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Z A P I S N I K 
sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 30. rujna 2021. godine, 
u prostorima Poduzetničkog centra Prelog,  

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

 
 
Sjednicu je sazvao gosp. ĐURO UJLAKI – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA:  021-05/21-01/67; URBROJ: 2109/14-01-21-01, dana 24. 
rujna 2021. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Anica Antolek Hrgar, Dragutin Glavina, Josip 
Hižman, Mario Horvat, Zdravko Kvakan, Snježana Ladić, Ivana Martinec Novak, 
Margit Mirić, Josip Novak, Đuro Ujlaki, Ana Vojsk Kemec i Mario Vrbanec. 
 
SJEDNICI NIJE PRISUTAN: Nikola Oto.  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Ljubomir Kolarek (gradonačelnik Grada Preloga), 
Miljenka Radović (pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti), 
Željko Poredoš (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije), Sandra Hlišć 
(voditeljica Odsjeka za proračun i financije), Siniša Radiković (direktor GKP Pre-kom 
d.o.o.), Dejan Naranđa (direktor Gospodarske zone d.o.o.), Krešimir Glavina (direktor 
Razvojna agencija PCP d.o.o.), Željko Sokač (administrativni referent) i Anica 
Naranđa.  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, Međimurske novine, 
medjimurski.hr, Studio Vipro. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 3. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje o dinamici radova na obnovi, asfaltiranju 
cesta na području gradnje Aglomeracije Dubrava te pitanje o prijevozu 
osnovnoškolske djece iz Preloga prema okolnim naseljima.  
 
Gosp. Zdravko Kvakan postavio je pitanje o radu, odnosno potpori radu od strane 
Grada Preloga, novoosnovane udruge “Zeleni Prelog” te pitanje o rekonstrukciji 
mosta na ulazu u Čehovec, čime bi se poboljšala sigurnost prometa kroz mjesto 
Čehovec.  
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Gđa. Ana Vojsk Kemec postavila je pitanje o radu ginekološke ambulante u Prelogu 
te o mogućoj kvalitetnijoj prometnoj signalizaciji kroz mjesto Otok. 
 
Gđa. Ivana Martinec Novak postavila je pitanje o problemu niske kvalitete postavljene 
prometne horizontalne signalizacije na prometnicama na području Preloga te je 
spomenula problem kvalitete i sigurnosti dječjih igrališta na području Preloga, kao i 
potrebu za obnovom većine dječjih igrališta. Postavila je i pitanje o mogućoj izgradnji 
dvorane, odnosno sportskog centra uz terene Teniskog kluba Prelog.  
 
Gosp. Josip Novak postavio je pitanje o trenutnoj fazi projekta Aqua Adventures te o 
izgradnji komunalne infrastrukture, koja ne prati dinamiku prodaje parcela za 
stambenu gradnju.   
 
Gđa. Margit Mirić postavila je pitanje o fazi mogućih preuzimanja osnivačkih prava 
nad školama na području Preloga te pitanje u kojoj su fazi radovi na izgradnji 
infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o uređenju pješačko – biciklističkih 
staza uz novoizgrađeni Trgovački centar Plodine te je postavila pitanje o mogućnosti 
postavljanja rasvjete uz atletsku stazu uz sportske terene Osnovne škole Prelog.  
 
Gosp. Mario Horvat postavio je pitanje o kvaliteti vode nakon ispuštanja iz 
kanalizacijskog sustava Preloga, drenažnog kanal HE Dubrava s obzirom da se na 
tom kanalu love ribe i koriste za prehranu. Također je postavio pitanje o mogućem 
postavljanju kvalitetnije signalizacije za neke institucije na području Preloga, poput 
groblja u Prelogu ili igrališta NK Naprijed u Cirkovljanu. 
 
Gđa. Snježana Ladić postavila je pitanje o državnoj cesti između Draškovca i Donjeg 
Mihaljevca, odnosno o mogućnosti postavljanja uspornika ili izgradnje pješačko – 
biciklističke staze na navedenoj cesti. Također je postavila i pitanje o razlozima 
povećanja cijene odvoza komunalnog otpada. 
 
Gosp. Mario Vrbanec također je postavio pitanje o rekonstrukciji mosta na ulazu u 
Čehovec te pitanje o mogućnosti postavljanja optičke mreže u svim naseljima 
Preloga koja još nisu pokrivena optičkom mrežom.    
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. LJUBOMIR KOLAREK – gradonačelnik, 
dok je na pitanje o cijeni odvoza komunalnog otpada odgovorio direktor GKP Pre-
kom d.o.o. Siniša Radiković. 
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
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D N E V N I    R E D 
 
 

 
1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga. 

b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjenici gradskog vijećnika.  

2. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2021. godine).  
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada 

Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine. 
4. Donošenje Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog.  
5. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko–

turističke zone „Trate“ Prelog.  
6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih 

Grada Preloga.  
7. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora 

društva MARINA PRELOG d.o.o.  
8. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora 

društva GKP PRE-KOM d.o.o.  
9. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora 

društva GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o.  
10. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora 

društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o.  
11. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora društva 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.  
 
„ZA“ je glasalo 12 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. a) 

 
 

Izvješće sa sjednice Mandatne komisije koja je održana 28.09.2021. godine o 
prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga vijećnici su primili 
prije početka sjednice.  
 
Gđa. ANA VOJSK KEMEC – predsjednica Mandatne komisije podnijela je izvješće. 
  
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje Izvješće mandatne komisije.  
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika. 
  
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo Izvješće Mandatne komisije.  
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Izvješće Mandatne komisije u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini 
njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 1. b) 
 

Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjeniku gradskog vijećnika, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu.  
 
Mandatna komisija na sjednici održanoj 28.09.2021. godine dala je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjeniku gradskom vijećniku. 
 
PREDSJEDNIK navodi da je nakon podnesene ostavke izabranog vijećnika Nikole 
Oto, Koalicija stranaka MATIJA POSAVEC – NL, HNS, HSLS, Demokrati predložila 
umjesto Nikole Oto zamjenicu člana i to ANICU NARANĐA iz Preloga.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom 
vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskom vijećniku.  
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak:  
 
I. Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata gradskom 
vijećniku s prijedlogom za verifikaciju mandata zamjenika gradskog vijećnika.  
 
II. Utvrđuje se da prestaje mandat gradskom vijećniku Nikoli Oto.  
 
III. Verificira se mandat gradskoj vijećnici ANICI NARANĐA – MATIJA 
POSAVEC – NL, HNS, HSLS, Demokrati, Ulica Nikole Tesle 4, Prelog, zamjenici 
NIKOLE OTO.  
 
PREDSJEDNIK poziva gđu. ANICU NARANĐA na polaganje svečane prisege.  
 
Gđa. ANICA NARANĐA položila je svečanu prisegu.  
 
Izvješće Mandatne komisije i Zaključak o prestanku mandate gradskom vijećniku i 
verifikaciji mandata zamjeniku gradskom vijećniku u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio.  
 
Sjednici sada prisustvuje 13 vijećnika. 
 

 
TOČKA 2.  

 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2021. godine) s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada. 
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Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2021. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2021. godine) u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 3.  

 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga 
za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. 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 28.09.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.09.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 5 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 
01.01.- 30.06.2021. godine. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 
razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 4.  
 
 

Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednice Odbora za statut i poslovnik održane 28.09.2021. godine.  
 
Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 28.09.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog.   
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
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U raspravi su sudjelovali Anica Naranđa, Anica Antolek Hrgar te gradonačelnik 
Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog 
učilišta Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog. 
 
Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 5.  

 
 

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko–turističke 
zone „Trate“ Prelog s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno 
uređenje održane 28.09.2021. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 28.09.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Rekreacijsko–turističke zone „Trate“ Prelog s prijedlogom promjene Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog na način da 
se u tekstu Prijedloga Odluke mijenja alineja 2. stavka 2. članka 6. koja sada glasi: 
„utvrđivanje zona gradnje“. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Gradonačelnik je 
suglasan s prijedlogom izmjene Odbora za prostorno uređenje.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Rekreacijsko–turističke zone „Trate“ Prelog sa predloženom promjenom. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko–turističke 
zone „Trate“ Prelog. 
 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko–turističke zone 
„Trate“ Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
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TOČKA 6. 
 
 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada 
Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje 
održane 28.09.2021. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 28.09.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta 
mladih Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora 
članova Savjeta mladih Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada 
Preloga. 
 
Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 7. 
 
 

Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva 
MARINA PRELOG d.o.o. s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i 
imenovanje održane 28.09.2021. godine.  
 
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u 
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Nadzorni odbor društva MARINA 
PRELOG d.o.o. imenuju: 
 

1. Ignac Belić, 
2. Nikola Madić,  
3. Vladimir Vuk. 

 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova 
Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG d.o.o. u koji se imenuju: 
 



8 
 

1. Ignac Belić, Čakovečka 82, Prelog, OIB: 03750659584,  
2. Nikola Madić, Ulica Ivana Glavine 11, Prelog, OIB: 75453950510,  
3. Vladimir Vuk, Dravska 40, Prelog, OIB: 79120477503. 
 

„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva 
MARINA PRELOG d.o.o.. 
 
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva MARINA 
PRELOG d.o.o. u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
 

Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva 
GKP PRE-KOM d.o.o. s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i 
imenovanje održane 28.09.2021. godine.  
 
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u 
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Nadzorni odbor društva GKP 
PRE-KOM d.o.o. imenuju: 
 

1. Damir Dominić,  
2. Petar Novak, 
3. Sonja Ivoš,  
4. Patricija Mirić,  
5. Matija Strahija,  
6. Marijan Glavina. 

 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova 
Nadzornog odbora društva GKP PRE-KOM d.o.o. u koji se imenuju: 
 

1. Damir Dominić, Oporovec 78. Oporovec, OIB: 07188128397,  
2. Petar Novak, Dravska 21, Prelog, OIB: 22437487081,  
3. Sonja Ivoš, Jug III 2c, Prelog, OIB: 46424944494,  
4. Patricija Mirić,  Braće Radića 7, Draškovec, OIB: 37403258255,  
5. Matija Strahija, Čehovec 81b, Čehovec, OIB: 56343079641,  
6. Marijan Glavina, Sajmišna 31, Prelog, OIB: 48129184260. 

 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 



9 
 

PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva 
GKP PRE-KOM d.o.o.. 
 
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GKP PRE-KOM 
d.o.o. u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 9. 
 

Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva 
GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. s obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice 
Odbora za izbor i imenovanje održane 28.09.2021. godine.  
 
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u 
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Nadzorni odbor društva 
GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. imenuju: 
 

1. Stjepan Viher,  
2. Krunoslav Novak,  
3. Mario Vrbanec,  
4. Nenad Najman,  
5. Goran Slaviček.   

 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova 
Nadzornog odbora društva GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. u koji se 
imenuju: 
 

1. Stjepan Viher, Dr. D. Premuša 22, Prelog, OIB: 13810597214,  
2. Krunoslav Novak, M. Gupca 19, Prelog, OIB: 77956922407,  
3. Mario Vrbanec, Nova ulica 15, Čehovec, OIB: 85880545673,  
4. Nenad Najman, V. Nazora 70, Prelog, OIB: 36722427452,  
5. Goran Slaviček, Tina Ujevića 19, Prelog, OIB: 10921600322.    

 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva 
GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o.. 
 
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva 
GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 10. 
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Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva 
RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
izbor i imenovanje održane 28.09.2021. godine.  
 
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u 
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Nadzorni odbor društva 
RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. imenuju: 
 

1. Đuro Ujlaki,  
2. Mladen Vuk,  
3. Jakov Halić,  
4. Nikola Kvakan,  
5. Marijan Glavina.     

 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova 
Nadzornog odbora društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. u koji se imenuju: 
 

1. Đuro Ujlaki, A. Šenoe 11, Prelog, OIB: 39446766152, 
2. Mladen Vuk, D. Domjanića 35, Prelog, OIB: 41952837110,  
3. Jakov Halić, Jug I 26, Prelog, OIB: 03366845520,  
4. Nikola Kvakan, Čehovec 46, Čehovec, OIB: 6667712908 ,  
5. Marijan Glavina, Sajmišna 31, Prelog, OIB: 48129184260. 

 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva 
RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o.. 
 
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva RAZVOJNA 
AGENCIJA PCP d.o.o. u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov 
sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11. 
 
 

Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora društva 
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
izbor i imenovanje održane 28.09.2021. godine.  
 
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u 
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Nadzorni odbor društva 
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. imenuje: 
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1. Dina Matulin, Pavleka Miškine 16, Donji Vidovec, OIB: 31991318838. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja člana 
Nadzornog odbora društva MEĐIMURSKE VODE d.o.o. u koji se imenuju: 
 

1. Dina Matulin, Pavleka Miškine 16, Donji Vidovec, OIB: 31991318838.  
 

„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora društva 
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.. 
 
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva MEĐIMURSKE 
VODE d.o.o. u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
Sjednica je završila u 19,45 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: 
        Ujlaki Đuro, dipl.ing.stroj. 
        PROČELNICA: 
Radović Miljenka, mag.iur. 
 
 

http://www.prelog.hr/

