KLASA: 021-05/19-01/005
Urbroj: 2197/01-02-19-6

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 27. ožujka 2019. u gradskoj
vijećnici, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Ernest Oremuš i Nevenka Gregurić, potpredsjednici,
te članovi: Zoran Krajačić, Bojana Birač, Rino Valec, Nataša Hlaban, Martina Repovečki, Josip
Horvatin. Krunoslav Kušan, Mario Videk (došao pod točkom 12.) Franjo Jadek. Nataša Hlaban.
Odsutni članovi: Zoran Bunčec, Martina Rubil Skitanić i Valentino Herceg (svi opr.)
Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika Valentina
Đurek, Nenad Miletić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe,
Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, pročelnica Upravnom odjelu za
financije, Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu
Grada, Dražen Sinković, zapovjednik ZJVP, Maja Šimunić, novinarka Zagorskog lista, Darko
Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka Susović, novinarka Radio Stubice.
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec.
Žarko Ivančić predlaže dopunu dnevnog reda novim točkama 14. i 15. koje glase:
Točka 14. Prijedlog odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Grada Zaboka
Točka 15. Komunalno - Zabok d.o.o., Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2018. godinu.
Vijećnička pitanja i prijedlozi, postaju točkom 16.
Gradsko vijeće, jednoglasno sa 11 glasova za usvaja dopunu dnevnog reda, koja je
jednoglasno usvojena i predloženi dnevni red, kako slijedi:
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 26. 2. 2019.,
2. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2018.,
3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2018.,
4. Izvješća o izvršenju:
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,
- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.
- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018.,
- Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,
- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.,
- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.,
- Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2018.,
- Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018.,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2018.,
- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u gradu Zaboku za 2018,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta na području grada Zaboka za 2018. godinu,
- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu.
5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018.,
6. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu,
7. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka,
8. Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora,
9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2018. godini,
10. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog
otpada, te provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2018. godinu,

11. Prodaja etažnih dijelova nekretnine u vlasništvu Grada Zaboka kčbr. 133/37 k.o. Zabok
– smanjenje početne kupoprodajne cijene,
12. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe - 1.2.- 28. 2. 2019.,
13. Zaključak o stjecanju i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje drugom imovinom
u Gradu Zaboku - na znanje,
14. Prijedlog odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Grada Zaboka
15. Komunalno - Zabok d.o.o., Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2018. godinu.
16. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Prelazi se na rad po dnevnom redu

Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
26. 2. 2019.
Josip Horvatin iznosi primjedbe na podatke o naplati parkiranja koji su dani uz skraćeni
zapisnik: Pregled prihoda od naplate parkiranja za siječanj i veljaču 2019. od strane Plavinke
d.o.o. Traži da se podaci dopune i da informacija bude detaljnija. Naime, na prošloj sjednici
zatražio je izvješće Plavinke, koja vrši naplatu parkiranja, o broju parkirnih mjesta i iznosima koji
su naplaćeni. Dano izvješće je na razini učenika osnovne škole, nepotpuno i neupotrebljivo. U
njemu stoji da se kroz mjesec dana na parkiralištu kod policije naplati 4.780 kuna, a riječ je o 27
parkirnih mjesta. Prema njegovoj računici naplatiti se može barem oko 17 tisuća kuna. Žarko
Ivančić predlaže da se pitanje parkiranja i naplate razmotri pod pitanjima i prijedlozima.
Konstatira da naplata nikako ne funkcionira te predlaže da se osnuje komisija koja bi razmotrila
problem i dala prijedloge, obišla teren i u suradnji s Plavinkom popisala sva parkirna mjesta te
utvrdila gdje se mogu osigurati dodatna parkirna mjesta. Prijedlog je usvojen. Na skraćeni
zapisnik nije bilo primjedbi te se isti verificira.
Točka 2.
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2018.
Prijedlog je obrazložila pročelnica Marija Sinković.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi Odluku o
godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2018.
Točka 3.
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2018.
Obrazloženje je dala pročelnica Marija Sinković. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 11 glasova za donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz
2018.
Točka 4.
Izvješća o izvršenju:
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.
Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018.,
Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,
Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.,
Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.,
Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2018.,
Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018.,
Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2018.,
- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u gradu Zaboku za 2018,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta na području grada Zaboka za 2018. godinu,
- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu.

-
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Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi

ZAKLJUČAK
I.
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja sljedeća Izvješća o izvršenju:
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Zaboku za 2018. godinu,
- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Zaboku za 2018.
godinu,
- Programa javnih potreba u kulturi grada Zaboka za 2018. godinu,
- Programa javnih potreba u sportu grada Zaboka za 2018. godinu,
- Programa socijalne skrbi grada Zaboka za 2018. godinu,
- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.
godinu,
- Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2018. godinu,
- Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. godinu,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području grada Zaboka za 2018. godinu,
- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u gradu Zaboku za 2018.
godinu,
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta na području grada Zaboka za 2018. godinu,
- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu.
II.
Izvješća iz članka I. nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 11 glasova za donosi Zaključak:
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj–
prosinac 2018.
Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu
Dražen Sinković je dao kraće obrazloženje, te napomenuo da se još nisu preselili u novu zgradu.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11. glasova za donosi Zaključak, kako
slijedi:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju za 2018.
godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe iz Zaboka, Trg Dragutina Domjanića 1, dok su
podatci iz financijskih izvještaja za 2018. godinu uključeni u Odluku o godišnjem izvještaju o
izvršenju Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
II. Upravno vijeće Zagorske javne vatrogasne postrojbe na svojoj 6. sjednici održanoj
dana 25. veljače 2019. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Završnog financijskog računa za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine kao i Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu
i poslovanju za 2018. godinu.
III. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu zajedno sa Odlukom Upravnog vijeća o
prihvaćanju istog kao i Odlukom o prihvaćanju završnog financijskog računa daju se u prilogu
ovog Zaključka i čine njegov
Točka 7.
Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka
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Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 11 glasova za donosi Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora Grada Zaboka:
I. Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka.
II. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 26. svibanj 2019. godine.
III. Ova Odluka stupa na snagu 10. travnja 2019. godine.
Točka 8.
Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 11 glasova za donosi Odluku o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora.
Točka 9.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2018.
godini
Kraće obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 11 glasova za donosi Zaključak:
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka
u 2018. godini KLASA: 351-02/19-01/001 URBROJ: 2197/01-05/3-19-1 koje je donio
gradonačelnik Grada Zaboka.
II.
Izvješće iz točke I. nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Točka 10.
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog
otpada, te provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2018. godinu
Obrazloženje ja dao pročelnik Nenad Miletić, a nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 11 glasova za donosi Zaključak:
I.
Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja
odbačenog otpada, te provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2018. godinu KLASA: 363-01/19-01/026 URBROJ:
2197/01-05/3-19-1 koje je donio gradonačelnik Grada Zaboka 19. ožujka 2019. godine.
II.
Izvješće iz točke I. nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
Točak 11.
Prodaja etažnih dijelova nekretnine u vlasništvu Grada Zaboka kčbr. 133/37 k.o. Zabok
– smanjenje početne kupoprodajne cijene
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić, u raspravi je učestvovao Gradonačelnik, te nakon
toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku, kako slijedi:

I. Grad Zabok vlasnik je i posjednik etažnih dijelova nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja
odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), kuća i dvorište, površine 539m², upisanih u z.k.ul.br. 3123 k.o. Zabok
kako slijedi:
Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te
Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.
Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi se nalaze u stambenoj zgradi u Zaboku, Ulica J.J.
Strossmayera 20.
Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.
II. Utvrđuje se da je za etažne dijelove nekretnine iz točke I. ove Odluke izrađen Nalaz i mišljenje
- procjena vrijednosti od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo prema kojem ista iznosi
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293.734,61 kn te je navedeni iznos uzet kao početna kupoprodajna cijena na javnim natječajima koji su
oglašavani dva puta u javnom glasilu.
III. Utvrđuje se da je Odlukom Gradskog vijeća Grada Zaboka KLASA: 944-01/18-01/006
URBROJ: 2197/01-02-18-5 dana 18.10.2018. godine umanjen iznos početne cijene za prodaju predmetnih
etažnih dijelova za 10% u odnosu na vrijednost utvrđenu procjenom sudskog vještaka, odnosno nova
početna cijena za prodaju etažnih dijelova iznosila je 264.361,15 kn.
Javni natječaji za prodaju po navedenoj sniženoj cijeni objavljivani su tri puta u javnim glasilima
tijekom mjeseca studenog i prosinca 2018. godine te siječnja i veljače 2019. godine te istodobno na
Internet stranicama Grada Zaboka. Ponuda za kupnju po objavljenim natječajima nije bilo.

Točka 12.
Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe - 1.2.- 28. 2. 2019.
Žarko Ivančić iznosi da isplata nije bilo, te Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12
glasova za donosi Zaključak:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 28. veljače 2019. godine.
II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.
Točka 13.
Zaključak o stjecanju i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje drugom
imovinom u Gradu Zaboku - na znanje
Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Zaključak koji je donio Gradonačelnik.
Točka 14.
Prijedlog odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Grada Zaboka
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi Odluku o vođenju
evidencije komunalne infrastrukture Grada Zaboka.
Točka 15.
Komunalno - Zabok d.o.o., Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2018. godinu.
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 12 glasova za donosi Zaključak:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znaje Izvješće o radu davatelja javne usluge za
2018. godinu koje je podnijela tvrtka Komunalno - Zabok d.o.o., Zabok, Zivtov trg 3,
zaprimljeno 21. ožujka 2018. godine.
II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka daje se u prilogu ovog Zaključku i čini njegov
sastavni dio.
Točka 16.
Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Nataša Hlaban – iznosi da je u više navrata skrenuta pažnja na stvaranje buke i prašine na
motocross stazi Vučak kod treninga motorista. Napominje da nitko nije protivnik sporta i
zabočke tradicija vezana uz motokros, ali grad se razvija, radi se o stambeno-poslovnoj zoni i
traži se trajnije rješenje ovog problema na zadovoljstvo građana i motorista. Utrke koje su samo
nekoliko puta godišnje stanovnicima ne predstavljaju problem ali su problem treninzi, koji su s
lijepim vremenom učestali, ne pridržavaju se utvrđene satnice treninga pa moli da se ovaj
problem proba riješiti na zadovoljstvo obiju strana. Zatim pita da li je HŽ infrastruktura
pripremila prezentaciju projekta modernizacije, rekonstrukcije i elektrifikacije pruge ZaprešićZabok, kako bi se ista prezentirala građanima koji su zainteresirani, a nemaju potrebnih
informacija o projektu. Predlaže da se razmisli o uvođenju prometnog redara obzirom da je u
Zaboku potreban. Apelira da se popune tablice vezano uz pripremu izvještaja o provedbi lokalne
strategije. Ivan Hanžek iznosi da je razgovarao s predstavnicima, tajnikom i predsjednikom
sekcije motokrosista Hrvatskog motociklističkog saveza i da je naišao na veće razumijevanje
nego u našem klubu. Problem je što su treninzi održavaju više od dva sata kako je dogovoreno.
Njihovi zahtjevi su 4 do 5 sati. Osim toga, trening nije za pojedinačnu vožnju nego grupnu, i
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period treninga je samo određeno vrijeme. Prostornim planom je omogućeno preseljenje
motocross staze i nema prepreka za preseljenje, osim toga radovi na novoj stazi mogu biti u
fazama i ne očekuje se da odmah bude u potpunosti opremljena. Čak su iz Saveza pojašnjavali
članovima našeg kluba da se utrke više ne voze po bregima nego se na ravnom terenu
buldožerima formiraju staze, hupseri, skakaone i sve što je za takvu stazu potrebno.
Što se tiče prezentacije projekta modernizacije i elektrifikacije, od 1. travnja 2019. se rješava
potpuna zamjena pragova i tračnica na trasi Zabok – Zaprešić, pruga bi trebala biti elektrificirana
do listopada 2020. Nakon toga nastupa period do ljeta - otklanjanje nedostataka. Nenad Miletić
iznosi da je vizual definiran projektom, osigurana su sredstva za izradu prezentacije ali još nije
riješena. Ivan Hanžek iznos da u nastavku Kolodvorske ulice uočeno da bi trebalo dodatno
posjeći drveće pa je riješeno s projektantom da pješačka staza ne bude uz rubnjak ceste već da
prolazi parkom. Vezano uz putnički prijevoz dogovoreno je da u Kolodvorskoj ulici zabrani
promet za sva vozila, osim autobusima HŽ-a i dr. prijevoznika kao i pješacima. Žarko Ivančić
vezano uz motocross stazu napominje da je postojeća staza Vučak kvalitetna lokacija za
stambeno-poslovnu izgradnju, koju je već trebalo staviti u funkciju, klub koči razvoj grada i
trebalo bi krenuti u rasčišćivanje odnosa sa Motocross klubom. Nataša Hlaban predlaže da se
treninzi ograniče na 2 sata a ne kroz cijeli dan i da se subotom ograniči na prijepodne. Rino
Valec podržava prijedlog ograničenja treninga. Nenad Miletić – sad se trenira utorkom i
subotom od 16 do 19 sati, a četvrtkom od 15 do 20 sati. Prijedlog je da se ograniči na dva sata a
subotom obavlja u jutarnjim satima od 9 do 11 sati, tako da je nakon ručka osigura mir
građanima. Jadek Franjo pohvaljuje Grad kako je očišćena Zaseka. Predlaže da vijećnici
predlažu lokacije koje treba urediti. Zatim pita kako spriječiti pijenje alkohola ispred trgovina na
javnim površinama. Natalija Gretić – to je moguće riješiti Odlukom o komunalnom redu. Nacrt
Odluke je na savjetovanju s javnošću. Druge općine i gradovi su to riješili svojim odlukama o
komunalnom redu. Žarko Ivančić napominje da tržna inspekcija ne dozvoljava ispijanje pića u
dućanima i ispred istih. Bojana Birač predlaže da se planira prostor za park za kućne ljubimce.
Ivan Hanžek iznosi da je kod nadvožnjaka, kod mosta preko Krapinice parcela koja je pogodna
za predloženi park i nije predaleko od centra. Rino Valec pita da li ima novosti vezano uz
postavu autobusne kućice u Jakuševcu. Nevenka Gregurić napominje da su problem građani koji
se ne mogu dogovoriti oko darovanja ili prodaje zemljišta za autobusno stajalište. Nenad Miletić
iznosi da je dana načelna suglasnost da se stajalište postavi kod kapelice, ali u gruntovnim
knjigama nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Međutim ima lokacija prije kapelice kod
Vranića i pozvat će se vlasnici na razgovor. Žarko Ivančić predlaže da se održi sastanak s
Plavinkom vezano uz problem naplate parkiranja. Osim toga, ima privatnih vlasnika koji su
voljni svoje parcele uz naknadu dati za parkiranje, te da se organizira sastanak sa
zainteresiranima za ovu problematiku i da se dogovorimo oko parkirališnim mjesta koja se mogu
staviti u naplatu postavom aparata za kupnju parkirnih mjesta, a Plavinka da dostavi detaljnije
izvješće naplate. Ivan Hanžek informira prisutne da je asfaltirana cesta Jadeki- Grdenci, građani
su posebno zadovoljni jer se skraćuje veza sa Zabokom.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić
zaključuje sjednicu u 19,10 sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, pa se predlaže
verifikacija Skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 27. ožujka
2019. godine.
Zapisničar
Gordana Dugorepec
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