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ZAPISNIK 
 

sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga,  
održane 29. studenog 2016. godine,  

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

 
 

Sjednicu je sazvao gosp. GOTAL GORAN – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/16-01/30 URBROJ: 2109/14-01-16-1 dana 
22.11.2016. 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 NAZOČNI: Kolarek Ljubomir (gradonačelnik), Kvakan Zdravko 
(zamjenik gradonačelnika), Radović Miljenka (pročelnica Upravnog odjela za upravu i 
društvene djelatnosti), Poredoš Željko (pročelnik Upravnog odjela za financije i 
proračun), Hlišć Sandra (voditeljica Odsjeka za proračun i financije), Pervan Jasminka 
(stručna savjetnica za društvene djelatnosti), Posavec Marta (predstavnica GKP „PRE-
KOM d.o.o. Prelog) i Naranđa Dejan (predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga). 
 
SJEDNICI SU PRISUTNI NOVINARI: Trstenjak Vladimir, Šimunko Josip, SRCE TV 
Čakovec, STUDIO M Donji Kraljevec i STUDIO VIPRO Prelog. 
 
Gosp. GOTAL GORAN – predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 20. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga i konstatira da je sjednici prisutno svih 15 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 7 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo zapisnik 
sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA 
 
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici: Ujlaki Đuro, Žvorc Ante, Novak 
Dražen, Igrec Nenad, Oto Nikola, Glavina Dragutin ml. i Antolek Hrgar Anica. 
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Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik. 
 
Na prijedlog vijećnika gosp. GLAVINA DRAGUTINA ml. članovi Gradskog vijeća Grada 
Preloga odrekli su se dijela naknade za prisustvovanje  ovoj sjednici Gradskog vijeća 
(40,00 kuna svaki vijećnik) u korist Udruge za sindrom Down Međimurske županije 
kupnjom kalendara. 
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu uz dopunu dnevnog reda 
novom  TOČKOM 10. koja glasi: Donošenje Odluke o suglasnosti na provedbu 
ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste 
Prelog“. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje predloženu dopunu dnevnog reda. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red u cijelosti. 
 
Gradsko vijeće Grada Preloga sa 15 glasova „ZA“ prihvaća slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2016. godinu. 
2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018. i 

2019. godinu. 
3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2017. godini. 
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
5. Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. 
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
7. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini. 

b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga u 2017. godini. 

       8.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. 
       9. a) Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog  
           suda u Čakovcu. 
           b) Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež  
           Općinskog suda u Čakovcu. 
      10. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada  
            Preloga u projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste Prelog“. 
 
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu.  
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TOČKA 1.      
 
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2016. godinu s 
obrazloženjem i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada 
Preloga koja je održana 21.11.2016. godine vijećnici su primili prije početka sjednice. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Oto Nikola, Glavina Dragutin st. i gradonačelnik 
Kolarek Ljubomir. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Preloga za 2016. godinu kako slijedi: 
 
I.   Počasni građanin Grada Preloga 

1. Ljiljanka Vokić 
 

II.  Grb Grada Preloga 
1. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Preloga, Prelog 
2. Davor Sokač, Kralja Petra Krešimira IV 23, Prelog 
3. Marijan Balaban, Stjepana Mlinarića 6, Prelog 

 
III.  Plaketa Grada Preloga 
         1. Stjepan Mikec, Stjepana Radića 53, Prelog 
          2. Vladimir Purić, Čehovec  
          3. Književni krug Prelog, Prelog 
          4. Franjo Horvat, Matije Gupca 8, Draškovec 
          5. Stjepan Belić, Glavna 23, Prelog.    

 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2016. godinu.  
 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2016. godinu u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 2. 
 
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018. i 
2019. godinu s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 
sjednice Odbora za financije i proračun koja je održana 28.11.2016. godini prije početka 
sjednice.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.11.2016. godine, dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu, sa 
projekcijom za 2018. i 2019. godinu. 
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GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Igrec Nenad, Glavina Dragutin st. i gradonačelnik 
Kolarek Ljubomir. 
 
Vijećnici nisu podnijeli amandmane na prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2017. 
godinu, sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu, 
sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu.  
 
„ZA“ je  glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 7 vijećnika,  a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDJESNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Proračun 
Grada Preloga za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu.  
 
Proračun Grada Preloga za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018. i 2019.godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 3. 
 
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. 
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 su održane 28.11.2016.  godine prije početka sjednice.  
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa gradnje i objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini.  
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2017. 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 uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
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Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.  
 
TOČKA 4.  
 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 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 su održane 
28.11.2016. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj dana 28.11.2016. godine 
dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2017. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. 
godini.  
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2017. 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 2017. godini. 
 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini u cijelosti  se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.  
 
TOČKA 5.  
 
Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. 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 28.11.2016. godine 
prije početka sjednice.  
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj dana 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na  prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu.  
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. 
godinu.   
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 7 vijećnika.  
 
PREDJESNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo  Socijalni 
plan Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Socijalni plan Grada Preloga za 2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio.  
 
TOČKA 6. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. 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 su 
održane 28.11.2016. godine prije početka sjednice.  
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. 
godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.11.2016.  godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. 
godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2017. godini.  
 
„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 kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u  2017. godini u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 7. 
 
a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini 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 28.11.2016. godine prije početka sjednice.  
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 
2017. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 
2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga u 2017. godini.  
 
„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 u 2017. godini.  
 
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga u 2017. godini 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 28.11.20016. godine prije početka sjednice.  
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice 
sportskih udruga Grada Preloga u 2017. godini. 
 
„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 Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2017. godini. 
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Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada preloga u 2017. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu s 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za 
financije i proračun koja je održana 28.11.2016. godine prije početka sjednice.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2017. 
godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Preloga za 2017. godinu 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 4 vijećnik.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku o 
izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.  
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.  
 
TOČKA 9. 
 
a) Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda 
u Čakovcu sa obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 
sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 28.11.2016. godine prije početka 
sjednice. 
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog 
suda u Čakovcu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja 
sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i to: 
 
1. SLAVIČEK ŽELJKO, Prelog, JUG II/ 45, OIB 78337352873 

- konobar, Caffe bar «FORUM» Prelog,  
 

2. RADIKOVIĆ MARIJA, Prelog, Frankopanska 29, OIB 90116662521 
 konfekcionar, PARKETI RADIKOVIĆ d.o.o. Prelog,  
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3. SOKAČ ŠTEFANIJA, Oporovec 51 A, OIB 53171516470 
 - obućar, nezaposlena,  
 
4. KALŠAN ANTUN, Prelog, Kralja Zvonimira 12, OIB: 36831556800 
 - umirovljenik,  
 
5. VIZER NIKOLA, Prelog, Glavna 59, OIB: 53598926640 
 - inženjer kemije,  
 
6. NOVAK FRANJO, Prelog, M. Krleže 19, OIB: 32362531473 
 - veterinar 
 
7. KOLAREK DINKO, Prelog, Kneza Branimira 5, OIB: 24465036659 
  - dip. ing. informatike, SUPORT SISTEMI d.o.o. Prelog.  

 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u 
Čakovcu. 
 
Zaključak o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
b) Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu sa obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
a zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 28.11.2016. godine 
prije početka sjednice. 
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 28.11.2016. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja 
sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu i to: 
 
1. PODGORELEC BRANKA, Prelog, Trg Slobode 12, OIB: 09736641379 
 - Nastavnik razredne nastave, Osnovna škola Prelog,  
 
2. BOŽIDAR ŽEGARAC, Prelog, Kralja Petra Krešimira IV 28, OIB: 68183998489 
 -nastavnik fizičke kulture, Osnovna škola Prelog,  
 
 
3. STJEPANA SOKAČ, Prelog, Augusta Šenoe 1, OIB: 27703809186 
 - odgajatelj predškolske djece, Dječji vrtić Fijolica,  
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4. ANA ČERPINKO, Prelog, Glavna 47, OIB: 31058493943 
- diplomirani kateheta, Srednja Škola Prelog,  
 

5. MARIJA GRABANT, Prelog, Glavna 29, OIB: 33888373644 
- magistar ekonomije, Srednja škola Prelog,  
 

6. KRISTINA NAJMAN, Prelog, Jug III. 2 e, OIB: 68409660886 
 - magistar primarnog obrazovanja. 

 

„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu. 
 
Zaključak o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 
Čakovcu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga 
u projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste Prelog“ vijećnici su primili prije početka 
sjednice. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Grada Preloga u projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste Prelog“. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u 
projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste Prelog“. 
 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt 
„Izgradnja nerazvrstane ceste Prelog“ u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te 
čini njegov sastavni dio. 
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Sjednica je završila u 19,30 sati. 
 
 
NAPOMENA: 
Sjednica je tonski snimana, te tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika, a dostupan 
je u Upravi Grada Preloga i na internetskoj stranici Grada Preloga www.prelog.hr  . 
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
 

                                                                               Goran Gotal, dipl.iur. 
 
 
                                                                             

PROČELNICA: 
 
Radović Miljenka, mag. iur.  
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