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Z A P I S N I K 

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 22. ožujka 2018. 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: 021-05/17-01/60, URBROJ: 2109/14-01-17-01 dana 15. 
ožujka 2018. godine.  
 
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Crnković Silvija, Cvetko 
Dubravko,  Glavina Marijan, Hižman Josip, Igrec Nenad, Lončarić Anđelko, Martinec 
Novak Ivana, Mirić Margit, Novak Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro, Vrbanec Mario 
i Zdravko Marčec. 
 
SJEDNICI NIJE PRISUTAN: Novak Dražen   
 
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 (predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Preloga), 
Sandra Hlišć (voditeljica Odsjeka za financije i proračun), Radiković Siniša (direktor 
GKP Pre-kom d.o.o.), Pervan Jasminka (ravnateljica Doma kulture Grada Preloga), 
Lesinger Maja (ravnateljica Knjižnice i čitaonice Grada Preloga), Kožnjak Iva 
(ravnateljica Muzeja Croata insulanus Grada Preloga), Mezga Brankica (ravnateljica 
Dječjeg vrtić Fijolica Prelog), Podgorelec Branka (predsjednica Savjeta za socijalnu 
skrb), Sokač Željko (administrativni referent) te Logožar Franjo. 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, SRCE TV, STUDIO M 
Donji Kraljevec i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 6. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici:  
 
Gosp. Anđelko Lončarić postavio je pitanje o početku sanacije poljskih puteva.  
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Gosp. Zdravko Marčec postavio je pitanje o planovima vezanim uz daljnje širenje 
širokopojasnog interneta i planova uz postavljanje LED rasvjete u naseljima na 
području Grada Preloga.  
 
Gosp. Ivan Šimunković upozorio je na lošu rasvjetu u ulici Tina Ujevića u Hemuševcu 
te postavio pitanje o planovima za formiranje Savjeta mladih Grada Preloga, čiji su 
članovi imenovani na sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga 30.11.2018.  
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje  o uređenju ulice u Čehovcu – ulice 
paralelno sa Novom ulicom. Također je postavio pitanje o istinitosti informacije da je 
donešena drugostupanjska presuda u sporu sa JVP Čakovec te zatražio očitovanje o 
toj presudi.  
 
Gosp. Nenad Igrec uputio je zamolbu gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika da 
ne sudjeluju u radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica, s obzirom na iskazani 
minus u radu Dječjeg vrtića u vrijeme njihovog sudjelovanja u radu  Upravnog vijeća 
Vrtića.  
 
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje kada se očekuje početak rekonstrukcije 
Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu. 
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila pitanje o načinu obrezivanja drveća u Prelogu. 
Također je postavila pitanje o problemu dimnjačara, tj. pitanje o njihovoj 
ekonomičnosti, odnosno isplativosti ove djelatnosti. 
 
Gosp. Dubravko Cvetko zatražio je informaciju o situaciji sa dvoranom u Draškovcu, 
odnosno o planiranom nastavku radova na izgradnji dvorane. Također je postavio 
pitanje o malim poduzetnicima koji su počeli svoju djelatnost u svojim dvorištima, ali 
su sa svojim širenjem počeli smetati susjedima. Pitanje je na koji način ih preseliti u 
neku od industrijskih zona. 
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik. 
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek predlaže dopunu dnevnog reda, sa točkom 19. 
koja glasi: „Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja  Grada Preloga.“ 
  
PREDSJEDNIK daje na glasanje predloženu dopunu dnevnog reda novom 
točkom 19. koja glasi: „Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja  Grada Preloga.“ 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red u cijelosti. 
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D N E V N I    R E D 
 
 
1. Procjena rizika od velikih nesreća Grada Preloga – prezentacija. (Franjo Logožar) 
2. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2017.). (materijal u prilogu) 
3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga. 

(materijal u prilogu) 
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. 

godinu. (materijal u prilogu)   
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 

Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 
6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ 

Prelog za 2017. godinu. (materijal u prilogu)   
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice  
Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 
c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 
d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata         
insulanus Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje      
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu) 

9. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u sportu Grada Preloga u 2017. godini.  (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga. (materijal u prilogu) 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada 
Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)   

11. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. 
Prelog. (materijal u prilogu) 

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj. (materijal u prilogu) 
13. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji 

za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC). (materijal u prilogu) 
14. Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca 

(kat.čest.br. 8090/345). (materijal u prilogu) 
15. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i  čitaonice 

Grada Preloga. (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 
postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal 
u prilogu) 

16. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. 
(materijal u prilogu) 

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu) 
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18. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području 
Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)  
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o 
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u 
prilogu) 

19. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  
Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

 
 
„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. 
 
Procjenu rizika od velikih nesreća prezentirao je gospodin Franjo Logožar, kao 
ovlaštenik za te poslove od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanja.  
 
U raspravi je sudjelovao gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća. 
 
Procjena rizika od velikih nesreća u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te 
čini njegov sastavni dio. 
 
 
TOČKA 2. 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2017.) s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2017. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2017. godine) u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 3. 
 
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada i zapisnik sa sjednica Odbora za statut i poslovnik, koja je održana 20.3.2018. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Preloga. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga. 
 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 4. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. 
godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet 
stranici Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koja je održana 
20.3.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada 
Preloga za 2017. godinu. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna 
Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 1 
vijećnik. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
TOČKA 5. 
 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Odbora 
za financije i proračun, koja je održana 20.3.2018. godine, objavom na internet 
stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću 
manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata 
te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 1 
vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga 
za 2017. godinu. 
 
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada 
Preloga za 2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
TOČKA 6. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ 
Prelog za 2017. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za financije i 
proračun i Odbora za društvene djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. godine, 
objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 11 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. 
godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 
2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
TOČKA 6. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice  
Grada Preloga za 2017. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za 
financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice  Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice  Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Knjižnice i čitaonice  Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice  
Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice  Grada 
Preloga za 2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
TOČKA 6. c) 
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Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga za 2017. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za financije i 
proračun i Odbora za društvene djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. godine, 
objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga za 2017. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 
2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
TOČKA 6. d) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus 
Grada Preloga za 2017. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za 
financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu. 
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„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus 
Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada 
Preloga za 2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
TOČKA 7. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu s obrazloženjem, vijećnici su 
primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada  i zapisnik sa sjednica 
Odbora za financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo koje su održane 
20.3.2018. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 1 
vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 7. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada  i zapisnik sa sjednica Odbora 
za financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo koje su održane 
20.3.2018. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 1 
vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2017. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv 
za sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za 
financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
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Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga u 2017. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 9. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2017. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv 
za sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za 
financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2017. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 9. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 
s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene 
djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga. 
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 
2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada 
Preloga za 2017. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za financije i 
proračun i Odbora za društvene djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. godine, 
objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog 
plana Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog 
plana Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada 
Preloga za 2017. godinu. 
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Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 
2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 

 
TOČKA 11. 
 
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. 
Prelog s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet 
stranici Grada i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun, koja je održana 
20.3.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP 
PRE-KOM d.o.o. Prelog. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u 
tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. 
Prelog. 
 
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 12. 
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj s obrazloženjem, vijećnici 
su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada  i zapisnik sa 
sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo koje su 
održane 20.3.2018. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za 
razvoj. 
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„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj. 
 
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 13. 
 
Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji 
za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC) s obrazloženjem, vijećnici su 
primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice 
Odbora za statut i poslovnik, koja je održana 20.3.2018. godine, objavom na internet 
stranici Grada. 
 
Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 20.3.2017. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj 
grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC). 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Statuta Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji 
za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC). 
 
Odluka o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji za 
teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC) u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 14. 
 
Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca 
(kat.čest.br. 8090/345) s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun, koja je održana 20.3.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, 
Ulica M. Gupca (kat.čest.br. 8090/345). 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta 
u Prelogu, Ulica M. Gupca (kat.čest.br. 8090/345). 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca 
(kat.čest.br. 8090/345). 
 
Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca 
(kat.čest.br. 8090/345) u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 

 
TOČKA 15. a) 
 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i  čitaonice 
Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za izbor i imenovanja i Odbora 
za društvene djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. godine, objavom na internet 
stranici Grada. 
 
Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja 
Knjižnice i  čitaonice Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja 
Knjižnice i  čitaonice Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za 
ravnatelja Knjižnice i  čitaonice Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i  čitaonice 
Grada Preloga. 
 
Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i  čitaonice Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

 
TOČKA 15. b) 
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Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 
postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za društvene 
djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje 
natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje 
natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 
postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za 
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 16. 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za društvene 
djelatnosti, koje su održane 20.3.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Fijolica“ Prelog. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Fijolica“ Prelog. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg 
vrtića „Fijolica“ Prelog. 
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„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. 
 
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 17. 
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog s obrazloženjem, vijećnici su 
primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa 
sjednica Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za društvene djelatnosti, koje su 
održane 20.3.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju 
članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju 
članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i 
imenovanju članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 11 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Fijolica“ Prelog. 
 
Odluka o izmjeni Odluke 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 18. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području 
Grada Preloga u 2017. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za 
komunalno gospodarstvo koja je održana 20.3.2018. godine, objavom na Internet 
stranici Grada. 
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na 
području Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine 
na području Grada Preloga u 2017. godini. 
 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području 
Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada 
Preloga u 2017. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 

 
 

TOČKA 18. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o 
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo koja je održana 
20.3.2018. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.3.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM 
d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP 
PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. 
godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o 
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini. 
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Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju 
otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 19. 
 
Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  
Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo 
koja je održana 20.3.2018. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja  Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Grada 
Preloga. 
 
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Grada Preloga 
u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
Nakon završenog dnevnog reda gradonačelnik je zahvalio članovima KU Seljačka 
sloga Prelog na gostovanju te predstavljanju Grada Preloga i Međimurske županije 
na Međunarodnoj smotri folklora u talijanskom Agrigentu. 
 
Sjednica je završila u 20,10 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: 
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