
1 

 

 
Z A P I S N I K 

sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 21. prosinca 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: 021-05/17-01/60, URBROJ: 2109/14-01-17-01 dana 14. 
prosinca 2017. 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 Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro, 
Vrbanec Mario i Zdravko Marčec. 
 
Sjednici prisustvuje 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), 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.), Ivan Gradečak (Turistička zajednica Grada Preloga), Željko 
Sokač (administrativni referent) i Petar Novak (vijećnik u Županijskoj skupštini 
Međimurske županije). 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, SRCE TV, STUDIO M 
Donji Kraljevec, Međimurske novine i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 5. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
U aktualnih 30 minuta nije bilo pitanja već su čestitke građanima Grada Preloga 
uputili Anica Antolek Hrgar u ime HNS, Ivan Šimunković u ime SDP te Marijan 
Glavina u ime koalicije stranaka HDZ i HSS. 
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
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D N E V N I    R E D 

 
1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 

2017. godinu. (materijal u prilogu) 
2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. (materijal u prilogu)   
3. Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2017. godini. (materijal u prilogu) 
4. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

sportu Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu) 
5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

kulturi Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)  
6. Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. 

godinu. (materijal u prilogu) 
7. Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)  
8. Donošenje Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada 

Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 
9. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 

Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 
10. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu.  

(materijal u prilogu) 
 
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. 
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. 
godinu, s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet 
stranici Grada Preloga i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koja je 
održana 21.12.2017. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 18.12.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada 
Preloga za 2017. godinu. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Novak Dražen. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. 
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„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 2 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.  
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 2. 
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini, 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 
18.12.2017. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 18.12.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 2 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 3. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 
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 komunalno gospodarstvo koje su održane 18.12.2017. godine, objavom 
na internet stranici Grada. 
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 18.12.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 18.12.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.  
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 2 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku o 
izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
 
Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 4.  
 
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama 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 18.12.2017. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 18.12.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluku o II. Izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 3 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 
2017. godini. 
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Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga 
u 2017. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni 
dio. 
 
TOČKA 5. 
 
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 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 18.12.2017. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 18.12.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 11 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 4 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 
2017. godini. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2017. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov 
sastavni dio. 
 
TOČKA 6. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama 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 18.12.2017. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga 
za 2017. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga 
za 2017. godinu. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana 
Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 3 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
Odluka o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu u cijelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 7. 
 
Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga, 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 18.12.2017. godine, objavom na 
internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 18.12.2017. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 5 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluke 
o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. 
 
Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 8. 
 
Prijedlog Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga 
za 2017. godinu, s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom 
na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Stožera civilne zaštite koja je 
održana 15.12.2017. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Stožer Civilne zaštite na sjednici održanoj 18.12.2017. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite na području 
Grada Preloga za 2017. godinu. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Godišnje analiza stanja sustava civilne 
zaštite na području Grada Preloga za 2017. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 3 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo 
Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 
2017. godinu. 
 
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 
2017. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni 
dio. 
 
TOČKA 9. 
 
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga 
za 2018. godinu, s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom 
na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Stožera civilne zaštite koja je 
održana 15.12.2017. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Stožer Civilne zaštite na sjednici održanoj 18.12.2017. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
Preloga za 2018. godinu. 
 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 
2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni 
dio. 
 
TOČKA 10. 
 
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu, s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada.  
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada 
Preloga za 2018. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu, u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
Gradonačelnik Grada Preloga uputio je na kraju zahvalu i čestitku svim vijećnicima 
Gradskog vijeća Grada Preloga.  
 
Sjednica je završila u 18,40 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. 
 
 
 
 
 


