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Z A P I S N I K 
sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane 29. prosinca 2015. godine, 
u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, 

s početkom u 18,00 sati 
 
Sjednicu je sazvao gosp. GOTAL GORAN – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/15-01/53 URBROJ: 2109/14-01-15-1, dana  
21. prosinca 2015. 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, Novak Dražen, Oto Nikola, Snopek Ivan, Ujlaki Đuro i 
Žvorc Ante. 
 
Sjednici nije prisutan vijećnik Mihoci Slađan. 
 
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 financije i 
proračun), Hlišć Sandra (voditeljica Odsjeka za proračun i financije), Radiković Siniša 
(direktor GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog), Podgorelec Branka (predsjednica Savjeta 
za socijalnu skrb), Novak Petar i Marđetko Nino (županijski vijećnici). 
 
SJEDNICI SU PRISUTNI NOVINARI: Ličanin Aleksandra, VTV Varaždinska televizija 
i  Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. GOTAL GORAN – predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 16. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo 
zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grarda Preloga.  
 
AKTUALNIH 30 MINUTA 
 
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici: Žvorc Ante, Ujlaki Đuro, Glavina 
Dragutin ml., Oto Nikola i Igrec Nenad. 
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gradonačelnik Kolarek Ljubomir. 
 
Gosp. OTO NIKOLA nije zadovoljan odgovorm na pitanje vezano uz subvencije za 
otklanjanje lešina uginulih životinja, te traži odgovor u pismenom obliku. 
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PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. 
2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.  
3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2015. godini.  
4. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 

Preloga u 2015. godini. 
5. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Preloga u 2015. godini. 
6. Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2015. 

godini. 
7. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada 

Preloga za 2016. godinu. 
8. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga 

za razdoblje 2016. – 2021. godine. 
9. Donošenje Odluke o uključivanju Grada Prelog u međunarodnu Strategiju 

„ZERO WASTE 2020“. 
10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja 

poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi i VI izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. 

11. Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Preloga. 

12. Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditu Gada Preloga. 
13. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2016. godinu.  
14.  a) Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Grada Preloga za 2015. godinu. 
b)Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Grada Preloga u 2016. godini. 
c) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Grada Preloga za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine. 
 

PREDSJEDNIK daje na glasanje tako predložen dnevni red. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo tako 
predložen dnevni red. 
 
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 
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TOČKA 1.   
 
Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu s 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora 
za financije i proračun održane 28.12.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.11.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada 
Preloga za 2015. godinu. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Glavina Dragutin st. i gradonačelnik Kolarek 
Ljubomir. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Preloga za 2015. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 6 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo II. 
izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. 
 
II. izmjene Proračuna Grada Preloga za 20915. godinu u cjelosti se nalaze u privitku 
ovog zapisnika, te činje njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 2. 
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja 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 su održane 
28.12.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.12.2015. godine da je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Novak Dražen. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 6  vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 3. 
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja 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 su održane 28.12.2015. godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 8  vijećnika, „PROTIV“ 6 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2015. godini. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini 
njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4. 
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga u 2015. 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 28.12.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2015. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2015. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga u 2015. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2015. godini. 
 
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2015. 
godini u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 5.  
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2015. 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 28.12.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2015. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitvino mišljenje na Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2015. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini. 
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„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini. 
 
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Prelog u 2015. 
godini u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 6. 
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2015. 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 28.12.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o II. izmjenama Socijalnog plana Grada 
Preloga u 2015. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o II. izmjenama Socijalnog plana Grada 
Preloga u 2015. godini. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o II. izmjenama Socijalnog plana 
Grada Preloga u 2015. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2015. godini. 
 
Odluka o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2015. godini u cjelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 7. 
 
Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga 
za 2016. godinu s obrazloženjem, kao i Program rada Savjeta mladih Grada Preloga 
za 2016. godinu vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice 
Odbora za društvene djelatnosti održane 28.12.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti dao je pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o 
odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2016. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Glavina Dragutin ml. i gradonačelnik Kolarek 
Ljubomir. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada 
Savjeta mladih Grada Preloga za 2016. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2016. godinu. 
 
Odluka o odobravanju i Program rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2016. godinu 
u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za 
razdoblje 2016. – 2021. godine s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo održane 
28.12.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom 
Grada Preloga za razdoblje 2016. – 2021. godine. 
 
Gosp. RADIKOVIĆ SINIŠA – direktor GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog podnio je 
uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Glavina Dragutin ml., Ujlaki Đuro, direktor GKP 
„PRE-KOM“ d.o.o. Prelog Radiković Siniša i gradonačelnik Kolarek Ljubomir. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja 
otpadom Grada Preloga za razdoblje 2016. – 2021. godine. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Prelog za razdoblje 2016. – 
2021. godine.  
 
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2016. 
– 2021. godine u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni 
dio. 
 
TOČKA  9. 
 
Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u međunarodnu Strategiju 
„ZERO WASTE 2020“ s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a 
zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo održane 28.12.2015. 
godine prije počeka sjednice. 
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u međunarodnu 
Strategiju „ZERO WASTE 2020“. 
 
Gosp. RADIKOVIĆ SINIŠA – direktor GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog podnio je 
uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u 
međunarodnu Strategiju „ZERO WASTE“ 2020“. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o uključivanju Grada Preloga u međunarodnu Strategiju „ZERO WASTE 2020“. 
 
Odluka o uključivanju Grada Preloga u međunarodnu Strategiju „ZERO WASTE 
2020“ u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja 
poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi i VI. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga s obrazloženjem vijećnici su 
primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno uređenje 
održane 28.12.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi urbanističkog 
plana uređenja poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi VI. izmjena 
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. 
 
Gđa. RADOVIĆ MILJENKA – pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene 
djelatnosti podnijela je uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi 
urbanističkog plana uređenja poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u 
vezi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama Odluke o izradi urbanističkog plana plana uređenja poljoprivredne 
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gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi VI. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Preloga. 
 
Odluka o izmjenama Odluke o izradi urbanističkog plana plana uređenja 
poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi VI. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Preloga  u cjelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 11. 
 
Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Preloga s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 
sjednice Odbora za prostorno uređenje održane 28.12.2015. godine prije početka 
sjednice. 
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Preloga. 
 
Gđa. RADOVIĆ MILJENKA – pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene 
djelatnosti podnijela je uvodno obrazloženje. 
 
U dužoj raspravi sudjelovali su vijećnici Glavina Dragutin ml., Đuro Ujlaki, Glavina 
Dragutin st. i Novak Dražen. 
 
S obzirom na različite stavove i razmišljanja vijećnika u vezi dozvole za dodatnu 
eksploataciju, vijećnik GLAVINA MARIJAN u ime kluba vijećnika HDZ-HSS traži 
pauzu u trajanju od 10 minuta. 
 
Nakon pauze GRADONAČELNIK predlaže da se točka 11. „Donošenje Odluke o 
izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga“ skine s 
dnevnog reda ove sjednice i zakaže nova sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga u 
roku od 30 dana. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog gradonačelnika Kolarek Ljubomira.  
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo prijedlog GRADONAČELNIKA o skidanju Točke 11. „Donošenje 
Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga“ 
s dnevnog reda ove sjednice i zakazivanju nove sjednice Gradskog vijeća 
Grada Preloga u roku od 30 dana.  
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TOČKA 12. 
 
Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga s obrazloženjem 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun održane 28.12.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 28.12.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi je učestovovao vijećnik Glavina Dragutin st. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 6 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. 
 
Odluka o kratkoročnom kreditu Grada Preloga u cjelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
 
TOČKA 13. 
 
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2016. godinu s 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada 
Preloga za 2016. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Plan 
rada Gradskog vijeće Grada Preloga za 2016. godinu.  
 
Plan rada Gadskog vijeća Grada Preloga za 2016. godinu u cjelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 14. 
 
a) Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada 
Preloga za 2015. godinu s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne 
zaštite na području Grada Preloga za 2015. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Godišnju analizu sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2015. 
Godinu. 
 
Godišnja analiza szstava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2015. godinu 
u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
Preloga u 2016. godini s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Preloga u 2016. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Godišnji 
plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga u 2016. godini. 
 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga u 2016. 
godini u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
c) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Preloga za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine  
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za vremensko razdoblje od 2016. do 
2019. godine. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Preloga za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine. 
 



12 

 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Preloga za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine u cjelosti se nalaze u 
privitku ovog zapisnika, te činje njegov sastavni dio. 
 
Prije početka sjednice vijećnici su primili dopis prof.dr.sc. Matije Berljaka. 
 
Na završetku sjednice PREDSJEDNIK upoznaje prisutne s dopisom prof.dr.sc. 
Matije Berljaka, a vezano uz prostor za Muzej Croata insulanus Grada Preloga i 
Knjižnicu i čitaonicu Grada Preloga. 
 
 
Sjednica je završila u 20,30 sati. 
 
 

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


