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Z A P I S N I K 
 

sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga,  
održane dana 27. studenog 2014. godine,  

u Gradskoj vijećnici Grada Preloga Prelog, Glavna 35,  
s početkom u 18,00 

 
 

Sjednicu je sazvao gosp. GOTAL GORAN – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/14-01/40, URBROJ: 2109/14-01-14-1, dana 20. 
studenog 2014. godine. 
 
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Belić Ignac, Crnković Silvija, 
Glavina Dragutin st., Glavina Dragutin ml., Glavina Marijan, Gotal Goran, Igrec Nenad, 
Ilijaš Željka, Mihoci Slađan, Novak Dražen, Oto Nikola, Snopek Ivan, Ujlaki Đuro i Žvorc 
Ante. 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Kolarek Ljubomir (gradonačelnik), Kvakan Zdravko 
(zamjenik gradonačelnika), Radović Miljenka (Pročelnica Upravnog odjela za upravu i 
društvene djelatnosti), Poredoš Željko (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i 
financije), Pervan Jasminka (savjetnica za društvene djelatnosti), Radiković Siniša 
(direktor GKP „PRE-KOM“ d.o.o Prelog), Hlišć Sandra (voditeljica Odsjeka za financije i 
proračun), Podgorelec Branka (predsjednica Savjeta za socijalnu skrb), Marđetko Nino 
(županijski vijećnik) i Višnjić Alen (stručni suradnik u Međimurskoj energetskoj agenciji, 
Čakovec). 
 
SJEDNICI SU PRISUTNI NOVINARI: Belčić Marijan, TV SRCE Čakovec, Međimurske 
novine, Studio M Donji Kraljevec i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. GOTAL GORAN - predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 8. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Gradsko vijeće Grada Preloga sa 12 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa 
prihvaća zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 

 
AKTUALNIH 30 MINUTA 
 
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici: Ujlaki Đuro, Crnković Silvija, Ilijaš Željka, 
Glavina Dragutin ml., Mihoci Slađan, Igrec Nenad, Oto Nikola, Novak Dražen, Glavina Dragutin 
st. i Antolek Hrgar Anica. 
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gos. Kolarek Ljubomir – gradonačelnik. 
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PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2014. godinu.  
2. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma  suradnji Općine Čitluk i Grada Preloga. 
3. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu, sa projekcijom za 2016. i 

2017. godinu.  
4. Prijedlog Programa gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture u 2015. 

godini.  
5. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini.  
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.  
7. Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu. 
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini.  
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2015. godinu.  
10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu.  
11. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada 

Preloga.  
12. Prijedlog Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Preloga (SEAP) 
13. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Preloga do 2020. godine. 

 

Gradsko vijeća Grada Preloga JEDNOGLASNO prihvaća predloženi dnevni red. 
 
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 
 
TOČKA 1. 
 
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2014. godinu s 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice 
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja koja je održana dana 17.11. 2014. godine i u 
nastavku 25.11.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja na sjednici koja je održana dana 
17.11.2014. i u nastavku sjednice dana 25.11.2014. godine predlaže da se javna 
priznanja Grada Preloga dodijele: 
 
I. Počasni građanin Grada Preloga  
 1. ANTE GOTOVINA, umirovljeni general Hrvatske vojske; 
 
II. Nagrada za životno djelo 
 1. DRAGUTIN GLAVINA, Prelog, K. Mesarića 16; 
 
III. Grb Grada Preloga 
 1. HILDING ANDERS d.o.o. Prelog, K. Zvonimira 38; 
 2. ZORAN PFEIFER, Čakovec, M. Krleže 49; 
 3. MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR ŽUPE SV. JAKOBA PRELOG; 
 
IV. Plakete Grada Preloga 
 1. DRAŽEN NOVAK, Prelog, K. Domagoja 11; 
 2. AUTO ELEKTRIKA NOVAK d.o.o. Prelog, N. Tesle 21; 
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 3. KRISTIJAN ŠTAMPAR, Prelog, S. Radića 42; 
 4. VLADIMIR KALŠAN, Cirkovljan, Brestek 37; 
 5. VLADIMIR JURČEC, Prelog, Hrupine 1. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Preloga za 2014. godinu kako slijedi: 
 
I. Počasni građanin Grada Preloga  
 1. ANTE GOTOVINA, umirovljeni general Hrvatske vojske; 
 
II. Nagrada za životno djelo 
 1. DRAGUTIN GLAVINA, Prelog, K. Mesarića 16; 
 
III. Grb Grada Preloga 
 1. HILDING ANDERS d.o.o. Prelog, K. Zvonimira 38; 
 2. ZORAN PFEIFER, Čakovec, M. Krleže 49; 
 3. MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR ŽUPE SV. JAKOBA PRELOG; 
 
IV. Plakete Grada Preloga 
 1. DRAŽAN NOVAK, Prelog, K. Domagoja 11; 
 2. AUTO ELEKTRIKA NOVAK d.o.o. Prelog, N. Tesle 21; 
 3. KRISTIJAN ŠTAMPAR, Prelog, S. Radića 42; 
 4. VLADIMIR KALŠAN, Cirkovljan, Brestek 37; 
 5. VLADIMIR JURČEC, Prelog, Hrupine 1. 
 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku o 
dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2014. godinu u cjelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 2. 
 
Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Čitluk i Grada Preloga 
sa obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora 
za Statut i Poslovnik koja je održana dana 24.11.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za Statut i Poslovnik na sjednici održanoj 24.11.2014. godine dao je 
pozitivnom mišljenje na prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine 
Čitluk i Grada Preloga s izmjenama na način da se u uvodnom tekstu brišu riječi 
“između dvaju naroda“, a umjesto riječi „izgradi most“ stavljaju riječi „potiče suradnja“, te 
u tekstu Sporazuma o suradnji Općine Čitluk i Grada Preloga u točci I. riječ „naroda“ 
zamjeni riječju „država“. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji 
Općine Čitluk i Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku o 
sklapanju Sporazuma o suradnje Općine Čitluk i Grada Preloga. 
 
Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Čitluk i Grada Preloga u cjelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 3. 
 
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu, sa projekcijom za 2016. i 
2017. godinu s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 
sjednice Odbora za financije i proračun koja je održana dana 24.11.2014. godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu, sa 
projekcijom za 2016. i 2017. godinu. 
 
GRADONAČELNIK  je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi je učestvovao vijećnik Glavina Dragutin st. i gradonačelnik Kolarek Ljubomir. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu, 
sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Proračun 
Grada Preloga za 2015. godinu, sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu. 
 
Proračun Grada Preloga za 2015. godinu, sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu u 
cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 4. 
 
Prijedlog Programa gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture u 2015. 
godini s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice 
Odbora za komunalno gospodarstvo i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun koje se održane dana 24.11.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj  dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa gradnje objekta i uređenja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini. 
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj  dana 24.11.2014. godine 
dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Programa gradnje objekta i uređenja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa gradnje objekta i uređenja 
komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program 
gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 
Program gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture u 2015. godini u cjelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 5. 
 
Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini s  
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednica Odbora za 
komunalno gospodarstvo i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koje su  
održane dana 24.11.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. 
godini. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine 
dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 
2015. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih 
građevina u 2015. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program 
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini. 
 
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini u cjelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 6. 
 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini s  
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednica Odbora za 
komunalno gospodarstvo i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koje su  
održane dana 24.11.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. 
godini. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine 
dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2015. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“  0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program 
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini u cjelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 7. 
 
Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu s  obrazloženjem vijećnici 
su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti i 
zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koje su održane 24.11.2014. godine 
prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. 
godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Socijalni 
plana Grada Preloga za 2015. godinu. 
 
Socijalni plana Grada Preloga za 2015. godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 8. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini s  
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik  sa sjednica Odbora 
za društvene djelatnosti i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koje se  
održane dana 24.11.2014. prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 24.11.2014.godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. 
godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. 
godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2015. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 5 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini. 
 
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini u cjelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 9. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2015. godinu s  
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za 
društvene djelatnosti i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koje su  
održane dana 24.11.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2015. 
godini sa izmjenom na način da se u točci VII. Zaključka,  umjesto iznosa „1.030,00“ 
stavi iznos „1.030.000,00“. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2015. godinu. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2015. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 7 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program 
javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2015. godinu. 
 
Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2015. godinu u cjelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu s 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za 
financije i proračun koja je održana dana 24.11.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2015. 
godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluku o izvršavanju Proračuna Grada 
Preloga za 2015. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 6 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 1 vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku o 
izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu u cjelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 11. 
 
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada 
Preloga s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice 
Odbora za Statut i Poslovnik i zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti koje 
su održane dana 24.11.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za Statut i Poslovnik na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga. 
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Statutarnu 
odluku o izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 
 
Statutarna odluka o izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u cjelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 12. 
 
Prijedlog Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Preloga (SEAP) sa 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za 
komunalno gospodarstvo koja je održana dana 24.11.2014. godine prije početka 
sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj dana 24.11.2014. godine 
dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Akcijskog plana energetski održivog razvitka 
Grada Preloga (SEAP). 
 
Gosp. VIŠNJIĆ ALEN – stručni suradnik za energetiku u Međimurskoj energetskoj 
agenciji, Čakovec, prezentirao je prijedlog Akcijskog plana energetski održivog razvitka 
Grada Preloga (SEAP). 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Akcijskog plana energetski održivog razvitka 
Grada Preloga (SEAP). 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Akcijski 
plan energetski održivog razvitka Grada Preloga (SEAP). 
 
Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Preloga (SEAP) u cjelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 13. 
 
Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Preloga do 2020. godine sa 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za 
Statut i Poslovnik koja je održana dana 24.11.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za Statut i Poslovnik na sjednici održanoj 24.11.2014. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Preloga do 2020. godine. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada 
Preloga do 2020. godine. 
 
“ZA” je glasalo 15 vijećnika, “PROTIV” 0 vijećnika, a kao “SUZDRŽANI” 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku o 
izradi Strategije razvoja Grada Preloga do 2020. godine. 
 
Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Preloga do 2020. godine u cjelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
Sjednica ja završila u 20,00 sati. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
 
        Goran Gotal, dipl.iur. 
 
PROČELNICA: 
 
Radović Miljenka, mag.iur. 


