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

održane dana 28. rujna 2017. godine, 
u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, 

s početkom u 18,00 sati 

 
Sjednicu je sazvao gosp. UJLAKI ĐURO – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/17-01/3, URBROJ: 2109/14-01-17-1 dana 
21.09.2017. godine 
 
SJEDNICI PRISUSTVUJU VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Crnković Silvija, Cvetko 

Dubravko, Glavina Marijan, Hižman Josip, Igrec Nenad, Lončarić Anđelko, Marčec 
Zdravko, Martinec Novak Ivana, Mirić Margit, Novak Dražen, Novak Josip, 
Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro i Vrbanec Mario. 
 
Sjednici prisustvuje svih 15 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) i Radiković Siniša (direktor GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog). 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: Međimurske novine, Srce TV, Čakovec i 

STUDIO M Donji Kraljevec. 
 
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 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 

 
AKTUALNIH 30 MINUTA 

 
Na pitanja vijećnika Hižman Josipa, Mirić Margit, Novak Josipa, Martinec Novak 
Ivane, Lončarić Anđelka, Antolek Hrgar Anice, Vrbanec Maria, Cvetko Dubravka i 
Igrec Nenad gradonačelnik Kolarek Ljubomir odgovorio je usmeno na samoj sjednici. 
 
Na pitanje vijećnika Šimunković Ivana vezano uz Ugovor o koncesiji poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države sklopljenog između RH i tvrtke Agromeđimurje 
d.d.Čakovec, a odnosi se voćnjak u  k.o. Cirkovljan, uz primjedbu da su na jednom 
dijelu zasađene kulture koje nisu dugogodišnji nasadi i pitanje vijećnika Novak 
Dražena vezano uz sigurnost prometovanja cestom Prelog – Čehovec, 
gradonačelnik Kolarek Ljubomir odgovorit će u pismenom obliku. 
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 



2 
 

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2017. godine).  
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada 

Preloga za razdoblje od 01.01. -  30.06.2017. godine.  
3. Donošenje Odluke o odobravanju podnošenja zahtjeva za isplatu predujma.  
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora 

za izbor i imenovanje.  
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog 

povjerenstva za imenovanje ulica.  
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke osnivanju i imenovanju Gradskog 

povjerenstva za ravnopravnost spolova.  
7. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog.  
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju uvjeta preuzimanja podataka o dohocima i 

primicima iz sustava EDIP.  
9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih 

Grada Preloga.  
10. Obavijest gradonačelnika.  

PREDSJEDNIK daje na glasanje tako predložen dnevni red. 

„ZA“ je glasalo 15 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. 
 
Izvješće o radu gradonačelnika  (siječanj – lipanj  2017. godine) vijećnici su 

primili uz poziv za sjednicu. 
 
U raspravi su učestvovali vijećnici Novak Dražen, Vrbanec Mario i Igrec Nenad te 
gradonačelnik Kolarek Ljubomir. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj  - lipanj 2017. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2017. godine) u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 2. 

 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga 
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2017. godine sa obrazloženjem, vijećnici su primili 
uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 
25.09.2017. godine prije početka sjednice. 
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 25.09.2017. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine. 
 
U raspravi je učestvovala vijećnica Antolek Hrgar Anica i gradonačelnik Kolarek 
Ljubomir. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. – 30.06.2017. godine. 
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 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. – 30.06.2017. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 
01.01. – 30.06.2017. godine u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini 
njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 3. 
 
Prijedlog Odluke o odobravanju podnošenja zahtjeva za isplatu predujma s 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora 
za financije i proračun koja je održana 25.09.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 25.09.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o odobravanju podnošenja zahtjeva za isplatu 
predujma. 
 
GRADONAČELNIK  je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o odobravanju podnošenja 
zahtjeva za isplatu predujma. 

 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.  

PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 

donijelo Odluku o odobravanju podnošenja zahtjeva za isplatu predujma Gradu 

Prelogu u okviru projekta IZGRADNJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE I OSNIVANJE 

PODUZETNIČKOG CENTRA, oznake KK. 03.1.2.01.0033, vezano uz sklopljeni Ugovor o 

dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih 

i investicijskih fondova u razdoblju 2014. – 2020. od 06. rujna 2017. godine. 

Odluka o odobravanju podnošenja zahtjeva za isplatu predujma u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.  
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TOČKA 4. 

 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za 
izbor i imenovanje s obrazloženjem  vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a 
zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 25.09.2017. godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 25.09.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i 
članova Odbora za izbor i imenovanje. 
 
Gđa. MARTINEC NOVAK IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, 
podnijela je uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru 
predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje.  
 
„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 
izbor i imenovanje na način da se umjesto riječi „2. NOVAK JOSIP, Prelog, 
Ulica Tina Ujevića 28, za člana,“ stavljaju riječi: „2. MIKEC ŠTEFANIJA, Prelog, 
S. Radića 53, za članicu,“. 
 

Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i 

imenovanje u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o izmjeni 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 održane 25.09.2017. 
godine prije početka sjednice. 
 

Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 25.09.2017. dao je pozitivno 

mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog 
povjerenstva za imenovanje ulica. 
 

Gđa. MARTINEC NOVAK IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, 

podnijela je uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 

i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica. 

„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.  

PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Prelog JEDNOGLASNO  

donijelo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog 

povjerenstva za imenovanje ulica na način da se u članku 3. umjesto riječi „5. 

KEŽMAN ŠTEFANIJA, Prelog, Istarska 8, članica“, stavljaju riječi: „5. MIKEC 

ŠTEFANIJA, Prelog, S. Radića 53, članica,“. 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za 

imenovanju ulica u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni 

dio. 

 TOČKA 6. 

 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova s obrazloženjem vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 
25.09.2017. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 25.09.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 
Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. 
 
Gđa. MARTINEC NOVAK IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, 
podnijela je uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 

PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova na način da se u članku 2. umjesto 
riječi „2. MIKEC ŠTEFANIJA, Prelog, S. Radića 53, članica, stavljaju riječi: „2. 
NOVAK JOSIP, Prelog, Ulica Tina Ujevića 28, član,“. 

 
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov 
sastavni dio. 
 
TOČKA 7. 

 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Fijolica“ Prelog s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a 
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zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 25.09.2017. 
godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 25.09.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. 
 
Gđa. MARTINEC NOVAK IVANA – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, 
podnijela je uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju 

članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. 

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika „PROTIV“ 0  vijćnika, a kao „SUZDRŽANI“ 3 

vijećnika.  

PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
kojom se Strahija Matija, Fleten-Sever Jasminka i Crnković Silvija razrješuju 
dužnosti članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, a u Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog imenuju slijedeći članovi:  
1. STRAHIJA MATIJA, Čehovec  81 b, 
2. KVAKAN ZDRAVKO, Čehovec 46, 
3. KOLAREK LJUBOMIR, Prelog, Glavna 9. 
 
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ 
Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 8.  

 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta preuzimanja podataka o dohocima i 
primicima iz sustava EDIP s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
a zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koja je održana 25.09.2017. 
godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 25.09.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta preuzimanja podataka o 
dohocima i primicima iz sustava EDIP. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta 
preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 

PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju podataka o dohocima i primicima iz sustava 
EDIP. 
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Odluka o prihvaćanju podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada 
Preloga s obrazloženjem, kao i tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za 

članove Savjeta mladih Grada Preloga vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a 
zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 25.09.2017. prije početka 
sjednice. 
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 25.09.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta 
mladih Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora 

članova Savjeta mladih Grada Preloga. 

„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.  

PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada 
Preloga. 

 
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga kao i 
tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 10.  

 
Kao obavijest gradonačelnika, vijećnici su uz materijale za sjednicu primili:  

 Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora GKP „PRE-KOM“ d.o.o. 
Prelog. 

 
Sjednica je završila u 20,00 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/

