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Z A P I S N I K 
sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 1. listopada 2020. godine, 
u prostorima Poduzetničkog centra Prelog,  

Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), 
s početkom u 18,00 sati 

 
 
Sjednicu je sazvao gosp. UJLAKI ĐURO – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/20-01/30, URBROJ: 2109/14-01-20-1, dana 24. 
rujna 2020. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Balaban Zdravka, 
Crnković Silvija, Glavina Marijan, Hižman Josip, Ladić Snježana, Martinec Novak 
Ivana, Marčec Zdravko, Mirić Margit, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, 
Ujlaki Đuro, Vojsk Kemec Ana i Vrbanec Mario.  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Kolarek Ljubomir (gradonačelnik), Kvakan Zdravko 
(zamjenik gradonačelnika), Radović Miljenka (pročelnica Upravnog odjela za upravu i 
društvene djelatnosti), Hlišć Sandra (voditeljica Odsjeka za financije i proračun), 
Poredoš Željko (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije), Radiković 
Siniša (direktor GKP Pre-kom d.o.o.), Jasminka Pervan (ravnateljica Doma kulture), 
Iva Kožnjak (ravnateljica Muzeja Croata insulanus Grada Preloga), Vesna Makovec 
(Urbia d.o.o.) i Sokač Željko (administrativni referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, Međimurske novine, 
STUDIO M Donji Kraljevec i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 19. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gđa. Silvija Crnković postavila je pitanje o usporavanju prometa u Ulici Zrinskih te o 
načinu reguliranja prometa kroz navedenu ulicu. Također je i pitala o troškovima 
postavljanja i skidanja usporivača u Ulici Zrinskih.  
 
Gosp. Zdravko Marčec postavio je pitanje o zakupu poljoprivrednog zemljišta na 
području Grada Preloga.  
 
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje o radovima na Aglomeraciji Dubrava u mjestu 
Cirkovljan te da li će se prije zime asfaltirati ulice u kojima su radovi završeni.  
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Gosp. Dražen Novak postavio je pitanje elektrifikacije na području Sportsko 
rekreacijske zone Marina Prelog, tj. o mogućoj izgradnji trafostanice ili osiguranju 
drugih preduvjeta za bolju opskrbu električnom energijom na tom području. Također 
je postavio i pitanje o reguliranju prometa u Ulici Zrinskih.  
 
Gđa. Snježana Ladić čestitala je gradonačelniku Ljubomiru Kolareku na saborskom 
mandatu. Postavila je pitanje o reguliranju prometa kroz Ulicu Zrinskih i Ulicu 
Kalmana Mesarića te pitala o mogućoj izgradnji trgovačkog centra u Prelogu.  
 
Gđa. Zdravka Balaban je postavila pitanje o kriterijima za pomoć u sklopu projekta 
Zaželi na području Preloga. Također je prenijela i zamolbu građana Ulice Stjepana 
Mlinarića, a vezano uz zapušteno dvorište u u Ulici Stjepana Mlinarića.  
 
Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje o stanju Šljunčare Cirkovljan, tj. o stanju 
koncesije i odnosu s koncesionarom te je zatražio pismeni odgovor. Također je 
postavio i pitanje o najavljenom postavljanju kamera na grobljima u Prelogu i 
Cirkovljanu.  
 
Gđa. Margit Mirić prenijela je zahvalu Osnovne škole Prelog i Osnovne škole Prelog 
na financijskoj pomoći Grada Preloga ovim školama, kroz obnovu podova i 
soboslikarske radove te zahvalu roditelja za pomoć u nabavi radnih bilježnica. 
Postavila je pitanje o početku radova na kanalizaciji u Draškovcu i Hemuševcu te 
pitanje o uređenju Zelene ulice u Draškovcu.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje direktoru GKP Pre-kom d.o.o. Siniši 
Radikoviću o opsegu prskanja pesticidima javnih površina. Postavila je i pitanje o 
mogućem postavljanju rasvjete na atletskoj stazi te igralištu uz Osnovnu školu 
Prelog.  
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik te 
direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine).  
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada 

Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine. 
3. Donošenje Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.  
4. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

dijela naselja Jug u Prelogu.  
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima 

Grada Preloga.  
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika 

gradonačelnika  Grada Preloga.  
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima 

Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.  
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8. Donošenje Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec.  
9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  

izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga.  
10. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Doma kulture Grada Preloga.  
11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju 

postrojbi civilne zaštite Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo tako predložen dnevni red. 
 
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 
 
 

TOČKA 1. 
 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine) s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada.   
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine) u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 2.  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga 
za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine s obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice 
Odbora za financije i proračun održane 29.09.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.09.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
U raspravi su sudjelovali Snježana Ladić, Ivan Šimunković te gradonačelnik Ljubomir 
Kolarek. Vijećnicima će biti poslan i pisani odgovor na pitanje o ostalim 
nespomenutim rashodima.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine. 
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„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 
razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 
razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 3.  
 
 

Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 29.09.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.09.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada 
Preloga. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu 
Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 9 vijećnika, „PROTIV“ su glasala 3 vijećnika, a 3 su vijećnika 
bila „SUZDRŽANA“. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.  
 
Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 4.  

 
 
Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
dijela naselja Jug u Prelogu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
prostorno uređenje održane 29.09.2020. godine.  
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Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 29.09.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Vesna Makovec, predstavnica tvrtke Urbia d.o.o. iz 
Čakovca.  
 
U raspravi su sudjelovali Dražen Novak, Zdravka Balaban, gradonačelnik Ljubomir 
Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ je glasala 1 vijećnica, a 2 su vijećnika 
bila „SUZDRŽANA“. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u 
Prelogu.  
 
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 
naselja Jug u Prelogu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 

 
TOČKA 5.  

 
 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima 
Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 
održane 29.09.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.09.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dopuni 
Odluke o porezima Grada Preloga. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o 
dopuni Odluke o porezima Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima 
Grada Preloga.  
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Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 6.  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  
Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 
održane 29.09.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.09.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika 
gradonačelnika  Grada Preloga. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad 
zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  
Grada Preloga.  
 
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 7.  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog 
vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 29.09.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.09.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova 
članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi 
troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog 
vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.  
 
Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, 
radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 8.  
 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica 
održane 29.09.2020. godine.  
 
Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica na sjednici održanoj 29.09.2020. 
godine dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom 
odboru Čehovec te je dalo prijedlog izmjene Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom 
odboru Čehovec i to na način da se promjeni naziv sljedećih ulica:  
 

- područje kat.čest.br. 1465 k.o. Čehovec  - Ulica Grabe  
- područje kat.čest.br. 1747/2, k.o. Čehovec – Sportska ulica II 
- područje kat.čest.br. 1748, k.o. Čehovec – Sportska ulica I 
- područje kat.čest.br. 1741/6, k.o. Čehovec – Vrtna ulica  

 
Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica je predložilo konačan prijedlog naziva 
ulica i to:  
 

- područje kat.čest.br. 1177/1, k.o. Čehovec - Glavna ulica 
- područje kat.čest.br. 344/1, k.o. Čehovec - Kolodvorska ulica 
- područje kat.čest.br. 1772/2, k.o. Čehovec  - Gajska ulica 
- područje kat.čest.br. 1465 k.o. Čehovec  - Ulica Grabe  
- područje kat.čest.br. 1747/2, k.o. Čehovec – Sportska ulica II 
- područje kat.čest.br. 1748, k.o. Čehovec – Sportska ulica I 
- područje kat.čest.br. 1749, k.o. Čehovec – Voćarska ulica 
- područje kat.čest.br. 1177/7, k.o. Čehovec  - Cvjetna ulica 
- područje kat.čest.br. 1741/6, k.o. Čehovec  - Vrtna ulica. 

 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar, Zdravka Balaban, zamjenik 
gradonačelnika Zdravko Kvakan, gradonačelnik Ljubomir Kolarek te Mario Vrbanec.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Gradskog povjerenstva za imenovanje 
ulica Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec.  
 
Odluka o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 9.  
 
 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  
izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti održane 
29.09.2020. godine.  
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.09.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada 
Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus 
Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  
izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. 
 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  izmjenama i 
dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 10.  

 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Doma kulture Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti održane 
29.09.2020. godine.  
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Gradsko povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja 
Doma kulture Grada Preloga predlaže Gradskom vijeću imenovanje dosadašnje 
ravnateljice Doma kulture Jasminke Pervan, mag.mus.za novi mandat ravnatelja 
Doma kulture Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.09.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Doma kulture 
Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Doma 
kulture Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju ravnateljice Doma kulture Grada Preloga. 
 
Odluka o imenovanju ravnateljice Doma kulture Grada Preloga u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11.  
 
 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi 
civilne zaštite Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Vrbanec i gradonačelnik Ljubomir Kolarek te zamjenik 
gradonačelnika Zdravko Kvakan.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o 
osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi 
civilne zaštite Grada Preloga. 
 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne 
zaštite Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
Sjednica je završila u 19,50 sati.  
 
NAPOMENA: 
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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: 
        Ujlaki Đuro, dipl.ing.stroj. 
        PROČELNICA: 
Radović Miljenka, mag.iur. 
 
 


