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       Prelog, studeni 2017. godine 



Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije 
broj 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.),  Gradsko vijeće Preloga na sjednici održanoj 
________ 2017. godine,  donosi  

 
 

O  D  L  U  K  U   
o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje  

telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga 
 
 

Članak 1.  
Daje se prethodna suglasnost za provedbu izgradnje telekomunikacije infrastrukture 
na području Grada Preloga tvrtki INFRASTRUKTURA d.o.o. Ludbreg, OIB 
16596435244.  

Članak 2. 
Telekomunikacijska infrastruktura iz članka 1. ove Odluke obuhvaća odgovarajuće 
svjetlosne vodove, bilo zračne bilo podzemne izvedbe, ovisno o tehničkoj 
izvodljivosti, odnosno o postojanju telekomunikacijske infrastrukture.  
Svjetlovodna distribucijska mreža sadržava glavni telekomunikacijski vod te izvedbu 
odgovarajućeg priključka potrošača od glavnog voda do objekta potrošača (priključni 
vod), u skladu s zahtjevom potrošača.  

Članak 3. 
Grad Prelog se obvezuje potrošačima s područja Grada Preloga financirati  izvedeni 
priključak u visini od 100,00 EUR (stotinu eura) za zračni i 150,00 EUR 
(stotinuipedeset eura) za podzemni priključak u protuvrijednosti kuna prema 
srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Navedeni iznosi su bez PDV-a. 
Navedeni iznos se Grad Prelog obvezuje platiti tvrtki INFRASTRUKTURA d.o.o. i to 
u roku od 30 dana od primitka obavijesti da je priključak izveden.  

Članak 4. 
Plaćanjem priključka na način kako je to određeno u članku 3. ove Odluke Grad 
Prelog postaje vlasnik svih priključaka na području Grada Preloga što čini vrijednost 
od 20 % cjelokupne izgrađene telekomunikacijske mreže iz članka 2. ove Odluke. 
Grad Prelog svojim udjelom od 20 % u ukupno izgrađenoj telekomunikacijskoj mreži 
iz članka 2. ove Odluke ima pravo u istom postotku sudjelovati u cijeni 
najma/korištenja telekomunikacijske mreže koju je dužan plaćati operater 

Članak 5. 
Međusobna prava i obveze Grada Preloga i INFRASTRUKTURE d.o.o. urediti će se 
posebnim sporazumom, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  

Članak 6. 
Ovlašćuje se gradonačelnik za provođenje ove Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području 
Grada Preloga.    

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku  
Međimurske županije. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 

Klasa: 810-01/17-01/_     PREDSJEDNIK: 
Urbroj: 2109/14-01-17-__ 



Prelog, _______.2017.      Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj. 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
Tvrtka INFRASTRUKTURA d.o.o. Ludbreg dostavila je Gradu Prelogu pismo 
namjere za izgradnju telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga. 
Izgradnja telekomunikacijske infrastrukture sastoji se od glavnog 
telekomunikacijskog voda te odgovarajućeg priključka potrošača od glavnog voda do 
objekta potrošača (priključni vod).  
Svrha projekta je povećavanje brzine prijenosa podataka i ostalih informacija i to do 
1.000 Mbps i više. 
Tvrtka INFRASTRUKTURA d.o.o. izgrađuje kompletnu infrastrukturu sa vodom i 
odgovarajućim priključkom vlastitim sredstvima.  
Radi se o otvorenoj mreži koja dozvoljava da istu koriste različiti operateri koji su 
dužni plaćati najam za korištenje mreže.   
Grad Prelog učestvuje u izgradnji telekomunikacijske infrastrukture na način da 
omogućava građanima priključenje na istu bez naknade. Plaćanjem priključka Grad 
Prelog postaje vlasnika 20 % vrijednosti kompletnog projekta izgradnje 
telekomunikacijske infrastrukture. Navedeni udio daje mu za pravo da učestvuje u 
prihodima od najma infrastrukture, što prema izračunima vrijednosti korištenja 
predstavlja iznos od minimalno 50,00 kn po aktivnom priključku. 
Takvim udjelom Grad Prelog će vratiti iznos troškova priključenja u periodu od 10 
godina dok bi u preostalom periodu od 10 godina ostvarivao prihod iz tog osnova.  
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području 
Grada Preloga.  
 
 
        PROČELNICA: 
 
        Miljenka Radović, mag.iur.  
 
 
 
                                                                                                                                        


