ZAPISNIK
s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 29. siječnja 2018. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/03, URBROJ: 2137/03-01-01/0318-1 od 24. siječnja 2018. 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. Marijan Ružman,
3. Dajana Milodanović,
4. Ivan Juričić,
5. Ivan Radoš,
6. Katica Blažok,
7. Zoran Jančijev,
8. Maja Hrvatić Padovan,
9. Gabriela Kralj Bartovčak,
10. Saša Franjić,
11. Damir Lacković,
12. Marko Fucak,
13. Rajko Gašparić.
Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni:
1. Danijela Jelušić, (opravdala),
2. 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. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne
projekte,
4. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca,
5. Zdravko Lenardić, direktor tvrtke Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac,
6. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
7. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću,
8. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
9. Andreja Brozović, novinarka RKC-a,
10. Nina Flis, novinarka SRCE TV,
11. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV,
12. Sanjin Bojić, ePodravina.hr,
13. Matija Gudlin, ePodravina.hr,
14. Silvija Zidar Lepoglavec, novinarska Podravskog radija,
15. Željko Picig, novinar Prigorski.hr,
16. Mirko Lukavski, Glas Podravine i Prigorja.
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Na zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, s 13 glasova „za“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca.
2. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Đurđevca.
3. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2018. godinu.
4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada
Đurđevca.
5. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu na području Grada Đurđevca.
6. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika, s prijedlogom
Zaključka.
7. Donošenje Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada
Đurđevca.
8. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 13 glasova „za“,
Točka 1.
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za statut i poslovnik i podržao
predložene izmjene i dopune.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je donesen Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te je potrebne uskladiti
odredbe Statuta Grada Đurđevca i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca s
novodonesenim zakonskim odredbama. Predmetnim Zakonom izvršene su određene
promjene vezano uz provedbu referenduma, prava članova predstavničkog tijela (na
opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela), način
donošenja proračuna i ovlaštenja izvršnog čelnika, odnosno predstavničkog tijela u
postupku donošenja proračuna, te niz manjih izmjena.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji se osvrnuo na odredbe vezane uz referendum,
odnosno na članak 17. stavak 4. Statuta Grada Đurđevca koji glasi:
„Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim
donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet
da ta većina iznosi najmanje ⅓ ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu
Đurđevcu.“
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Predložio je da ukoliko je moguće da se, zbog sve manje izlaznosti građana, pokuša umanjiti
postotak kako bi referendum bio važeći.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se radi o usklađenju s
odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, posebice jer se novim izmjenama Zakona žele izbjeći situacije neodržive za
funkcioniranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ujedno je napomenuo
kako će se provjeriti mogućnost za prihvaćanje prijedloga člana Gradskog vijeća Rajka
Gašparića, te istom povratno dostaviti provjerene informacije.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržan“, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca.
Točka 2.
Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za statut i poslovnik i podržao
predložene izmjene i dopune.
Prijedlog Odluke, gradonačelnik Hrvoje Janči obuhvatio je tijekom obrazloženja točke
1. dnevnog reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Točka 3.
Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2018. godinu
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2018. godinu, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
PLAN RADA
Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2018. godinu.
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Točka 4.
Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša,
komunalno i vodno gospodarstvo, te podržao prijedlog Odluke.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se, sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, predlaže donošenje
predmetne Odluke. Napomenuo je kako je rok za uvođenje ovih odredbi godina dana, te da
si je Grad Đurđevac postavio interni rok do 1. srpnja 2018. godine. Ovom Odlukom Grad
Đurđevac želi evidenciju odvajanja otpada prema stvarnim količinama predanog otpada,
budući da trenutnim modelom nije postignut cilj – odvajamo manje od 10% otpada, a cilj je
50%. Predmetnom Odlukom se cijena ne definira već će se ista definirati kasnijom odlukom.
Intencija Grada Đurđevca je da cijena ostane ista. Međutim, ukoliko se neće odvajati otpad
na propisani način, uvodit će se penali. Naglasio je kako će odvoz odvojenog otpada
(biootpad, plastika i papir) biti besplatan. Napomenuo je kako su ustanove (Dječji vrtić,
Osnovna škola) započele s pripremama edukacija djece, koje će rezultirati i uključenjem
građana svih dobnih skupina. Osvrnuo se na pilot projekt tvrtke Komunalne usluge
Đurđevac s vrećama za odvajanja otpada (plastika, papir). Naglasio je kako Grad Đurđevac
prati pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tijekom dana, Fond je
objavio da će kroz 30 dana objaviti poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada (u proračunu su osigurana sredstva za projekt – vlastiti udio).
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ
se javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo da li Grad Đurđevac ima
rezervni plan ukoliko Fond neće ispuniti svoju obvezu.
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je, vezano uz objavljeni poziv za
iskazivanje interese, dogovoren sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost kako bi se ispitale sve potrebne informacije i detalji. Istaknuo je kako su za
prijelazno razdoblje, gdje će se uvoditi ovakav način odvajanja otpada, predviđene vreće
koje se trenutno koriste, te da je potrebno dodatno isprezentirati i animirati građane da
odvajaju otpad.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković je istaknuo kako je tvrtka Komunalne
usluge Đurđevac, kao pružatelj usluge odvojenog prikupljanja otpada, dosada već napravila
dobar posao. Potrebno je napomenuti kako je Grad Đurđevac jedna od jedinica lokalne
samouprave koja ima riješeno pitanje reciklažnog dvorišta koje u velikoj mjeri može
poslužiti, po svojoj osnovnoj namjeni za odvojeno sakupljanje otpada i zbrinjavanja otpada.
Grad Đurđevac ujedno ima i 30 lokacija na području grada gdje se nalaze zeleni otoci gdje
građani mogu odlagati otpad i besplatne vreće za odvajanje otpada, te je napomenuo kako
su već sad ispunjeni veliki preduvjeti. Naglasio je kako će Grad Đurđevac moći sudjelovati u
iskazivanju interesa na pozive i natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
budući da je do kraja 2017. godine donesen Plan gospodarenja otpadom. Istaknuo je kako
će Grad Đurđevac u zadanim rokovima moći implementirati novi sustav prema kojem će
kućanstva plaćati točno onoliko koliko otpada predaju po masi.
Član Gradskog vijeća Marko Fucak istaknuo je kako je na sjednici Odbora za
prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo, čiji je član, uočeno
da Opći uvjeti, prilog predmetnoj Odluci, nisu usuglašeni s Odlukom. Naglasio je kako bi se
građane trebalo što detaljnije educirati, odnosno potrebno je što opširnije navesti što se
odvaja pod koju vrstu otpada.
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Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković je napomenuo kako je edukacija ključni
cilj, a da će cjenik biti taj koji će ljude motivirati na odvojeno sakupljanje otpada. Nastavit će
se i dalje educirati građanstvo putem letaka, radio emisija, plakata i projekta namijenjenih
djeci o važnosti odvojenog sakupljanja otpada.
Član Gradskog vijeća Marko Fucak napomenuo je kako je potrebno educirati i
pripadnike romske nacionalne manjine, budući da postoji mogućnost da se oni neće
pridržavati propisanih načina odlaganja otpada. Izrazio je sumnju u učinkovitost i
funkcionalnost pri izricanju sankcija pripadnicima romske nacionalne manjine.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se neće raditi nikakve
razlike i iznimke pri izricanju sankcija za nepridržavanje propisanih načina odlaganja
otpada. U planu je projekt sortirnice gdje je zamisao da se zaposli pripadnike romske
nacionalne manjine koji će se na taj način educirati, te educirati i pratiti odvajanje otpada u
naselju Stiska.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
O DL U K U
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Đurđevca.
Točka 5.
Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu na području Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj i
podržao prijedlog Odluke.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom Odlukom želi zaštititi
zemlja i podzemne vode od zloupotrebe pesticida i drugih stvari koje utječu i/ili bi mogle
utjecati na zagađenje. U predmetnoj Odluci je navedeno 7 agrotehničkih mjera koje je
potrebno provoditi radi zaštite, i to:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje razine organske tvari u tlu,
6. održavanje strukture tla,
7. zaštita od erozije.
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj je na svojoj sjednici predložio, a gradonačelnik
prihvatio, da se u Odluku u članku 22. iza stavka 3. doda novi stavak 4. koji glasi:
„U slučaju prijava ili uočavanja zapuštenih poljoprivrednih površina, ovlaštena
osoba (poljoprivredni, odnosno do njegovog zaposlenja komunalni i prometni redar)
dostavit će vlasniku i posjedniku poljoprivredne površine opomenu zbog neprovođenja
potrebnih agrotehničkih mjera iz ove Odluke, s rokom za uređenje zemljišta, odnosno
provođenje potrebnih agrotehničkih mjera.“.
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Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su vidljivi razni načini
onečišćenja tla, posebice nezakonito zbrinjavanje mulja, nezakonito zbrinjavanje gnojnice sa
farmi, nezakonito zbrinjavanje otpadnih voda iz kućanstava i sl. Tvrtka Komunalne usluge
Đurđevac u zadnjih šest mjeseci provodi akciju da se, svi oni koji imaju mogućnost, priključe
na mrežu javne odvodnje, odnosno da legaliziraju svoje priključke ukoliko nisu u
evidencijama ili da im tvrtka odvozi otpadne vode, budući da ima koncesiju za odvoz
otpadnih voda. Oni vlasnici kućanstava koji ne koriste prethodno navedene mjere, ne
zbrinjavaju otpadne vode na legalan način te onečišćuju tlo. Ova akcija Komunalnih usluga
Đurđevac će trajati još šest mjeseci, a onda će se krenuti i sa kažnjavanjima kako to predviđa
Zakon o vodama.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu na području Grada Đurđevca.
Točka 6.
Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika, s prijedlogom Zaključka
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je predmetno Izvješće utvrdio Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova
Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika, s prijedlogom Zaključka, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika.
Točka 7.
Donošenje Rješenja o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je Odbor za izbor i
imenovanja utvrdio Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta
mladih Grada Đurđevca. Predmetni Popis članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima.
Sukladno Odluci o osnivanju savjeta mladih, izbor članova Savjeta mladih vrši se tajnim
glasovanjem. U tu svrhu predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, predložio je dva člana
Gradskog vijeća koji će mu pomoći provesti tajno glasovanje, a to su: Maja Hrvatić Padovan i
Gabriela Kralj Bartovčak. Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora činili su Željko
Lacković, predsjednik Gradskog vijeća, te Maja Hrvatić Padovan i Gabriela Kralj Bartovčak,
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izabrane članice.
Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima na kojima su navedeni kandidati
abecednim redom, uz naznaku predlagatelja. Glasuje se na način da se zaokruži redni broj
ispred imena i prezimena pojedinog kandidata. Važeći je onaj glasački listić na kojem su
zaokruženi redni brojevi ispred imena i prezimena najviše 5 kandidata. Za članove Savjeta
mladih i njihove zamjenike izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 5. na
rang listi dobivenih glasova.
Povjerenstvo u sastavu: Željko Lacković, predsjednik Gradskog vijeća, Maja Hrvatić
Padovan i Gabriela Kralj Bartovčak, dvije izabrane članice Gradskog vijeća, utvrdili su da je
glasovalo 13 članova Gradskog vijeća (13 članova Gradskog vijeća nazočno je sjednici).
Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora utvrdilo je da su predloženi kandidati
za izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovi zamjenici, dobili sljedeći broj
glasova:
1. Kandidat: BAŽULIĆ MATIJA
Zamjenik kandidata: ŠANTEK MATIJA
Predlagatelj: Udruga kazališnih amatera – Gradsko kazalište Đurđevac ........ 13 glasova
2. Kandidatkinja: ČILIĆ EMIRA
Zamjenica kandidatkinje: PAVLOVIĆ IVANA
Predlagatelj: Rukometni klub Đurđevac ....................................................................... 12 glasova
3. Kandidatkinja: GIBA ANITA
Zamjenica kandidatkinje: FUSIĆ JELENA
Predlagatelj: Neformalna skupina mladih .................................................................... 12 glasova
4. Kandidatkinja: MARKAČ MIRJAM
Zamjenica kandidatkinje: PETRIĆ VRANIĆ NIKOLINA
Predlagatelj: Željko Lacković – Nezavisne liste .......................................................... 12 glasova
5. Kandidatkinja: MILETIĆ NATALIJA
Zamjenica kandidatkinje: MILETIĆ IVANA
Predlagatelj: Udruga žena „Svetojanke“ ........................................................................ 12 glasova
Članovi Savjeta mladih biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici.
Član Gradskog vijeća Marko Fucak predložio je da se sredstva u Proračunu
namijenjena za rad Savjeta mladih i namjenski utroše za aktivnosti mladih, a ne da se
rebalansom preraspodjele za neke druge aktivnosti koje nisu uopće povezane s radom i
djelovanjem mladih.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako su se dosada
sredstva iz Proračuna namijenjena za rad Savjeta mladih preraspodijelila rebalansom u
onim slučajevima kada ista nisu bila tijekom godine realizirana i/ili nije prezentirana
aktivnost/projekt na koji će se utrošiti.
Točka 8.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Član Gradskog vijeća Damir Lacković osvrnuo se na članak objavljen u lokalnom tisku
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„Podravski list“ koji se odnosi na zaposlenje supruge predsjednika Gradskog vijeća Željka
Lackovića u gradsku ustanovu Gradska knjižnica Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se vrši medijska hajka
na njega, i to od trenutka prekida poslovne suradnje Grada Đurđevca s tvrtkom Planmediom
d.o.o. (od 2011. godine tvrtka Planmedia d.o.o. za poslovnu suradnju s Gradom Đurđevcem je
ostvarila prihod u iznosu 363.753,00 kuna).
Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je da li je testiranje provodila neovisna
vanjska agencija, te da li u gradu Đurđevcu ili okolici ne postoji nitko tko bi mogao kvalitetno
i nepristrano obaviti testiranje.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je istina da je testiranje
provodila neovisna vanjska agencija, i to iz razloga da se otkloni bilo kakva sumnja u
pristranost pojedinom kandidatu.
Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li je regulirana zabrana
spaljivanja i zaštite od požara unutar granica grada.
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne
djelatnosti Grada Đurđevca Dejan Đud napomenuo je kako postoji Odluka kojom je sve
navedeno regulirano, te da su građani dužni sve radnje vezane uz spaljivanje najaviti Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Đurđevac.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić je napomenuo kako je potrebno čim više
educirati građane o obvezi najave Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac kako ne bi došlo do
nepredviđenih problema.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić se osvrnuo na problem sve većeg broja teretnih
vozila u tranzitu na našim prometnicama, budući da se od 1. siječnja 2009. godine
primjenjuje posebna Odluka o određivanju javnih cesta, po kojima se mora odvijati tranzitni
promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku. Zamolio je predsjednika Gradskog
vijeća, ujedno i saborskog zastupnika, Željka Lackovića da pokuša s ministrom Butkovićem
pronaći rješenje kojim bi se sprječilo daljnje prometovanje teretnih vozila u tranzitu
Podravskom magistralom.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je ovaj problem
prisutan već duže vrijeme, te da je policija nemoćna u rješavanju ovakvih situacija, budući da
teretna vozila u tranzitu na našoj magistrali uvijek imaju lokaciju na našoj trasi gdje moraju
istovariti svoj teret, te na taj način i imaju mogućnost prometovanja na našim prometnicama.
Rješavanje problema vidljivo je u uvođenju vinjeta, te bi se na taj način rasteretile takve
vrsta vozila na našim prometnicama.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković osvrnuo se na problematiku sa šahtama u Ulici
kralja Tomislava u Đurđevcu.
Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović osvrnula se na prostor novouređenog
Dječjeg vrtića „Maslačak“. Ujedno ju je zanimalo kad kreću radovi na uređenju Osnovne škole
Grgura Karlovčana Đurđevac.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je nakon što je Gradu Đurđevcu
odobreno sufinanciranje u iznosu 3,2 mil. kuna za projekt energetske obnove Osnovne škole
Grgura Karlovčana i energetsku obnovu zgrade Odjela za djecu s teškoćama od strane
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Grad je uspio osigurati i sufinanciranje
svojega udjela u tim projektima. Osigurano je dodatnih 2,1 mil. kuna za ove projekte preko
natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, čime je projekt sufinanciran s
ukupno 5,3 mil. kuna od ukupne vrijednosti projekta, a preostali dio od 2 milijuna kuna
osigurao je Grad u svome proračunu. U tijeku je priprema dokumentacije za provođenje
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postupka javne nabave nakon čije se provedbe očekuje i početak radova. Glavnina radova se
očekuje preko ljetnih praznika. Osvrnuo se i na projekt nadogradnje Osnovne škole s ciljem
stvaranja uvjeta za održavanje jednosmjerne nastave.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 7. sjednicu Gradskog vijeća u 17,45 sati.

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

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.
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