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Z A P I S N I K 

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 27. rujna 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: 021-05/18-01/31, URBROJ: 2109/14-01-18-1, dana 20. 
rujna 2018. godine.  
 
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Crnković Silvija, Cvetko 
Dubravko,  Glavina Marijan, Hižman Josip, Lončarić Anđelko, Martinec Novak Ivana, 
Marčec Zdravko, Mirić Margit, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki 
Đuro i Vrbanec Mario. 
 
SJEDNICI NIJE PRISUTAN: Igrec Nenad  
 
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 gospodarstvo i 
financije), Gradečak (Turistička zajednica Grada Preloga) te Sokač Željko 
(administrativni referent). 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, Međimurske novine, 
STUDIO M Donji Kraljevec, Studio VIPRO Prelog, VTV i Srce TV. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 8. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici:  
 
Gđa. Ivana Martinec Novak, postavila je pitanje o aktualiziranju rada nedjeljom tj. što  
grad  poduzima  po tom  pitanju. Drugo pitanje odnosilo se Osnovnu školu Prelog. U 
Osnovnoj školi Prelog danas je smješten i vrtić. Okoliš škole u Prelogu je 
katastrofalan. Da li će se čekati da neko dijete nastrada ispred škole na onim 
potrganim tlakovcima i grabama ili će se nešto napraviti. Da li preko županije ili će 
Grad Prelog, kao što to često čini, uzeti stvar u svoje ruke? 
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Gđa. Silvija Crnković postavila je pitanje da li se Grad Prelog, sukladno sve većem  
problemu nedostatka  radne  snage  u  privredi, planira  uključiti  u  izgradnju  
stanova. Također je postavila i pitanje o početku rekonstrukcije Dječjeg vrtića Fijolica.  
Gosp. Zdravko Marčec postavio je pitanje kada će se  izvršiti  završni  radovi  
montaže nove  kuhinje  u  Društvenom  domu u  Čukovcu  te pitanje da li  se  planira  
rekonstrukcija  ograde  oko  kapelice  u  Čukovcu.  
 
Gosp. Josip Hižman  postavio je pitanje o planiranim radovima tj. što  se još  od  
radova  planira  pokrenuti  i  izvršiti  u  Cirkovljanu. Također je postavio i pitanje, u   
kojoj  je  fazi  izgradnja  Sjeverne  zaobilaznice  Grada Preloga. 
 
Gosp. Anđelko Lončarić postavio je pitanje kada se može očekivati  širokopojasni  
internet  u  Hemuševcu. Također je postavio i pitanje o Toplicama Draškovec te pitao 
da li gradonačelnik ima kakva saznanja kakva je situacija sa tim projektom, odnosno, 
do kada će gradilište u Draškovcu biti prazno i da li će se tamo ikad nastaviti radovi. 
 
Gosp. Marijan Glavina postavio je pitanje o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem 
te kada će se moći zakupiti poljoprivredno zemljište na duži rok. Također je postavio i 
pitanje da se primjećuje da je u posljednjih u posljednjih mjesec dana objavljeno 
nekoliko natječaja za zapošljavanje u gradskoj upravi. Vijećnik Glavina pitao je da li 
je to stvarna potreba, da li je to pogodovanje kako su to već neki počeli komentirati ili 
se radi o nečem trećem. 
 
Gosp. Josip Novak postavio je pitanje kada se  planira  otvaranje  Turističkog  ureda  
u  Prelogu te je pitao da li se što radi na preusmjeravanju kamionskog prometa kroz 
Otok.  
  
Gđa. Margit Mirić postavila je pitanje kada  se  planira  završetak  radova na   dvorani 
u  Draškovcu te kada će početi izgradnja Odmorišta  za  bicikliste  u  Oporovcu. 
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o obnovi Sportskog parka u Čehovcu te 
pitanje o nastavku radova na šljunčari tvrtke Eurobeton.  
 
Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje o nezaštićenim bazenima kod bušotina 
AAT Gheotermae te pitanje zbog čega odgovori na pitanja vijećnika koja se traže u 
pismenom obliku dolaze neposredno prije sjednice.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanja o možebitnom uvrštenju Grada Preloga 
u istraživanja koja neke gradove smještaju u vrhove istraživanja razvijenosti, uz 
konstataciju da i Grad Prelog to zaslužuje.  
 
Gosp. Dražen Novak postavio je pitanje o mogućem smanjenju plaćanja iznosa 
boravka djece u dječjem vrtiću te drugih mjera kojima bi se moglo pomoći mladim 
obiteljima. Što se tiče pisanog odgovora na pitanje sa prošlog vijeća, ustvrdio je da 
Grad Prelog preveliki iznos sredstava daje nekim medijskim kućama za praćenje 
Grada Preloga.  
   
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
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D N E V N I    R E D 
 
 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2018. godine). 
(materijal u prilogu) 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada 
Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine. (materijal u prilogu) 

3. Donošenje Akta o osnivanju trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP 
d.o.o. (materijal u prilogu)   

4. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. (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. 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2018. godine) s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2018. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2018. godine) u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
TOČKA 2. 
 
Prijelog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 
razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine s obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada, a zapisnik sa sjednice Odbora 
za financije i proračun koja je održana 24.9.2018. godine, objavom na internet 
stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.9.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Dražen Novak.   
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine. 
 
 „ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 2 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 2 
vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 
01.01.- 30.06.2018. godine. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 
razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine.u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
TOČKA 3. 
 
Prijedlog Akta o osnivanju trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP 
d.o.o. s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet 
stranici Grada, a zapisnik sa sjednice Odbora za statut i poslovnik koja je održana 
24.9.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 24.9.2018. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Akta o osnivanju trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA 
PCP d.o.o. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog prijedlog Akta o osnivanju trgovačkog 
društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o.. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Akt o osnivanju trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. 
 
Akt o osnivanju trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4. 
 
Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš s obrazloženjem, vijećnici su 
primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada, a zapisnik sa 
sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo koja je održana 24.9.2018. godine, 
objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 24.9.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. 
 
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 
za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
Sjednica je završila u 19,15 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/

