ZAPISNIK
s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 9. listopada 2017. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-02/15, URBROJ: 2137/03-01-01/0317-1 od 4. listopada 2017. godine.
Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s
početkom u 16,30 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Željko Lacković i
konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:
1. Željko Lacković,
2. Dajana Milodanović,
3. Ivan Juričić,
4. Ivan Radoš,
5. Katica Blažok,
6. Zoran Jančijev,
7. Maja Hrvatić Padovan,
8. Danijela Jelušić,
9. Saša Franjić,
10. Damir Lacković,
11. Marko Fucak,
12. Rajko Gašparić.
Sjednici nisu nazočni:
1. Marijan Ružman, (opravdao),
2. Gabriela Kralj Bartovčak, (opravdala),
3. Marko Kolarević, (opravdao).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca,
4. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca,
5. Tomislav Kolarić, direktor tvrtke Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac,
6. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
7. Tea Zobunđija, viši referent za opće i administrativne poslove,
8. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
9. Andreja Brozović, novinarka RKC-a,
10. Nina Flis, novinarka SRCE TV,
11. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV,
12. Matija Gudlin, ePodravina.hr,
13. Sanjin Bojić, ePodravina.hr,
14. Željko Picig, novinar Prigorski.hr.
Na zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, 12 glasova „za“.
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Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izvijestio je članove Gradskog vijeća da
je nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dnevni red
nadopuni s novim točkama koje glase:
- „Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca iz reda predstavničke
manjine“,
- „Donošenje Odluke po zahtjevu Mesne industrije Natura d.o.o. Đurđevac za
oslobođenjem od plaćanja komunalnog doprinosa“,
- „Donošenje Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za
2017. godinu“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se „Izbor potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Đurđevca iz reda predstavničke manjine“, doda kao točka 1. dnevnog
reda, da dosadašnje točke od 1. do 4. postanu točke od 2. do 5., a da točke „Donošenje Odluke
po zahtjevu Mesne industrije Natura d.o.o. Đurđevac za oslobođenjem od plaćanja komunalnog
doprinosa“, i „Donošenje Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2017. godinu“ postanu točke 6. i 7. dnevnog reda. Dosadašnja točka 5. Pitanja članova
Gradskog vijeća postala bi točka 8..
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda stavljen je članovima Gradskog vijeća na
klupe neposredno prije početka sjednice.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 12 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca iz reda predstavničke
manjine.
2. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Đurđevca.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Đurđevca.
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju područja koja obuhvaćaju mjesni
odbori Centar, Peski, Ledine i Novo selo.
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za
potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe Hommage à Picasso.
6. Donošenje Odluke po zahtjevu Mesne industrije Natura d.o.o. Đurđevac za
oslobođenjem od plaćanja komunalnog doprinosa.
7. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za
2017. godinu.
8. Pitanja članova Gradskog vijeća.
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Točka 1.
Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca iz reda
predstavničke manjine
Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća izabrani su predsjednik Gradskog vijeća i
jedan potpredsjednik iz reda predstavničke većine. Drugi potpredsjednik bira se iz reda
predstavničke manjine na njihov prijedlog. Prijedlog mora biti podnesen u pismenom obliku
i potvrđen potpisima članova Gradskog vijeća.
Članovi predstavničke manjine predložili su DAMIRA LACKOVIĆA za
potpredsjednika, na mandat od dvije godine (do zaključno 01.10.2019. godine), kada bi
mandat potpredsjednika preuzeo Rajko Gašparić na preostali mandat od dvije godine.
Predloženi kandidat za potpredsjednika Gradskog vijeća iz reda predstavničke
manjine prihvatio je kandidaturu.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao je prijedlog na glasovanje,
napomenuvši da se prema odredbi članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca
glasuje javno većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za“ donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca
iz reda predstavničke manjine.
Točka 2.
Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za mjesnu samoupravu i podržao
prijedlog.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako izbore za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Đurđevca raspisuje Gradsko vijeće Grada Đurđevca, te se predmetnom
Odlukom određuje točan datum održavanja izbora. Napomenuo je kako bi se na vrijeme
izvršile potrebne pripremne radnje, predlaže se da se izbori održe u nedjelju, 3. prosinca
2017. godine i od tada počinju teći izborni rokovi. Naglasio je kako će Grad Đurđevac
objaviti javni poziv svim zainteresiranim građanima koji žele sudjelovati u provedbi izbora.
Intencija je Grada Đurđevca da se provedu izbori bez isplate financijske naknade, te bi na taj
način to bili prvi takvi izbori na području Republike Hrvatske.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Đurđevca.
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Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za mjesnu samoupravu i podržao
prijedlog.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je da se predmetnom Odlukom uređuju pravila
provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora, sukladno odgovarajućoj primjeni Zakona
o lokalnim izborima. Usklađuju se odredbe Zakona o lokalnim izborima s odredbama
predmetne Odluke, prvenstveno se odnosi na situaciju da političke stranke i birači ne smiju
za člana predstavničkog tijela kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom odlukom
osuđene (uključujući i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci
za određena kaznena djela. Ujedno se predlaže da član Gradskog vijeća istovremeno može
obnašati i dužnost člana vijeća mjesnog odbora.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je da se želi proširiti
mogućnost sudjelovanja članova Gradskog vijeća u radu vijeća mjesnih odbora kako bi se
pospješila suradnja lokalne s mjesnom samoupravom.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Đurđevca.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju područja koja obuhvaćaju mjesni
odbori Centar, Peski, Ledine i Novo selo
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za mjesnu samoupravu i podržao
prijedlog.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom izmjenom u Mjesni
odbor Ledine uključuje novoimenovana Ulica grada Vukovara.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je predložio da se Ulica Tina Ujevića umjesto u
Mjesni odbor Ledine smjesti u Mjesni odbor Centar.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će stručne službe Grada
Đurđevca do sljedećih izbora napraviti analizu obuhvata područja mjesnih odbora u gradu
Đurđevcu i sukladno tome odrediti nove granice obuhvata mjesnih odbora.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo
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ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju područja koja obuhvaćaju mjesni odbori Centar,
Peski, Ledine i Novo selo.
Točka 5.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca
za potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke
izložbe Hommage à Picasso
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca
zatražila odobrenje za potpis Ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe Hommage à
Picasso. U tijeku su pregovori sa sponzorima izložbe koji ne žele izlaziti u javnost s iznosima,
budući da se radi o poslovnoj tajni. Očekuje se da će se izložba u cijelosti financirati od
sponzorskih uplata i ulaznica.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis ugovora u
svezi organizacije umjetničke izložbe Hommage à Picasso.
Točka 6.
Donošenje Odluke po zahtjevu Mesne industrije Natura d.o.o. Đurđevac za
oslobođenjem od plaćanja komunalnog doprinosa
Gradonačelnik Hrvoje Janči ukratko je objasnio predloženu točku dnevnog reda.
Istaknuo je kako je tvrtka Mesna industrija Natura d.o.o. podnijela Gradu Đurđevcu zahtjev
za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju građevine (dogradnju
postojeće farme za uzgoj i tov svinja) u iznosu 229.107,60 kuna. Grad Đurđevac podržava
sve investitore, te ulaže u proizvodne kapacitete i izgradnju novih proizvodnih objekata.
Napomenuo je kako je tvrtka 2015. godine bila oslobođena plaćanja komunalnog doprinosa
u iznosu 891.000,00 kuna, te plaćanja komunalne naknade u iznosu 140.000,00 kuna
godišnje. Budući da je navedena tvrtka pokrenula sudski spor protiv komunalne tvrtke
Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac, Grad Đurđevac je dogovorio sastanak s predstavnicima
tvrtke kako bi se pokušalo pronaći rješenja za novonastalu situaciju. Međutim, kako nije
pronađen „zajednički jezik“ između Grada Đurđevca i tvrtke Mesna industrija Natura d.o.o.
Đurđevac, nastala situacija željela se predočiti članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca u
cilju pronalaska rješenja.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako Grad Đurđevac
maksimalno izlazi ususret investitorima koji zatraže olakšice temeljem važećih odluka
Gradskog vijeća. Primjerice, mijenjao se Prostorni plan vezano uz investicijske planove.
Predmetna tvrtka je pokrenula spor za naknadu štete koja je nastala tijekom neisporuke
plina od strane tvrtke Komunalije-Plin. Pokrenuta je tužba u iznosu 1.500.000,00 kuna radi
nastale štete na kukuruzu (2013. godine). Od strane Suda donesena je privremena mjera
kojom je tvrtka Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac morala omogućiti isporuku plina.
Napomenuo je kako je iz opreza sačuvana dokumentacija iz tog razdoblja, koja će sada
uvelike pomoći u nastojanju rješavanja nastale problematike.
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Direktor tvrtke Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić istaknuo je kako su
prilikom sklapanja Ugovora o opskrbi plinom između dviju tvrtki, na području Republike
Hrvatske bile 54 tvrtke koje su se bavile opskrbom plina, te je tvrtka Komunalije-Plin d.o.o.
Đurđevac bila dužna tražiti sredstva za osiguranje (zadužnice) za osiguranje svojih budućih
potraživanja. Budući da su odugovlačili s davanjem zadužnica, a u isto vrijeme obavljali svoju
djelatnost, s čime tvrtka Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac nije bila upoznata, došlo je do
nastanka štete na kukuruzu u iznosu cca 1.700.000,00 kuna. Tek 2016. godine podignuta je
tužba protiv tvrtke Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac. Tvrtka Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac
u periodu nastanka štete nije priječila mogućnost priključenja tvrtke Osatina nekom drugom
opskrbljivaču plinom. Trenutno tvrtka Osatina nije klijent tvrtke Komunalije-Plin d.o.o.
Đurđevac, već samo koriste njihovu distribucijsku mrežu.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić napomenuo je kako je iz prethodnih izlaganja
gradonačelnika i direktora tvrtke Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac vidljivo da nema
opravdanog razloga za prihvaćanjem podnesenog zahtjeva o oslobođenju.
Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je koliko ukupno iznosi ulaganje
tvrtke Mesne industrije Nature d.o.o. u proširenje kapaciteta navedene građevine, te koliko
se osoba planira zaposliti temeljem proširenja kapaciteta građevine.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako se radi o ozbiljnom
investitoru koji sigurno neće prestati s započetim investicijama. Radi se o tvrtki kojoj su
uskraćene potpore iz fondova Europske unije (predstavljali su veliku tvrtku), te koja ima
garantna pisma od strane Republike Hrvatske. Napomenuo je kako tvrtka namjerava
zaposliti 250 osoba u svim svojim jedinicama. Osvrnuo se na dobru suradnju koju tvrtka
Bauwerk Boen ostvaruje sa zajednicom. Naglasio je kako se moraju čuvati dignitet i interesi
Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je održan sastanak s predstavnicima
tvrtke na kojem je predloženo da se povuče tužba i da se za ubuduće ostvari međusobni
partnerski odnos, ali nisu pristali na predloženo. Naglasio je kako se radi o nekorektnom
odnosu od strane tvrtke Mesna industrija Natura d.o.o. budući da su prvotno iskoristili sve
pogodnosti koje su mogli dobiti od Grada Đurđevca, a zatim su podnijeli tužbu.
Članicu Gradskog vijeća Dajanu Milodanović zanimalo je da li je u razdoblju kad je
nastala šteta na kukuruzu tvrtka Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac bila opskrbljivač plinom
tvrtki Osatina. Predložila je da gradske vlasti još jednom održe sastanak s predstavnicima
tvrtke Mesna industrija Natura d.o.o. i pokušaju dogovoriti povlačenje tužbe.
Direktor tvrtke Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić naglasio je da
tvrtka Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac kao niti ijedna druga tvrtka nije bila opskrbljivač
plinom u razdoblju kad je nastala šteta na kukuruzu. Tek u razdoblju od 1. listopada – 29.
listopada 2013. godine privremenom mjerom od strane Suda je tvrtka Komunalije-Plin d.o.o.
Đurđevac bila opskrbljivač plinom.
Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je zašto predloženi zahtjev nije kao
točka dnevnog reda predložen na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća. Predložio
je da gradske vlasti još jednom održe sastanak s upravom tvrtke Mesna industrija Natura
d.o.o. i da se pokuša riješiti nastala problematika, a da se nakon održanog sastanka može na
sljedećoj sjednici Gradskog vijeća donijeti odluka o odbijanju podnesenog zahtjeva.
Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako je prvotna intencija Grada Đurđevca bila
održavanje sastanka s predstavnicima tvrtke Mesna industrija Natura d.o.o. i utvrđivanje
njihovog stava na cjelokupnu situaciju, a zatim o nastaloj situaciji izvijestiti članove
Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković podržao je prijedlog da se održi još jedan
sastanak s predstavnicima tvrtke Mesna industrija Natura d.o.o. i da se pokuša dogovoriti
zadovoljavajuća i pristojna komunikacija.
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Član Gradskog vijeća Ivan Juričić predložio je da Grad Đurđevac postavi uvjet da na
sastanku bude prisutna odgovorna osoba tvrtke Mesna industrija Natura d.o.o., a ne
izaslanik.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić naglasio je kako je potrebno odrediti rok u
kojem će se održati sastanak – i da to bude u roku 30 dana.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo
Z A K LJ U Č A K
povodom zahtjeva Mesne industrije Natura d.o.o.
za oslobođenjem od plaćanja komunalnog doprinosa.
Točka 7.
Donošenje Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2017. godinu
Gradonačelnik Hrvoje Janči dao je kratko obrazloženje koje je navedeno u sadržaju
predmetne odluke.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo
ODLUKU
o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2017. godinu.
Točka 8.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Član Gradskog vijeća Damir Lacković ukazao je na problem otvaranja šahti u Ulici
kralja Tomislava prilikom prolaska teretnih vozila.
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne
djelatnosti Grada Đurđevca Dejan Đud istaknuo je kako su takve šahte u procesu sanacije bez
obzira što se radi o županijskoj cesti kojom upravlja Županijska uprava za ceste. Popisuju se
problematične šahte. Zasad je 400 takvih šahti, a cijena šahte po komadu iznosi do 1.000,00
kuna. Plan Grada Đurđevca je da se navedena problematika riješi čim prije.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković zatražio je da se napravi prioritetna lista ulica u
kojima bi se trebale zamjeniti šahte, uzimajući u obzir prometnost vozila.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je Grad Đurđevac
svjestan navedene problematike. Šahte se saniraju, ali prevelika je prometnost teretnih
vozila po određenim dijelovima grada Đurđevca.
Člana Gradskog vijeća Ivana Radoša zanimalo je u kojoj su fazi rješavanja pristigli
zahtjevi za prijavu šteta nastalih prilikom nevremena koje je poharalo grad Đurđevac.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su obrađeni svi pristigli zahtjevi i da će
se uskoro krenuti s isplatom. Pristiglo je 16 zahtjeva čija vrijednost iznosi nešto više od
15.000,00 kuna. Grad Đurđevac je priznavao 50% troškova onim podnositeljima koji nisu
imali dokumentaciju za troškove obnove, dok je 75% troškova priznavao onim
podnositeljima koji su imali dokumentaciju troškova obnove. Što se tiče štete nastale na
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poljoprivrednim usjevima, Grad Đurđevac samo evidentira prijave i zatim iste proslijeđuje
na višu razinu. Naglasio je kako Grad Đurđevac nema informaciju u kojem periodu bi bile
isplate za prijavljene štete na poljoprivrednim usjevima.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić upoznao je članove Gradskog vijeća sa
situacijom da su oporbeni članovi Gradskog vijeća osnovali svoj Klub koji glasi Klub
oporbenih vijećnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Istaknuo je kako će dužnost
predsjednika Kluba na mandat od dvije godine obnašati Rajko Gašparić, do zaključno 1.
listopada 2019. godine, a zatim Damir Lacković.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozitivno je ocijenio osnivanje Kluba, te
ukazao na primjer dobre prakse gdje politička ideologija ne utječe na suradnju za dobrobit
svoga grada.
Članica Gradskog vijeća Katica Blažok osvrnula se na koncesiju za parkiranje. U ime
građana Grada Đurđevca, zanimalo ju je da li će se nakon isteka koncesije mijenjati način
davanja iste.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako koncesionaru koncesija ističe krajem
2017. godine. Napomenuo je kako je Grad Đurđevac svjestan problematike naplate
parkiranja u gradu. Naglasio je kako je plan Grada Đurđevca pokrenuti javnu raspravu u cilju
dobivanja povratnog mišljenja građanstva o naplati parkiranja i o potencijalnim lokacijama
na kojima bi se vršila naplata parkiranja.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je prijedlog gradonačelnika da
se pokrene javna rasprava kako bi se na dobrobit svih pokušala rješiti nastala problematika.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić predložio je da se koncesija naplate parkiranja u
gradu, kao i u gradu Koprivnici, preda jednoj od komunalnih tvrtki.
Člana Gradskog vijeća Ivana Juričića zanimalo je da li će Grad Đurđevac za građane i
ove godine organizirati prijevoz u Vukovar na obilježavanje Dana pada Vukovara.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako će Grad Đurđevac kao i dosadašnjih
godina za građane organizirati prijevoz u Vukovar. Napomenuo je kako Grad Đurđevac
namjerava, ukoliko bude zainteresiranosti građana, organizirati posjet Ovčari, i to tjedan
dana prije obilježavanja Dana pada Vukovara (financijska sredstva za taj posjet realizirala bi
se na način da 50% troškova snosi Grad Đurđevac, a 50% građani). Ujedno je podsjetio
članove Gradskog vijeća da će se u Đurđevcu, na Trgu svetog Jurja, 21. listopada 2017.
godine obilježiti obljetnica osnutka i djelovanja 3. bojne 105. brigade.
Član Gradskog vijeća Marko Fucak ukazao je na problematiku sve većeg broja pasa
lutalica u gradu Đurđevcu, te ga je zanimalo kako Grad Đurđevac rješava nastalu
problematiku.
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne
djelatnosti Grada Đurđevca Dejan Đud istaknuo je kako je Grad Đurđevac svjestan
problematike. Podsjetio je da hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica iznosi 1.920,00 kuna +
PDV/ po komadu. Grad Đurđevac je napravio popis pasa lutalica u naselju Stiska (70 ih je).
Kako bi se spriječio sve veći broj pasa lutalica, Grad Đurđevac sufinancira čipiranje životinja.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je kako je Grad Đurđevac svjestan
nastale problematike, te se radi na njezinom daljnjem sprječavanju na način da se
sufinancira čipiranje i kastriranje životinja. Međutim, i uz te napore uvijek se nailazi na nove
nečipirane pse.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako se akcije stalno
provode po naseljima, ali se uvijek nailazi na nove pse. Grad Đurđevac je nastojao s
Veterinarskom ambulantom Đurđevac osnovati azil za napuštene životinje, ali isti nisu
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pokazali interes za to.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković predložio je da se drastično, čak do 3x više,
povećaju kazne za vlasnike koji napuste svoje životinje.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 4. sjednicu Gradskog vijeća u 17,55 sati.

Zapisnik sastavila
Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.
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