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Z A P I S N I K 
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 22. rujna 2022. godine, 
u Gradskoj vijećnici Grada Preloga,  

Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati. 
 

 
Sjednicu je sazvao gosp. ĐURO UJLAKI – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA:  021-05/22-01/51; URBROJ: 2109/14-01-22-01, dana 14. 
rujna 2022. godine.  
 
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Anica Antolek Hrgar, Dragutin Glavina, Mario 
Horvat, Zdravko Kvakan, Snježana Ladić, Ivana Martinec Novak, Margit Mirić, Anica 
Naranđa, Josip Novak, Đuro Ujlaki, Ana Vojsk Kemec i Mario Vrbanec. 
 
SJEDNICI NIJE PRISUTAN: Josip Hižman.  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Ljubomir Kolarek (gradonačelnik Grada Preloga), 
Miljenka Radović (pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti), 
Miroslav Hržić (pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte), Sandra Hlišć 
(voditeljica Odsjeka za financije i proračun), Željko Poredoš (pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarstvo i financije), Siniša Radiković (direktor GKP Pre-kom d.o.o.), 
Maja Lesinger (ravnateljica Knjižnice i čitaonice Grada Preloga), Nikola Madić i Željko 
Sokač (administrativni referent).  
 
SJEDNICI SU PRISUTNI NOVINARI: medjimurski.hr, List Međimurje, Međimurske 
novine, Studio M i Studio Vipro. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 8. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo zapisnik 
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gosp. Zdravko Kvakan postavio je pitanje o mogućem uvođenju dvosmjenske 
nastave u Osnovnoj školi Prelog te je zamolio osvrt gradonačelnika na trenutne 
radove na području Grada Preloga.  
 
Gđa. Ana Vojsk Kemec postavila je pitanje o mogućem premještanju dalekovoda iz 
Ulice Zdenci čime bi se stvorila mogućnost formiranja nekoliko građevinskih parcela 
na tom području.  
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Gđa Snježana Ladić pohvalila je organizaciju događanja Festival balona te predložila 
da se ovakva događanja koriste za bolju promociju turističkih mogućnosti Grada 
Preloga. 
  
Gđa. Anica Naranđa postavila je pitanje o načinu organizacije ovogodišnje 
manifestacije Dani Kalmana Mesarića.  
 
Gosp. Mario Horvat postavio je pitanje o nezaštićenom bazenu na području termalnih 
izvora tvrtke AAT Geothermae te tko je odgovoran za stanje na tom prostoru. 
Također je ponovio i pitanje o kvaliteti vode u drenažnom kanalu HE Dubrava.  
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o sigurnosti prometa na križanju cesta ulica 
Franje Glada i Antuna Mihanovića u Prelogu. Postavio je i pitanje o tijeku natječaja o 
prodaji i zakupu zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga.  
 
Gosp. Josip Novak postavio je pitanje o mogućoj izgradnji pješačkih staza u mjestu 
Otok.  
 
Gđa. Ivana Martinec Novak također je pohvalila organizaciju manifestacije Festival 
balona u Prelogu.   
 
Gosp. Dragutin Glavina postavio je pitanje o potrebi uklanjanja ambrozije na području 
Gospodarske zone Sjever.   
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o gradnji ulice, tj. spoju Ulice Vladimira 
Nazora i Gospodarske zone Istok te pitanje o situaciji sa nekadašnjim prostorom 
Međimurjepleta u Prelogu. 
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. LJUBOMIR KOLAREK – gradonačelnik.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
Ljubomir Kolarek, gradonačelnik, predlaže dopunu Dnevnog reda, dodatnim točkama 
i to: 
 
Točka 1.  
 

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

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

 
Točka 11. 
 
Donošenje Zaključka o utvrđivanju početne prodajne cijene građevinskog zemljišta 
na području Preloga.  
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Predsjednik daje na glasanje prijedlog dopune Dnevnog reda i to točkama 1.a), 1.b) i 
11., koje glase: 
 
1.a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
1.b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjenici gradskog vijećnika. 
 
11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju početne prodajne cijene građevinskog zemljišta 
na području Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red u cijelosti. 
 
 

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 2022. godine).  
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga 

za razdoblje od 01.01.- 30.06.2022. godine.  
4. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u 

Čehovcu.  
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.  
6. Donošenje Odluke o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke 

Drave“ od posebnog interesa za Grad Prelog.  
7. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Grada 

Preloga.  
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu 

skrb Grada Preloga.   
9. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora.  
10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti.  
11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju početne prodajne cijene građevinskog 

zemljišta na području Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo tako predložen dnevni red. 
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TOČKA 1. a) 
 

 
Gđa. ANA VOJSK KEMEC – predsjednica Mandatne komisije podnijela je izvješće o 
prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.  
  
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.  
 
 

TOČKA 1. b) 
 

 
PREDSJEDNIK navodi da je nakon podnesene ostavke izabranog vijećnika Josipa 
Hižman, Koalicija stranaka HDZ – HSS, predložila umjesto Josipa Hižman zamjenika 
člana i to Nikolu Madića 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 Josipu Hižman.  
 
III. Verificira se mandat gradskom vijećniku NIKOLA MADIĆ – Koalicija stranaka 
HDZ – HSS, Ulica Ivana Glavine 11, Prelog, zamjeniku JOSIPA HIŽMAN.  
 
PREDSJEDNIK poziva gosp. NIKOLU MADIĆA na polaganje svečane prisege.  
 
GOSP. NIKOLA MADIĆ položio je svečanu prisegu.  
 
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. 
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TOČKA 2.  
 
 

Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2022. godine) s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat, Snježana Ladić, gradonačelnik Ljubomir 
Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2022. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2022. 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.- 30.06.2022. 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 20.09.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.09.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2022. 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.- 30.06.2022. godine. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 
01.01.- 30.06.2022. godine. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 
razdoblje od 01.01.- 30.06.2022. godine u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4.  
 
 

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u 
Čehovcu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno uređenje 
održane 20.09.2022. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 20.09.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
područja „Krč“ u Čehovcu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi su sudjelovali Dragutin Glavina i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana 
uređenja područja „Krč“ u Čehovcu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u 
Čehovcu. 
 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 5.  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Savjeta za socijalnu skrb održane 20.08.2022. 
godine.  
 
Savjet za socijalnu skrb na sjednici održanoj 20.09.2022. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj 
skrbi Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. 
 
Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. 
 
 

Prijedlog Odluke o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke 
Drave“ od posebnog interesa za Grad Prelog 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 20.09.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.09.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o proglašenju projekta „Neispričana priča 
zarobljene rijeke Drave“ od posebnog interesa za Grad Prelog. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi je sudjelovao Mario Horvat. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o proglašenju projekta 
„Neispričana priča zarobljene rijeke Drave“ od posebnog interesa za Grad Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke 
Drave“ od posebnog interesa za Grad Prelog. 
 
Odluka o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke Drave“ od 
posebnog interesa za Grad Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te 
čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 7. 
 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Grada 
Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za provođenje 
natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.  
 
Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Grada Preloga na sjednici održanoj 20.09.2022. godine 
predložilo je Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Grada Preloga i 
to na način da se ravnateljicom Knjižnice i čitaonice Grada Preloga imenuje:  
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1. Maja Lesinger  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice 
Knjižnice i čitaonice Grada Preloga i to na način da se ravnateljicom Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga imenuje:  
 

1. Maja Lesinger, Konopljišće 6, Prelog.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Grada 
Preloga. 
 
Odluka o imenovanju ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za 
socijalnu skrb 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 20.09.2022. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 20.09.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 
Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i 
imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu 
skrb Grada Preloga. 
 
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb 
Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
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TOČKA 9. 
 
 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje 20.09.2022. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 20.09.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora. 
 
Gđa. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u 
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Etički odbor imenuje: 
 

1. Željko Slaviček, predsjednik  
 
Ivana Martinec Novak za članicu Etičkog odbora u ime pozicije predlaže Anu Vojsk 
Kemec. Dragutin Glavina za članicu Etičkog odbora predlaže u ime opozicije Anicu 
Antolek Hrgar.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog 
odbora u koje se imenuju:  
 
1.   Željko Slaviček, Jug II 45, Prelog, predsjednik 
2.   Ana Vojsk Kemec, Ulica Zdenci 13, Cirkovljan 
3.   Anica Antolek Hrgar, Čakovečka 36, Prelog 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 10. 
 
 
 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti s obrazloženjem, vijećnici 
su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa 
sjednice Odbora za izbor i imenovanje 20.09.2022. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 20.09.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti. 
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Gđa. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u 
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Vijeće časti imenuju: 
 

1. Alenka Hošnjak 
2. Krešimir Najman 
3. Matija Poredoš 
4. Mladen Novak 
5. Vesna Tota 

 
U raspravi je sudjelovala Snježana Ladić.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća 
časti u koje se imenuju:  
 

1. Alenka Hošnjak, Prvomajska 7, Prelog, predsjednica 
2. Krešimir Najman, Trg kralja Tomislava 1, Prelog 
3. Matija Poredoš, Vrtna 18, Čehovec 
4. Mladen Novak, Dravska 21, Prelog 
5. Vesna Tota, M. Gupca 12, Draškovec 

 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Vijeća časti. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 

TOČKA 11. 
 
 

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju početne prodajne cijene građevinskog 
zemljišta na području Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili na samoj 
sjednici objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
financije i proračun održane 20.09.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.09.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o utvrđivanju početne prodajne cijene 
građevinskog zemljišta na području Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat i Dragutin Glavina. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o utvrđivanju početne prodajne 
cijene građevinskog zemljišta na području Preloga. 
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„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o utvrđivanju početne prodajne cijene građevinskog 
zemljišta na području Preloga. 
 
Zaključak o utvrđivanju početne prodajne cijene građevinskog zemljišta na 
području Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
Na kraju sjednice, gradonačelnik Ljubomir Kolarek upoznao je vijećnike sa 
predstojećim događanjima na području Grada Preloga.  
 
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: 
        Ujlaki Đuro, dipl.ing.stroj. 
        PROČELNICA: 
Radović Miljenka, mag.iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


