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Z A P I S N I K 

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 28. lipnja 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: 021-05/18-01/21, URBROJ: 2109/14-01-18-1 dana 20. 
lipnja 2018. godine.  
 
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Crnković Silvija, Cvetko 
Dubravko,  Glavina Marijan, Hižman Josip, Igrec Nenad, Lončarić Anđelko, Martinec 
Novak Ivana, Marčec Zdravko, Mirić Margit, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković 
Ivan, Ujlaki Đuro i Vrbanec Mario. 
 
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), Naranđa Dejan (predsjednik Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga te direktor Gospodarske zone d.o.o.), Neven Hercigonja (direktor 
Marina d.o.o.), Sandra Hlišć (voditeljica Odsjeka za financije i proračun), Radiković 
Siniša (direktor GKP Pre-kom d.o.o.), Lesinger Maja (ravnateljica Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga), Perica Hajdarović (načelnik Općine Podturen), Stjepan Mikec (član 
Mjesnog odbora Prelog) te Sokač Željko (administrativni referent). 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, STUDIO M Donji 
Kraljevec i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 7. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici:  
 
Gosp. Marijan Glavina postavio je pitanje o tijeku provedbe projekata financiranih iz 
europskih fondova, a posebno tijek projekta obnove Dječjeg vrtića Fijolica. 
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanja o oštećenjima kolnika i nogostupa u 
Ulici Kralja Petra Krešimira IV te o planovima vezanim uz prostor na jugu Preloga 
predviđenom za gradski park.  
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Gosp. Dražen Novak zatražio je informacije o troškovima informiranja i promidžbe 
(koliko se isplaćuje kojoj medijskoj kući za potrebe informiranja) te troškovima 
protokola i proslave (reprezentacije) prilikom obilježavanja određenih datuma, u 
vremenu od 1.1.2017. do 30.6.2018. 
 
Gosp. Nenad Igrec postavio je pitanje o popravci ograde u Sajmišnoj ulici u Prelogu 
te o obnovi ulice Jug I, između Školske ulice i Ulice Dragutina Domjanića. 
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o uređenju ulice u Čehovcu – ulice paralelno 
sa Novom ulicom. Također je zatražio informaciju o tijeku spora sa Javnom 
vatrogasnom postrojbom Čakovec.  
 
Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje o regulaciji brzine vožnje u Ulici Kralja 
Tomislava u Hemuševcu. Također je postavio pitanje o mjestu Cirkovljan, te je 
ustvrdio da se posljednjih godina jako malo radilo u mjestu Cirkovljan, posebno se 
osvrnuvši na uređenje groblja te izgradnju kanalizacije.  
 
Gosp. Dubravko Cvetko postavio je pitanje o postojanju interesa za kupnju zemljišta 
u Gospodarskoj zoni Sjever. Drugo njegovo pitanje odnosilo se na postavljanje 
elektro mreže u Ulici Perutnica u Prelogu.  
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik. 
Vijećnik Dražen Novak primit će odgovor u pismenom obliku.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek predlaže dopunu dnevnog reda, sa točkom 13. 
koja glasi: „Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
Grada Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu.“.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje predloženu dopunu dnevnog reda novom 
točkom 13. koja glasi: „Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Grada Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u 
Prelogu.“  Ostale točke Dnevnog reda mijenjaju raspored te se dosadašnja 
Točka 13. mijenja u Točku 14., Točka 14. mijenja u Točku 15., a Točka 15. 
mijenja u Točku 16. 
 
„ZA“ je glasalo 15 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. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Preloga. (materijal u prilogu) 
2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. 

(materijal u prilogu) 
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 
5. a) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu 

Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 
 b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2018. 
godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

6. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada  
Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna  
Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

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

9. Donošenje Odluke o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.  (materijal u prilogu) 
11. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine. (materijal u prilogu) 
12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih  

aktivnosti u 2018. godini. (materijal u prilogu) 
13. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada      

Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu. (materijal u prilogu) 
14. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 
     2017. godini. (materijal u prilogu) 
15. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.  
      (materijal u prilogu) 
16. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. 
      (materijal u prilogu) 
 
„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. 
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TOČKA 1. 
 
Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Preloga Preloga 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 26.6.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Preloga Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Poslovničku odluku o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Preloga Preloga. 
 
Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 2. 
 
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2018. 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 
26.6.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 
2018. godinu. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Dražen Novak i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.   
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Preloga za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 2 
vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. 
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I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 3. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora 
za financije i proračun te Odbora za komunalno gospodarstvo koje su održane 
26.6.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu. 
 
Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 4. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada a zapisnike sa sjednica Odbora za 
financije i proračun te Odbora za komunalno gospodarstvo koje su održane 
26.6.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 



6 
 

 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2018. godinu. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 5. a) 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2018. 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 26.6.2018. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2018. godini. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga u 2018. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
TOČKA 5. b) 
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Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2018. 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 26.6.2018. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 
potreba u sportu u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 6.  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga 
u 2018. 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 26.6.2018. godine, objavom na internet 
stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2018. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2018. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. 
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„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga 
u 2018. godini. 
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 7.  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Preloga za 2018. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i 
proračun održane 26.6.2018. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Preloga za 2018. godinu. 
 
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 
2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
TOČKA 8. 
 
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 održane 
26.6.2018. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. 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. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u 
tvrtki GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 15 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 9. 
 
Prijedlog Odluke o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za provođenje javnog 
natječaja za izbor ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga i sjednice Odbora za 
društvene djelatnosti, održane 26.6.2018. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o odabiru Maje Lesinger za ravnateljicu 
Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o odabiru Maje Lesinger za 
ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o odabiru Maje Lesinger za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga. 
 
Odluka o odabiru Maje Lesinger za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada a zapisnik 
sa sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo koja je održana 26.6.2018. godine, 
objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 
komunalnom redu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom redu. 
 
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 11. 
 
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada, a zapisnike sa sjednica Odbora za financije i proračun te 
Odbora za komunalno gospodarstvo koje su održane 26.6.2018. godine, objavom na 
internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priključenju 
na komunalne vodne građevine. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine. 
 
Odluka o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 12. 
 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
aktivnosti u 2018. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun, održane 26.6.2018. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih aktivnosti u 2018. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti 
u 2018. godini. 
 
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 13. 
 
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada 
Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada.  
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu 
ulaganja na području Grada Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u 
Prelogu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada 
Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu. 
 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u 
projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 14. 
 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. 
godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet 
stranici Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun, održane 
26.6.2018. godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ 
d.o.o. Prelog u 2017. godini. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. 
godini. 
 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 15. 
 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun, održane 26.6.2018. 
godine, objavom na Internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. 
godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. 
 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 16. 
 
Izvješće o poslovanju „MARINA“ d.o.o. Prelog u 2017. godini s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnik 
sa sjednice Odbora za financije i proračun, održane 26.6.2018. godine, objavom na 
Internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju „MARINA“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo 
Izvješće o poslovanju „MARINA“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. 
 
Izvješće o poslovanju „MARINA“ d.o.o. Prelog u 2017. godini u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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Sjednica je završila u 19,30 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. 
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