
Z A P I S N I K 
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 30. prosinca 2021. godine  
 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-02/29, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
21-1 od 23. prosinca  2021. godine.  
 Sjednica je održana u utvrdi Stari grad u Đurđevcu, Starogradska 21,  s početkom u 
16,00 sati.  
 

 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca Željko Lacković, pozdravio je prisutne te ih je izvijestio da je Matija Bažulić 
dana 16. prosinca 2021. godine dostavio pismeni zahtjev za stavljanje mandata člana 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca u mirovanje iz razloga obnašanja nespojive dužnosti. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, potom je pozvao  predsjednicu 

Mandatne komisije Maju Hrvatić Padovan da podnese Izvješće. 
 
Predsjednica Mandatne komisije Maja Hrvatić Padovana podnijela je sljedeće 

izvješće: 
 
„Budući da je član Gradskog vijeća Grada Đurđevca Matija Bažulić (NEZAVISNI) stavio 

mandat člana Gradskog vijeća u mirovanje zbog obnašanja nespojive dužnosti, Mandatna 
komisija izvješćuje Gradsko vijeće da dužnost člana Gradskog vijeća, sukladno članku 81. 
stavku 2. Zakona o lokalnim izborima, počinje obnašati Zoran Jančijev, neizabrani kandidat s 
liste NEZAVISNI. 

 Mandatna komisija izvješćuje članove Gradskog vijeća da je stavljanjem mandata u 
mirovanje člana Gradskog vijeća Matije Bažulića, istom stavljen mandat u mirovanje  i da je 
umjesto njega dužnost člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca započeo obnašati Zoran 
Jančijev.”. 

 
Nakon podnošenja izvješća, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozvao je  

gospodina Zorana Jančija da položi prisegu. Prisegu je sukladno Poslovniku Gradskog vijeća   
pročitao  predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković. 
 Nakon što je Zoran Jančijev ustao, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković 
izgovorio je prisegu:  
 „Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća obavljati savjesno radi 
gospodarskog i socijalnog probitka Grada Đurđevca i Republike Hrvatske i da ću se u 
obavljanju dužnosti člana Gradskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada 
Đurđevca, te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“ 
 
 Zoran Jančijev nakon pročitane prisege izgovorio je riječ „prisežem“, a potom 
potpisao tekst prisege. 
  
 Nakon prisege člana Gradskog vijeća Zorana Jančijeva, izvršena je prozivka članova 
Gradskog vijeća te je  predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković konstatirao nazočnost 
većine članova Gradskog vijeća. 
 
 
 
 



 
 
 Sjednici su nazočni: 
 

1. Željko Lacković (Nezavisni) 
2. Kristina Benko Markovica (Nezavisni) 
3. Dajana Milodanović (Nezavisni) 
4. Mirjana Mišulin (Nezavisni) 
5. Željka Mirović  (Nezavisni) 
6. Matija Bažulić (Nezavisni) 
7. Danijela Jelušić (Nezavisni) 
8. Anja Vujčić (Nezavisni) 
9. Zvonimir Fusić (Nezavisni) 
10. Maja Hrvatić Padovan (Nezavisni) 
11. Marko Fucak (SDP) 
12. Dejan Kutičić (SDP) 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nije nazočan: 
 
           1. Rajko Gašparić (HDZ) - opravdao 
 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Silvija Lukačin, pročelnica Upravnog odjela za razvojne projekte, 
3. Danijela Fucak, privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 

i financije, 
4. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i 

komunalne djelatnosti, 
5. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika, 
6. Mirjam Markač, viša stručna suradnica za odnose s javnošću,   
7. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca, 
8. Bernarda Ferderber, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 
9. Marija Čupen Tomica, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“, 
10. Danijel Domišljanović, ravnatelj Osnovne škole Đurđevac, 
11. Matija Markešić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, 
12. Božidar Kovač, novinar Podravskog radija, 
13. Sonja Badalić, novinarka portala ePodravina.hr, 
14. Ivan Balija, novinar portala ePodravina.hr, 
15. Mateja Tuba, novinarka Pitomog radija, 
16. Željko Picig, novinar portala prigorski.hr. 

 
 Na zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 12 glasova „za“. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

Budući da nije bilo  prijedloga ili dopuna dnevnog reda, predsjednik Gradskog vijeća 
Željko Lacković predložio je sljedeći dnevni red  
 
 

 D N E V N I  R E D : 
 

1. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2022. godinu. 
2. Donošenje Strategije upravljanja imovinom Grada Đurđevca za razdoblje 2022.-

2025. 
3. Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đurđevca za 2022. 

godinu. 

4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca. 

5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada 

Đurđevca. 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o stipendiranju studenata. 

7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području 

Grada Đurđevca. 

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada 

Đurđevca. 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju očitovanja pročelnika Upravnog odjela za 

prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca vezano 

uz tumačenje odredbi Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada 

Đurđevca. 

10. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, s 12 glasova „za“. 
 
 

Točka 1. 
Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2022. godinu. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv te je otvorio raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo 

je  
 

PLAN 
rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2022. godinu 

 
 
 
 
 
 



 
 

Točka 2. 
Donošenje Strategije upravljanja imovinom Grada Đurđevca 

za razdoblje 2022.-2025. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 

 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je u obrazloženju 

obuhvatio i točku 3. dnevnog reda. Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je Zakonom o 
upravljanju državnom imovinom propisana  obveza donošenja Stategije upravljanja 
državnom imovinom. U skladu s preporukama Državnog ureda za reviziju, jedinice lokalne 
samouprave izrađuju svoje Strategije. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u 
vlasništvu Grada Đurđevca bila je donijeta  za razdoblje od 2017. – 2021. godine. Predlaže se 
stoga donošenje nove Strategije upravljanja imovinom za razdoblje od 2022.-2025. koja se 
oslanja na Strategiju upravljanja državnom imovinom koja je donesena za razdoblje do 
2025. godine i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom. 
Na osnovu Strategije donose se i godišnji planovi upravljanja imovinom. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio 

je raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

STRATEGIJU  
upravljanja imovinom Grada Đurđevca 

za razdoblje 2022.-2025. 
 
 

Točka 3. 
Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đurđevca za 2022. godinu. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 2. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

 
Za raspravu se je javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji je pohvalio što su u 

Planu upravljanja imovinom za 2022. godinu predviđene prijave za energetsku obnovu 
Područne škole u prigradskim naseljima Mičetinac, Čepelovac, Budrovac i Sirova Katalena. 

 
Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković dao je na glasovanje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đurđevca za 
2022. godinu. 
 

Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo je  
 

PLAN 



upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đurđevca za 2022. godinu 
 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 

 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je naveo da se 

izmjenama Odluke predlaže mogućnost da se odlukom o raspisivanju natječaja odredi 
obveza uplate jamčevine kod javnih natječaja za prodaju nekretnine, a da to ne bude 
obvezno u svim slučajevima, kako bi se olakšalo sudjelovanje zainteresiranima u natječaju, 
naročito kod manjih vrijednosti nekretnina, također se predlaže obvezna objava natječaja za 
web stranici Grada Đurđevca, a moguća i u tisku te putem lokalnih medija, budući da se 
ocjenjuje da je vidljivost natječaja veća i dostupnost zainteresiranima veća, ukoliko je objava 
natječaja izvršena putem elektroničkih publikacija, odnosno na web stranici Grada. Predlaže 
se i izmjena odredbe vezano uz članove Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, koje će 
imenovati gradonačelnik. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio 

je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
 
Za raspravu se je javio član Gradskog vijeća Dejan Kutičić koji se je osvrnuo na 

obveze uplate jamčevine kod natječaja za prodaju nekretnina koje ponekad predstavljaju 
problem ukoliko se sredstva za kupnju nekretnine planiraju iz kredita.  

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je da se ovom izmjenom upravo omogućuje 

kod svakog raspisivanja natječaja odlučivanje hoće li se obzirom na važnost i vrijednost 
nekretnine odrediti obveza uplate jamčevine u postupku. Ako se radi o većim vrijednostima 
i važnijim nekretninama onda bi se obveza uplate jamčevine odredila odlukom o 
raspisivanju natječaja. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je da jamčevina predstavlja 
sigurnost da će se pravni posao zaključiti, jer se u slučaju odustanka od ponude i zaključenja 
ugovora,  jamčevina ne vraća. Stoga je uplata jamčevine važna kod značajnih nekretnina i 
većih vrijednosti. 
 

Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković dao je na glasovanje Odluku o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca. 
 

Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 glasa 
„suzdržan“ (SDP) donijelo je 

 
 

ODLUKU  
 o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Grada Đurđevca 



 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

na području Grada Đurđevca. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, te je napomenuo da je ovu točku 
dnevnog reda kao i točke 7. i 8. razmatrao Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, 
komunalno i vodno gospodarstvo koji je podržao donošenje predmetnih Odluka. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči dodatno je obrazložio da se radi o dopuni popisa 

nerazvrstanih cesta koje postoje u naravi, a koje je potrebno upisati u katastru zemljišta i 
zemljišnim knjigama. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu po ovoj točki 

dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 
na području Grada Đurđevca 

 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o stipendiranju studenata. 

 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv te da je ovu točku dnevnog reda 
razmatrao Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade koji je podržao donošenje 
predmetne Odluke. 

 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je naveo da se 

predloženom Odlukom dodatno definira što se smatra redovnim završetkom studija, pa je 
tako određeno da se redovnim završetkom studija smatra, ukoliko je student diplomirao u 
roku predviđenog vremena trajanja studija – tri, odnosno pet godina, a na koji se pribraja 12 
mjeseci, a ujedno se dodatno definiraju stipendije za izvanredne studente. Također je naveo 
da se je temeljem objavljenog natječaja prijavilo se ukupno 102 studenata. 
 
 Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković otvorio je raspravu. 
 
 Za raspravu se je javio član Gradskog vijeća Dejan Kutičić koji je naveo da smatra da 
bi trebalo različito odrediti obvezu vraćanja stipendije ovisno o težini studija te ovisno o 
situaciji u kojoj se studenti nalaze, naročito vezano uz obiteljske ili medicinske razloge. 



Predlaže da se roku redovnog završetka studija pribroje 24 mjeseca. Investicije u znanje i 
visoko obrazovanje su važne i treba ih povećati.   
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak također smatra da bi bilo dobro rok vezano uz 
redovni završetak studija produžiti za 24 mjeseca, jer se studenti mogu naći u raznim 
situacijama zbog čega ne završe studij u roku. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da se rokom redovnog 
završetka studija smatra rok od 3, 5 ili 6 godina koliko studij traje, a gradskom Odlukom 
dodaje se na taj rok još 12 mjeseci da bi se studentima izašlo u susret. Ukoliko će biti 
pojedinačnih slučajeva za kasnije završavanje studija vezanih uz medicinske ili neke druge 
razloge, o tome će studenti dostaviti potvrdu fakulteta. Stipendije su usmjerene prema 
studentima koji su vrijedni, uspješni i marljivi. Napomenuo je da će svih 102 prijavljenih 
studenata dobiti stipendiju i da je za tu namjenu iz Proračuna u 2022. godini predviđeno 
400.000,00 kuna, a u narednim godinama to će biti i više. 
 

Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković dao je na glasovanje Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o stipendiranju 
studenata. 
 

Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 glasa 
„suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

ODLUKU  
o  izmjenama i dopuni Odluke o stipendiranju studenata 

 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu  

na području Grada Đurđevca. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 

 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je naveo da se 

predloženom Odlukom oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa investitori na cijelom 
području Grada za građevine namijenjene poljoprivrednoj djelatnosti, proizvodnji i preradi 
prehrambenih proizvoda, a ujedno se vrše određene tehničke promjene u popisu naselja i 
ulica u području zona za obračun komunalnog doprinosa. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči predložio je da se u izmijenjenom članku 11. doda novi 
stavak 3. koji glasi: 

„Oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa investitori za gradnju nekretnina 
namijenjenih socijalnom poduzetništvu, dakle gradnji domova za starije osobe i građevina 
koje će služiti za obavljanje djelatnosti udomiteljstva, uz uvjet da za obavljanje navedenih 
djelatnosti imaju rješenje, potvrdu ili drugi akt Centra za socijalnu skrb.“. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja i nadopune prijedloga Odluke od strane predlagatelja 

gradonačelnika Hrvoja Jančija,  predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo 

je  



 
 

 
ODLUKU  

o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu  
na području Grada Đurđevca 

 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi  

na području Grada Đurđevca. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv te je otvorio  raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo 

je  
 

ODLUKU  
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi  

na području Grada Đurđevca 
 
 

Točka 9. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju očitovanja pročelnika Upravnog odjela za 

prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca vezano uz 
tumačenje odredbi Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 

Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je naveo da je temeljem 
zahtjeva Državnog inspektorata za očitovanje o usklađenosti glavnog projekta izgrađene 
pomoćne građevine na lokaciji Kralja Tomislava 41 u Đurđevcu s Prostornim planom 
uređenja Grada Đurđevca, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i 
komunalne djelatnosti pripremio očitovanje temeljem važeće prostorno-planske 
dokumentacije. Budući da građevinski inspektor traži da se Gradsko vijeće očituje o 
navedenom, predlaže se donošenje Zaključka o prihvaćanju očitovanja pročelnika. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu. 
 
Za raspravu se je javio član Gradskog vijeća Marko Fucak i postavio upit da li se je 

radilo o prijavi građevinskom inspektoru, temeljem  koje je zatraženo očitovanje? 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković odgovorio je da se je u ovom predmetu 

radilo o postupanju građevinskog inspektora po prijavi,  a građevinski inspektor je nadležan 
ocijeniti da li je neka građevina izgrađena sukladno važećoj prostorno-planskoj 
dokumentaciji. Nakon što je pročelnik na traženje građevinskog inspektora dao odgovor u 



konkretnom predmetu, građevinski inspektor zatražio je o tome i očitovanje predstavničkog 
tijela.  Radi se dakle o konkretnom postupanju. 

 
 
Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković dao je na glasanje Zaključak o prihvaćanju očitovanja pročelnika Upravnog odjela 
za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca vezano uz 
tumačenje odredbi Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 glasa 

„suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
o  prihvaćanju očitovanja pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, 

uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca vezano uz tumačenje odredbi 
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca 

 
                    Točka 10. 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozvao je članove Gradskog vijeća da 
postave pitanja. 
 
 Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaželio je 
svima sretnu 2022. godinu i poželio sreću, zdravlje i puno dobre volje za daljnjim 
angažmanom u radu Gradskog vijeća te da se ispune svi planovi na dobrobit našega Grada.  
 
 Na kraju sjednice, gradonačelnik Hrvoje Janči zahvalio je svima na suradnji u 
prethodnoj godini, ocijenio je da je 2021. godina bila dobra godina u ostvarenju zacrtanih 
planova te  zaželio da nova 2022. godina bude još bolja, a ujedno je svima zaželio puno 
zdravlja i sreće u novoj 2022. godini. 
 
  Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio je 8. sjednicu Gradskog vijeća 
u  16,39 sati. 
  
                                   Predsjednik 
           Zapisnik sastavila                                                                                         Gradskog vijeća 
       Jadranka Švaco, dipl.iur.                                          Željko Lacković, dipl.iur.                                
 
 
 
 
 
 


