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Z A P I S N I K 
sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 29. lipnja 2017. godine, 
u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, 

s početkom u 19,00 sati 

 
Sjednicu je sazvao gosp. UJLAKI ĐURO – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/17-01/18, URBROJ: 2109/14-01-17-1 dana 21. 
lipnja 2017. godine. 
 
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Crnković Silvija, Cvetko 

Dubravko,  Glavina Marijan, Hižman Josip, Igrec Nenad, Lončarić Anđelko, Martinec 
Ivana, Mirić Margit, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro i 
Vrbanec Mario. 
 
Sjednici prisustvuje 14 vijećnika. 
 
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), Naranđa Dejan (direktor GOSPODASKE ZONE PRELOG d.o.o. Prelog) i 
Hercigonja Neven (direktor MARINA d.o.o. Prelog). 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: Vladimir Trstenjak, Međimurske novine, 
STUDIO M Donji Kraljevec i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 2. 

sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 1. (konstituirajuće) sjednice 
Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO prihvaća zapisnik sa 1. 
(konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici: Crnković Silvija, Martinec Ivana, 
Lončarić Anđelko, Antolek Hrgar Anica, Novak Dražen, Vrbanec Mario, Igrec Nenad, 
Šimunković Ivan i Cvetko Dubravko. 
 
Na postavljena odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik. 
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PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 

 
Gđa. ANTOLEK HRGAR ANICA predlaže dopunu dnevnog reda, pod točkom 21. 
koja glasi: „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i 
članova Odbora za financije i proračun.“ 

 
PREDSJEDNIK daje na glasanje predloženo dopunu dnevnog reda novom 
točkom 21. koja glasi: „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru 
predsjednika i članova Odbora za financije i proračun.“ 

 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda, tako da ostale točke dnevnog 
reda mijenjaju raspored na način da sadašnja točka 21. postaje točka 22. i tako 
dalje, do zadnje točke 24. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red s dopunjenom točkom dnevnog reda. 
 

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 zamjeniku gradskog vijećnika.  

2. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 
2017. godinu.  

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.  

4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2017. godinu.  

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga za 2017. godinu.  

6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja stambene 
zone u Draškovcu.  

7. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.  
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

aktivnosti u 2017. godini.  
9. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Preloga PANNON EUROPEAN 

GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION LTD (PANNON EGTC LTD).  
10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti.  
11. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje.  
12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine.  
13. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno 

gospodarstvo.  
14. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda.  
15. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih 

priznanja Grada Preloga.  
16. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje 

poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga. 
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17. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za 
imenovanje ulica. 

18. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova. 

19. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada 
Preloga.  

20. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača 
Grada Preloga.  

21.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora 
za financije i proračun. 

22. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 
2016. godini.  

23. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2016. godini. 
24. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. godini.  

 

 
„ZA“ je glasalo 14 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 26.06.2017. godine o 
prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga vijećnici su primili 

prije početka sjednice 
 
Mandatna komisija na sjednici održanoj 26.06.2017. godine dala je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjeniku gradskom vijećniku. 
 
Gosp. GLAVINA MARIJAN – predsjednik Mandatne komisije podnio je izvješće. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje Izvješće mandatne komisije. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo Izvješće Mandatne komisije. 
 
Izvješće Mandatne komisije u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini 
njegov sastavni dio. 
 
b) Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjeniku gradskog vijećnika, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 
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PREDSJEDNIK navodi da je nakon podnesene ostavke izabranog vijećnika Dominić 

Damira, Koalicija stranaka HDZ – HSS predložila umjesto Dominić Damira zamjenika 
člana i to MARČEC ZDRAVKA iz Čukovca 6. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom 

vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskom vijećniku. 
 
„ZA“ je glasalo 14 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 Dominić Damiru. 
 
III. Verificira se mandat gradskom vijećniku MARČEC ZDRAVKU – Hrvatska 
demokratska zajednica, Ćukovec 6,  zamjeniku DOMINIĆ DAMIRA. 

 
PREDSJEDNIK poziva gosp. MARČEC ZDRAVKA na polaganje svečane 
prisege. 
 
Gosp. MARČEC ZDRAVKO položio 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 15 vijećnika. 
 
TOČKA 2. 
 
Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama 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 26.06.2017. godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.06.2017. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada 
Preloga za 2017. godinu. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Novak Dražen i Kolarek Ljubomir – gradonačelnik. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. 
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„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 5 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. 

 
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 3. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu s obrazloženjem vijećnici su primili uz 

poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koja je 
održana 26.06.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.06.2017. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 5 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu. 

 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini 
njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 4. 

 
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu 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 26.06.2017. godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.06.2017. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 

potreba u sportu Grada Preloga za 2017. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga 
za 2017. godinu. 
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2017. 
godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 5.  

 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
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 
26.06.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.06.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga za 2017. godinu. 

 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 
2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 6. 
 
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja stambene 
zone u Draškovcu s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 

 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o stavljanju van snage Detaljnog 
plana uređenja stambene zone u Draškovcu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja stambene 
zone u Draškovcu. 
 
Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja stambene zone u Draškovcu 
u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 7. 

 
Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave s obrazloženjem 

vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun koja je održana 26.06.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.06.2017. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Pravilnika o provedbi postupka 
jednostavne nabave. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave. 
 
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 8. 

 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
aktivnosti u 2017. godini s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a 
zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koja je održana 26.06.2017. 
godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.06.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih aktivnosti u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih aktivnosti u 2017. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO  
donijelo Odluku o financiranju političkih aktivnosti u 2017. godini. 
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Odluka o financiranju političkih aktivnosti u 2017. godini u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga PANNON EUROPEAN 
GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION LTD (PANNOM EGTC LTD) s 
obrazloženjem, te  Statut i Sporazum o utemeljenju vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga 
PANNON EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION LTD 
(PANNOM EGTC LTD). 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o pristupanju Grada Preloga PANNON EUROPEAN GROUPING 
OF TERRITORIAL COOPERATION LTD (PANNOM EGTC LTD). 
 
Odluka o pristupanju Grada Preloga PANNON EUROPEAN GROUPING OF 
TERRITORIAL COOPERATION LTD (PANNOM EGTC LTD) u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice 
Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 26.06.2017. godine prije početka 
sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u ime 

Odbora za izbor i imenovanje predlaže da su u Odbor za društvene djelatnosti 
imenuju: 
1. BELIĆ IGNAC, za predsjednika, 
2. HRŽIĆ MIRJANA, za članicu, 
3. MARTINEC IVANA, za članicu, 
4. NOVAK KRUNOSLAV, za člana. 
 
Gosp. VRBANEC MARIO u ime Koalicije SDP, HNS, HSU, MDS i LABURISTI 
predlaže da se u Odbor za društvene djelatnosti imenuje HORVATIĆ SANELA iz 

Preloga, D. Domjanića 35. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Odbora za društvene djelatnosti u koji se imenuju: 
1. BELIĆ IGNAC, Prelog, Čakovečka 82, za predsjednika, 
2. HRŽIĆ MIRJANA, Prelog, A. Mihanovića 78, za članicu, 
3. MARTINEC IVANA, Prelog, Zrinskih 18, za članicu, 
4. NOVAK KRUNOSLAV, Prelog, M. Gupca 19, za člana, 
5. HORVATIĆ SANELA, Prelog, D. Domjanića 35, za članicu. 

 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 11. 

 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje s 

obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora 
za izbor i imenovanje koja je održana 26.06.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 

Odbora za izbor  i imenovanje predlaže da se u Odbor za prostorno uređenje 
imenuju: 
1. BOŽEK TEREZIJA, za predsjednicu, 
2. BUBANIĆ LIDIJA za članicu, 
3. VADAS TATJANA, za članicu 
4. VOJSK ANA, za članicu. 
 
Gosp. VRBANEC MARIO u ime Koalicije SDP, HNS. HSU, MDS i LABURISTI 
predlaže da se u Odbor za prostorno uređenje imenuje ROĐAK DEJAN iz Preloga, 
N. Tesle 12. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Odbora za prostorno uređenje u koji se imenuju: 
1. BOŽEK TEREZIJA, Prelog, M. Gupca 22, za predsjednicu, 
2. BUBANIĆ LIDIJA , Prelog, Sajmišna 25, za članicu, 
3. VADAS TATJANA, Draškovec, Dravska 2, za članicu, 
4. VOJSK ANA, Prelog, S. Radića 49, za članicu, 
5.  ROĐAK DEJAN, Prelog, N. Tesle 12, za člana. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje. 
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Odluka o izboru Odbora za prostorno uređenje u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 12. 
 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine s 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, as zapisnik sa sjednice 
Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 26.06.2017. godine prije početka 
sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 

Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Odbor za nekretnine imenuju: 
1. KEŽMAN ŠTEFANIJA, za predsjednicu, 
2. MIKEC VALENT, za člana, 
3. RUŽMAN PAVAO, za člana, 
4. predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika MO. 
 
Gosp. VRBANEC MARIO u ime Koalicije SDP, HNS, HSU, MDS i LABURISTI 
predlaže da se u Odbor za nekretnine imenuje REPALUST MLADEN iz Draškovca, 

N. Tesle 8. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Odbora za nekretnine u koji se imenuju: 
1. KEŽMAN ŠTEFANIJA, Prelog, Istarska 8, za predsjednicu, 
2. MIKEC VALNET, Hemuševec, Trg Male Gospe 25, za člana, 
3. RUŽMAN PAVAO, Prelog, Ludbreška 51, za člana, 
4. REPALUST MLADEN, Draškovec, N. Tesle 8, za člana. 
5. predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika MO, za člana. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine. 

 
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 13. 
 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno 
gospodarstvo s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 
sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 26.06.2017. godine prije 
početka sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 
Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Odbor za komunalno gospodarstvo 
imenuju: 
1. HIŽMAN JOSIP, za predsjednika, 
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2. KVAKAN NIKOLA, za člana, 
3. NOVAK JOSIP, za člana, 
4. LOGOŽAR MILAN, za člana, 
 
Gosp. VRBANEC MARIO u ime Koalicije stranaka SDP, HNS. HSU, MDS i 
LABURISTI predlaže da se u Odbor za komunalno gospodarstvo imenuje KOBAL 
JOSIP iz Draškovca, Prvomajska 11. 

 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Odbora 
za komunalno gospodarstvo u koji se imenuju: 
1. HIŽMAN JOSIP, Cirkovljan, Cvjetna 40, za predsjednika, 
2. KVAKAN NIKOLA, Čehovec 32, za člana, 
3. NOVAK JOSIP, Prelog, T. Ujevića 28, za člana, 
4. LOGOŽAR MILAN, Prelog, K. Branimira 2, za člana, 
5. KOBAL JOSIP, Draškovec, Prvomajska 11, za člana. 

 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 14. 

 
Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 
26.06.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 
Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Gradsko povjerenstvo za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda imenuju: 
1. BERMANEC ANTUN, za predsjednika, 
2. MADIĆ STJEPAN, za člana, 
3. MIKEC VALENT, za člana, 
4. SLAVIČEK GORAN, za člana, 
 
Gosp. VRBANEC MARIO u ime Koalicije stranaka SDP, HNS, HSU, MDS i 
LABURISTI predlaže da se u Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda imenuje TARADI KRISTIJAN iz Hemuševca, K. Tomislava 

22. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u koji se 
imenuju: 
1. BERMANEC ANTUN, Prelog, V. Žganca 10, za predsjednika, 
2. MADIĆ STJEPAN, Čukovec 66 G, za člana, 
3. MIKEC VALENT, Hemuševec, Trg Male Gospe 25, za člana, 
4. SLAVIČEK GORAN, Prelog, T. Ujevića 19, za člana, 
5. TARADI KRISTIJAN, Hemuševec, K. Tomislava 22, za člana. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Odbora za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 15. 

 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja Grada Preloga s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a 
zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 26.06.2017. 
godine prije početka sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 
Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Povjerenstvo za dodjelu javnih 
priznanja Grada Preloga imenuju: 
1. KOLAREK LJUBOMIR, za predsjednika, 
2. KVAKAN ZDRAVKO, za člana, 
3. GLAVINA JOSIP, za člana, 
4. BOŽEK TEREZIJA, za članicu, 
5 .ERENT IVAN, za člana, 
6. BALABAN MARIJAN, za člana, 
7. HREŠČ STJEPAN, za člana. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da drugih prijedloga nije bilo. 

 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga u koje se imenuju: 
1. KOLAREK LJUBOMIR, Prelog, Glavna 10, za predsjednika, 
2. KVAKAN ZDRAVKO, Čehovec 46, za člana, 
3. GLAVINA JOSIP, Cirkovljan, Cvjetna 40, za člana, 
4. BOŽEK TEREZIJA, Prelog, M. Gupca 12, za članicu, 
5. ERENT IVAN, Prelog, A. Šenoe 14, za člana, 
6. BALABAN MARIJAN, Prelog, S. Mlinarića 6, za člana, 
7. HREŠČ STJEPAN, Prelog, Glavna 26, za člana. 
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„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja Grada Preloga. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 16. 
 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje 
poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga s obrazloženjem vijećnici 

su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje 
koja je održana 26.06.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 

Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Povjerenstvo za raspolaganje 
poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga imenuju: 
 
1. MARĐETKO NINO, za predsjednika, 
2. NOVAK PETAR, za člana, 
3. LONČARIĆ ANĐELKO, za člana, 
4. GLAVINA DRAGUTIN ml., za člana, 
 
Gosp. VRBANEC MARIO u ime Koalicije SDP, HNS, HSU., MDS i LABURISTI 
predlaže da se u Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem imenuje 
REPALUST ZDRAVKO iz Hemuševca, T. Ujevića 17. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada 
Preloga u koje se imenuju: 
1. MARĐETKO NINO, Draškovec, M. Gupca 8, za predsjednika, 
2. NOVAK PETAR, Prelog, Dravska 21, za člana, 
3. LONČARIĆ ANĐELKO, Hemuševec, Trg Male Gospe 20, za člana, 
4. GLAVINA DRAGUTIN, Prelog, Glavna 1, za člana, 
5. REPALUST ZDRAVKO, Hemuševec, T. Ujevića 17, za člana. 

 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje 
poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, 
te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 17. 

 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za 
imenovanje ulica s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a 
zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje prije početka sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 

Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Gradsko povjerenstvo za imenovanje 
ulica imenuju: 
1. KOLAREK LJUBOMIR, za predsjednika, 
2. KVAKAN ZDRAVKO, za člana, 
3. ŽVORC ANTE, za člana, 
4. NAJMAN NENAD, za člana, 
5. KEŽMAN ŠTEFANIJA, za članicu. 
6. predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika MO, za člana. 
 
Gosp. VRBANEC MARIO u ime koalicije SDP, HNS, HSU, MDS i LABURISTI 
predlaže da se u Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica imenuje MIHOCI 
SLAĐAN iz Preloga, A. Šenoe 6. 

 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Gradskog povjerenstva za imenovanju ulica u koje se imenuju: 
1. KOLAREK LJUBOMIR, Prelog, Glavna 10, za predsjednika, 
2. KVAKAN ZDRAVKO, Čehovec 46, za člana, 
3. ŽVORC ANTE, Cirkovljan, Cvjetna 11, za člana, 
4. NAJMAN NENAD, Prelog, V. Nazora 70, za člana, 
5. KEŽMAN ŠTEFANIJA, Prelog, Istarska 8, za članicu, 
6. MIHOCI SLAĐAN, Preloga, A. Šenoe 6, za člana, 
7. predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika MO, za člana. 

 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za 
imenovanje ulica. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 18. 

 
Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 
sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 26.06.2017. godine prije 
početka sjednice. 
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Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 

Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Gradsko povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova imenuju: 
1. MIRIĆ MARGIT, za predsjednicu, 
2. MIKEC ŠTEFANIJA, za članicu, 
3. ILIJAŠ ŽELJKA, za članicu, 
4. LADIĆ SNJEŽANA, za članicu, 
5. UVODIĆ ĐURIĆ DIJANA, za članicu, 
 
U raspravi je sudjelovala vijećnica Antolek Hrgar Anica. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da drugih prijedloga nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u koje se imenuju: 
1. MIRIĆ MARGIT, Draškovec, Zelena 4, za predsjednicu, 
2. MIKEC ŠTEFANIJA, Prelog, S. Radića 53, za članicu, 
3. ILIJAŠ ŽELJKA, Čehovec 88, za članicu, 
4. LADIĆ SNJEŽANA, Prelog, V. Nazora 47, za članicu, 
5. UVODIĆ ĐURIĆ DIJANA, Prelog, JUG II  39, za članicu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova u  
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 19. 

 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada 
Preloga s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 
sjednice odbora za izbor i imenovanje koja je održana 26.06.2017. godine prije 
početka sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 
odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Savjet za socijalnu skrb Grada 
Preloga imenuju: 
1. PODGORELEC BRANKA, za predsjednicu, 
2. MIKEC STJEPAN, za člana, 
3. TOTA PAVAO, za člana, 
4. KEŽMAN ŠTEFANIJA, za članicu. 
 
Gosp. VRBANEC MARIO u ime Koalicije stranaka SDP, HNS, HSU, MDS i 
LABURISTI predlaže da se u Savjet za socijalnu skrb imenuje GLAVAK JAGODA iz 
Cirkovljana, Nova Ulica 3. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga u koji se imenuju: 
1. PODGORELEC BRANKA, Prelog, Trg Slobode 2, za predsjednicu, 
2. MIKEC STJEPAN, Prelog, S. Radića 43, za člana, 
3. TOTA PAVAO, Draškovec, M. Gupca 12, za člana, 
4. KEŽMAN ŠTEFANIJA, Prelog, Istarska 8,  za članicu, 
5. GLAVAK JAGODA, Cirkovljan, Nova ulica 3, za članicu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada 
Preloga. 

 
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga u cijelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 20. 
 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada 
Preloga s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 

sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 26.06.2017. godine prije 
početka sjednice. 
 
Gđica. MARTINEC IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u ime 

Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Savjet za zaštitu potrošača Grada 
Preloga imenuju: 
1. UJLAKI ĐURO, za predsjednika, 
2. BELIĆ IGNAC, za člana, 
3. MARKAČ MARIJA, za članicu, 
4. VOJSK ANA, za članicu, 
5. POLIŠANSKI ZLATKO, za člana. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da drugih prijedloga nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Savjeta za zaštitu potrošača Grada Preloga u koji se imenuju: 
1. UJLAKI ĐURO, Prelog, A. Šenoe 11, za predsjednika, 
2. BELIĆ IGNAC, Prelog, Čakovečka 82, za člana, 
3. MARKAČ MARIJA, Prelog, N. Tesle 2, za članicu, 
4. VOJSK ANA, Prelog, S. Radića 49, za članicu, 
5. POLIŠANSKI ZLATKO, Prelog, Čakovečka 83, za člana. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 21. 

 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za 
financije i proračun vijećnici su primili prije početka sjednice. 
 
Gđa. ANTOLEK HRGAR ANICA u ime Koalicije stranaka SDP, HNS, HSU, MDS i 
LABURISTI predlaže izmjenu Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za 
financije i proračun na način da se umjesto člana Odbora za financije i proračun 
Glavina Dragutina, Prelog, K. Mesarića 16, imenuje nova članica IVOŠ SONJA iz 

Preloga, JUG III/2 C. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru 
predsjednika i članova Odbora za financije i proračun. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za 
financije i proračun. 

 
Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i 
proračun u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 22. 
 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. 
godini vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za 

financije i proračun koja je održana 26.06.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.06.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ 
d.o.o. Prelog u 2016. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Novak Dražen i Kolarek Ljubomir – gradonačelnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primili na znanje 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. 
godini. 

 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 23. 
 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2016. godini vijećnici su 

primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 
koja je održana 26.06.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.06.2017.godine dao je 

pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2016. 
godini. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 

 
U raspravi su sudjelovali vijećnica Antolek Hrgar Anica i Kolarek Ljubomir – 
gradonačelnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2016. godini. 

 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2016. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 24. 
 
Izvješće o poslovanju “MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. godini vijećnici 
su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 
koja je održana 26.06.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Odbora za financije i proračun na sjednici održanoj 26.06.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 
2016. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. godini. 

 
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
Sjednica je završila u 20,50 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/
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