
 
Z A P I S N I K 

sastavljen na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 
koja je održana dana 21. rujna 2005. god. 

u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 10,00 sati 
pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Ivan Klarić   15. Nada Čordašić 
2. Anto Blažanović  16. Miljenko Omrčen  
3. Marica Beljo-Rečić  17. Tomislav Zadro   
4. Zdenka Raguž  18. Vlatko Maslać 
5. Toma Mišić  19. Mirjana Pešec 
6. Jakov Barišić  20. Tomislav Šarić 
7. Zvonimir Mišić  21. Tunjo Tomić   
8. Vladimir Ćirić  22. Željko Brkić 
9. Ivan Barbarić  23. Senko Bošnjak 
10. Željko Matica  24. Franjo Bilić 
11. Ljubo Karaman  25. Mihajlo Tomašković  
12. Damir Rimac  26. Vjekoslav Ivanić  
13. Mate Vukušić  27. Bogdan Maglov  
14. Milan Mavrović 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: SJEDNICI NISU NAZOČNI: 
1. Ante Todorić   1. Željko Janović 
2. Josip Vidosavljević  2. Anica Birač 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik 
Vinkovaca, Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog 
vijeća, Franjo Petrović, direktor JP «Polet» d.o.o., Snježana Banović, šefica računovodstva JP 
«Polet» d.o.o., Dražen Milinković, direktor «Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije» d.o.o. i član 
Poglavarstva, Adela Fridrih, šefica računovodstva JP «Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije» 
d.o.o., Nada Gagro, članica Poglavarstva, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, 
Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu 
samoupravu, Marija Muić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Davor 
Mandić, šef Odsjeka za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje pri 
istom Upravnom odjelu, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 
Zapisnik vode: Antonija Perkunić i Jelena Jurčević, djelatnice Upravnog odjela za normativnu 

djelatnost i opće poslove. 
Sjednica je tonski zabilježena. 
 
 
Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje dnevni red današnje sjednice te vijećnici jednoglasno 

usvajaju predloženi dnevni red. 
 
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s 

prethodne sjednice te vijećnik Damir Rimac predlaže da se predsjednicima Klubova vijećnika u 
sklopu poziva dostavlja  i prošireni zapisnik s prethodne sjednice što je bila praksa u prethodnom 



sazivu Vijeća. Predsjednik Vijeća prihvaća iznijeti prijedlog te nakon toga vijećnici bez primjedbi 
prihvaćaju Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice. 

D N E V N I     R E D 
 
1. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. 
2. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. 
3. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2005. god. 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca. 
5. Prijedlog Zaključka o odobravanju jamstva “Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji” d.o.o. 

Vinkovci, za kreditnu liniju prema Hrvatskim vodama. 
6. Prijedlog dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. god. 
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut osnovnih škola čiji je osnivač Grad Vinkovci. 
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje športske dvorane Industrijsko obrtničke škole S.S. 

Kranjčevića u Vinkovcima. 
9. Prijedlog Izvješća o poslovanju „Poleta“ d.o.o. za 2004. god. 
10. Prijedlog Izvješća o poslovanju „Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije“ d.o.o. za 2004. god. 
11. R a z n o . 

- Suglasnost za korištenje grba Grada Vinkovaca „Stradun“ d.o.o. 
12. Pitanja i odgovori. 
 

TOČKA 1. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 
financija koja je iznijela Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca 
za 2005. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić konstatirajući da se 

proračun ne izvršava sukladno planu (naplata poreza na alkohol je 18,56%, a porez na samostalne 
djelatnosti je naplaćen 42%). 

Odgovarajući na postavljena pitanja Sanja Bošnjak rekla je da se  naplata od 42% za samostalne 
djelatnosti  može smatrati dobrim rezultatom za prvo polugodište, a naplata poreza na alkohol 
prošle godine rađena je tako da se najprije pokušalo ići na dogovorno rješenje s dužnicima (do 30. 
lipnja), a ukoliko to nije dalo rezultate u suradnji s Poreznom upravom išlo se na blokiranje računa i 
prisilnu naplatu. Ista praksa koristit će se i ove godine. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 2 «suzdržana» glasa i ostalim 
glasovima «za» donose 

O D L U K U 
o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela 
Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Damir Rimac osvrćući se na 
članak 9. stavak 2. kojim se daje ovlaštenje Poglavarstvu da može vršiti preraspodjelu proračunskih 
sredstava. Predlaže da se ograniči iznos sredstava koja se mogu preraspodjeljivati.  

Predsjednik Vijeća prima na znanje iznijeti prijedlog s tim da će se o istom raspravljati na 
jednoj od slijedećih sjednica. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Izmjena i 
dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. te vijećnici sa 24 glasa «za» i 
2 «suzdržana» glasa donose 



O D L U K U 
o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela 

Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2005. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika  te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2005. god. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, koji 

je iznio Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca rekavši da se radi 
o izmjeni 2 članka koji se odnose na zastupljenost vijećnika u Komisijama. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika  te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Damir Rimac s prijedlogom da se 
posebno glasa o članku 1. a posebno o članku 2. 

Predsjednik Vijeća odbacuje iznijeti prijedlog s obrazloženjem da nema razloga za posebno 
glasovanje. 

Zlatko Dovhanj iznosi da su ove izmjene potrebne zbog nemogućnosti rada Komisija koje 
se formiraju na 1. i 2. sjednici Vijeća. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 21 glasom «za» i 6 glasova 
«protiv» donose 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

 
Članak 1. 

 U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 
6/97., 5/01. i 8/01.) u glavi III. IZBOR RADNIH TIJELA, PREDSJEDNIKA I 
POTPREDSJEDNIKA VIJEĆA I IZVRŠNIH TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, 
- u članku 7. stavak 2. iza riječi «četiri vijećnika» umjesto zareza stavlja se točka, a ostatak 

rečenice se briše. 
Članak 2. 

U glavi V. PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNICI VIJEĆA, 
- u članku 22. stavak 2. iza riječi «4 vijećnika» umjesto zareza stavlja se točka, a ostatak 

rečenice se briše. 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» 
Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 5. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Dražen Milinković, direktor «Vinkovačkog 
vodovoda i kanalizacije» d.o.o. koji je iznio Prijedlog Zaključka o odobravanju jamstva 
«Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji» d.o.o. Vinkovci, za kreditnu liniju prema Hrvatskim 
vodama, rekavši da će Hrvatske vode preuzeti na sebe otplatu preostalog dijela kredita koji je 
korišten za izgradnju kolektora i uređaja za pročišćavanje, s tim da će se upisati u temeljni kapital 
«Vodovoda». 



 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika  te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 

O D L U K U 
 
I 

 Trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Vinkovci, Vinkovačkom vodovodu i 
kanalizaciji d.o.o., Vinkovci, Ružina 47A, odobrava se jamstvo za kreditnu liniju prema Hrvatskim 
vodama, a po uvjetima Ugovora o podzajmu za Podprojekt kanalizacijski sustav u Vinkovcima broj: 
89, od 28. srpnja 2005. godine. 
 

TOČKA 6. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog dopune Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika  te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
DOPUNU PROGRAMA GRADNJE 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. god. 
 

Članak 1. 
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. god. («Službeni 

glasnik» grada Vinkovaca br. 12/04.) u članku 4. iznos od «6.315.000,00 kn» zamjenjuje se 
iznosom od «8.354.000,00 kn». 

Članak 2. 
U Tabelarnom prikazu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2005. god. u tabeli 3. «GROBLJE» iza rednog broja 1. dodaje se redni broj 2. koji glasi: 
Red. broj RADOVI PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST 
2. Izgradnja polja branitelja – I faza 100.000,00 

U koloni «UKUPNO» iznos od «1.100.000,00» zamjenjuje se iznosom od «1.200.000,00». 
 
U tabeli 5. «OPSKRBA PITKOM VODOM» iza rednog broja 10. dodaje se redni broj 11. 

koji glasi: 
Red. broj RADOVI PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST 
11. Ulica H.V. Hrvatinića –  

produljenje vodovodne mreže 
53.000,00 

U koloni «UKUPNO» iznos od «555.000,00» zamjenjuje se iznosom od «608.000,00». 
  
U tabeli 6. «ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA» iza rednog broja 4. 

dodaju se redni brojevi 5., 6., 7., 8., 9. i 10. koji glase: 
Red. broj RADOVI PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST 

5. Ulica H.V. Hrvatinića –  
produljenje mreže za odvodnju 

36.000,00 

6.  Ulica Eugena Kvaternika –  
sufinanciranje izgradnje 

390.000,00 

7. Izrada idejnog projekta odvodnje  
u naselju Mirkovci-sufinanciranje 

77.000,00 

8. Sanacija kišnih preljeva na sustavu odvodnje i 1.290.000,00 



izgradnja kolektora J.1.1. i J.1.2. u naselju Mala 
Bosna i kolektora K.1.2. u naselju Blato Borinci 
– sufinanciranje 

9. Nadzor nad radovima sanacije kišnih preljeva 
na sustavu odvodnje i izgradnji kolektora J.1.1. i 
J.1.2. u naselju Mala Bosna i kolektora K.1.2. u 
naselju Blato Borinci – sufinanciranje 

33.000,00 

10. Izrada idejnog projekta odvodnje atmosferskih 
voda rudine Prišinci, k.o. Mirkovci 

60.000,00 

U koloni «UKUPNO» iznos od «2.460.000,00» zamjenjuje se iznosom od «4.346.000,00». 
 
Na kraju tabelarnog prikaza u koloni «SVEUKUPNO 1+2+3+4+5» iznos od 6.315.000,00 

zamjenjuje se iznosom od «8.354.000,00 kn». 
Članak 3. 

Ove dopune Programa  objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Marija Muić, pomoćnica pročelnika 

Upravnog odjela društvenih djelatnosti koja je iznijela Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
Statut osnovnih škola čiji je osnivač Grad Vinkovci (A.G.Matoš, B.Kašić, J.Kozarac, I.G.Kovačić, 
V.Nazor, I.Mažuranić, Mirkovci, Glazbena škola J.Runjanina). 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se ispred Kluba vijećnika SDP-a, uključio vijećnik Damir 

Rimac s primjedbom da vijećnici nisu dobili prijedloge Statuta navedenih škola te da, iako je 
izvješće gđe Muić bilo iscrpno, ne može glasati o nečemu što nije viđeno.  

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut 
osnovnih škola čiji je osnivač Grad Vinkovci (A.G.Matoš, B.Kašić, J.Kozarac, I.G.Kovačić, 
V.Nazor, I.Mažuranić, Mirkovci, Glazbena škola J.Runjanina) te vijećnici sa 21 glasom «za» i 6 
«suzdržanih» glasova donose slijedeće Odluke: 

 
O D L U K U 

I 
 Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Antuna Gustava Matoša sa sjedištem 
u Vinkovcima, Ohridska bb. 
 

O D L U K U 
I 

 Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Bartola Kašića sa sjedištem u 
Vinkovcima, Bartola Kašića bb. 
 

O D L U K U 
I 

 Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca sa sjedištem u 
Vinkovcima, Hrvatskih žrtava 13. 
 

O D L U K U 
I 

 Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića sa sjedištem 
u Vinkovcima, Hrvatskih žrtava 11. 
 



O D L U K U 
I 

 Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora sa sjedištem u 
Vinkovcima, I. Kukuljevića Sakcinskog 46A. 

O D L U K U 
I 

 Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića sa sjedištem u 
Vinkovcima, Vatrogasna 5. 
 

O D L U K U 
I 

 Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Mirkovci sa sjedištem u Mirkovcima, 
V. Stefanovića Karadžića 2. 
 

O D L U K U 
I 

 Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina sa sjedištem u 
Vinkovcima, Istarska bb. 
 
 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Davor Mandić, šef Odsjeka za predškolski 

odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje pri Upravnom odjelu društvenih djelatnosti                                                                                              
koji je iznio Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje športske dvorane Industrijsko-obrtničke 
škole S.S. Kranjčevića u Vinkovcima . 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
O D L U K U 

o sufinanciranju izgradnje športske dvorane 
Industrijsko-obrtničke škole S.S. Kranjčevića u Vinkovcima 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom Grad Vinkovci podržava prijedlog Županijskog saveza športova 
Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci, da se izvrši povećanje površine dvorane za potrebe 3000 
učenika i za odrđene športske sadržaje – borilišta i gledališta, u utvrđenom Projektnom programu 
izgradnje trodijelne športske dvorane Industrijsko obrtničke škole S.S. Kranjčevića u Vinkovcima, 
čime bi se znatno proširile mogućnosti korištenja športske dvorane za športska natjecanja i ostale 
kulturne i društvene sadržaje na području Grada Vinkovaca. 
 

Članak 2. 
Grad Vinkovci preuzima obvezu sufinanciranja izgradnje trodijelne športske dvorane 

Industrijsko obrtničke škole S.S. Kranjčevića u Vinkovcima, u iznosu razlike troškova izgradnje 
između trodijelne športske dvorane uvećamne prema prijedlogu Županijskog saveza športova i 
trodjelne športske dvorane prema sadašnjem utvrđenom Projektnom programu. 

 
Članak 3. 

Sredstva za preuzete obveze iz članka 2. ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada 
Vinkovaca. 

Članak 4. 



Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti i Upravni odjel 
financija. 

Članak 5. 
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca, a stupa na snagu 

danom donošenja. 
TOČKA 9. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Franjo Petrović, direktor JP «Polet» d.o.o. 
Vinkovci koji je podnio Izvješće o poslovanju «Poleta» d.o.o. za 2004. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić pohvalivši «Poletovu» 

realizaciju inicijative za besplatni prijevoz umirovljenika. Konstatiravši da je poslovanje 2004. god. 
bolje u odnosu na 2003. god. napominje da je gubitak u redovitim aktivnostima od 3.700.151,57 kn 
pokriven ostvarenom dobiti od izvanredne aktivnosti (prodajom mehaničke radione za iznos od 
7.250.000,00 kn). 

Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje da li će slijedeće godine kada ne bude bilo izvanrednih 
prihoda kao što su prihodi od prodaje mehaničke radione «Polet» poslovati sa 3 milijuna kuna 
gubitka. 

Predsjednik Vijeća upozorava da se stvari ne mogu prejudicirati na takav način. 
Nakon toga iznosi na usvajanje Izvješće o poslovanju «Poleta» d.o.o. za 2004. god. te vijećnici 

Gradskog vijeća, sa 20 glasova «za», 2 glasa «protiv» i 4 suzdržana glasa donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
I 

 Prihvaća se Izvješće o poslovanju «Poleta» d.o.o. Vinkovci za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2004. god. 
 

TOČKA 10. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Dražen Milinković, direktor JP «Vinkovački 

vodovod i kanalizacija» d.o.o. Vinkovci koji je podnio Izvješće o poslovanju «Vinkovačkog 
vodovoda i kanalizacije» d.o.o. za 2004. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Damir Rimac sa pitanjem kolika je 

minimalna, maksimalna i prosječna plaća. Na ovo pitanje bit će dostavljen pismeni odgovor. 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
I 

 Prihvaća se Izvješće o poslovanju «Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije» d.o.o. Vinkovci 
za 2004. godinu. 

 
TOČKA 11. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća koji je 
iznio Zamolbu «Straduna» d.o.o. za davanje suglasnosti za korištenje grba Grada Vinkovaca. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

 
R J E Š E NJ E 

o odobrenju za uporabu grba Grada Vinkovaca 
 



I 
 Odobrava se uporaba grba Grada Vinkovaca u štampanju letka «Stradun» d.o.o. Cerna, 
Kolodvorska 55. 

II 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

TOČKA 12. 
Pitanja i odgovori. 

 
Vijećnik Damir Rimac predlaže u svrhu bolje komunikacije vijećnika razmjenu međusobnih 

podataka. 
Vijećnik Milan Mavrović iznosi problem nepropisnog parkiranja u ulici A. Akšamovića. 
Vijećnik Damir Rimac upozorava na problem nepostojanja prometne signalizacije u ul. J. 

Kozarca od mosta prema obilaznici (nema ograničenja brzine a nije izgrađena ni pješačka staza), te 
predlaže postavljanje «ležećih policajaca». 

Vijećnik Bogdan Maglov traži postavljanje ploče s natpisom naselja na ulazu u Mirkovce. 
 
 Odgovori na postavljena pitanja bit će dani u pisanoj formi. 
 
 Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen, predsjednik Vijeća istu je zaključio u 
13,45 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


