 

Izvještaj o poslovanju „Vode d.o.o.“ Garešnica za 2016. godinu vijećnici su dobili u digitalnom 
obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali Siniša Glavaš te Dražen Bengez. 



 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 16 prisutnih vijećnike, 13 ih je glasovalo ZA, 2 PROTIV te 1 SUZDRŽAN. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 13 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN prihvatilo 
 

IZVJEŠTAJ  
O POSLOVANJU VODE D.O.O. GAREŠNICA 

ZA 2016. GODINU 
 
(Prilog. Izvještaj o poslovanju „Voda d.o.o.“ Garešnica za 2016. godinu) 
 

 
 

Točka 12. 
 

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu vijećnici su dobili 
u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu te naglasio da je Odbor za proračun na 
svojoj sjednici prihvatio Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnice za 2016. 
godinu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 16 prisutnih vijećnika 13 ih je bilo ZA, 2 PROTIV te 1 SUZDRŽAN. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 13 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN prihvatilo 
 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICA 

ZA 2016. GODINU 
 
(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu) 
 
 

Točka 13. 
 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Garešnice za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka i člana Gradskog vijeća Grada Garešnice izabranog 
na kandidacijskoj listi grupe birača za 2017. 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 svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE  

ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA  
I ČLANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE 

 IZABRANOG NA KANDIDACIJSKOJ LISTI GRUPE BIRAČA 
 ZA 2017. GODINU 

 
(Prilog: Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Garešnice za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka i člana Gradskog vijeća Grada Garešnice izabranog 
na kandidacijskoj listi grupe birača za 2017. godinu) 

 
 



 

Točka 14. 
 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za obnašanje dužnosti predsjednika Gradskog 
vijeća Grada Garešnice te prijedlog Odluke o plaći gradonačelnika i visini naknade za rad 
zamjenicima gradonačelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 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 UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA OBNAŠANJE DUŽNOSTI  
PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE 

 
 
(Prilog: Odluka o utvrđivanju visine naknade za obnašanje dužnosti predsjednika Gradskog   
 vijeća Grada Garešnice )  
 
i 
 

ODLUKU  
O PLAĆI GRADONAČELNIKA I VISINI NAKNADE ZA RAD ZAMJENICIMA 

GRADONAČELNIKA KOJI DUŽNOST OBAVLJAJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 
 

 
(Prilog: Odluka o plaći gradonačelnika i visini naknade za rad zamjenicima gradonačelnika  
 koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa) 
 
 

Točka 15. 
 

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj 
upravi Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Uvodno obrazloženje Odluke dao je gradonačelnik Josip Bilandžija. 
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 KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA GAREŠNICE 
 
 
(Prilog: Odluka o koeficijentima za obračun plaće  službenika i namještenika u Gradskoj 
upravi Grada Garešnice) 
 

Točka 16. 
 

Pod ovom točkom pitanja i prijedloga nije bilo. 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice zaključio je sjednicu u 10:30 sati. 
 

 



 

 
 
 
 

ZAPISNIK VODILA:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:                                              
  
      Ivana Burić    Željko Starčević 
 
 

 

 

 


