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Z A P I S N I K 

sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 29. studenog 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: 021-05/18-01/39, URBROJ: 2109/14-02-18-1, dana 22. 
studenog 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), Sandra Hlišć (voditeljica Odsjeka za financije i proračun Grada Preloga), 
Siniša Radiković (direktor GKP Pre-kom d.o.o.), Dejan Naranđa (predsjednik 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga), Maja Lesinger (ravnateljica Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga), Branka Podgorelec (predsjednica Savjeta za socijalnu skrb 
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 Večernji list. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 9. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici:  
 
Gđa. Margit Mirić postavila je pitanje o uređenju, odnosno asfaltiranju Zelene ulice u 
Draškovcu.  
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Gosp. Zdravko Marčec postavio je pitanje o rušenju ili obnovi stare guljare u 
Čukovcu.  
 
Gosp. Josip Hižman  postavio je pitanje o  raskršću Cvjetne ulice i  Glavne ulice u 
Cirkovljanu te predložio postavljanje ogledala na tom raskršću te pitanje o planovima 
oko uređenja trokuta ispred Sportskog parka u Cirkovljanu 
 
Gđa. Silvija Crnković postavila je pitanje o načinu usporavanja prometa kroz ulicu 
Zrinskih u Prelogu te na križanjima ulica Bana Jelačića, Josipa Bedekovića i Zrinskih 
u Prelogu te prenijela zahtjev mještana o proširenju pješačko biciklističke staze u 
Sajmišnoj ulici. 
 
Gosp. Anđelko Lončarić postavio je pitanje direktoru Pre-koma d.o.o. Siniši 
Radikoviću o problematici dimnjačarske službe i nedostatka dimnjačara u Prelogu.  
 
Gosp. Dražen Novak postavio je pitanje o načinu punjenja autobusa za izlet i posjet 
Malom Lošinju uz Dan Grada Lošinja, pitanje o stanju radova na sjevernoj obilaznici 
Grada Preloga te o interesu Grada Preloga za izgradnju ceste od Eurobetona do 
područja separacije. 
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o uređenju prostora iza Gradske 
uprave, odnosno pitanje o izmještanju dijela trgovaca drvima i onih koji vrše usluge 
piljenja te pitanje o državnoj reviziji tj. mogućem terminu kontrole državne revizije.  
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o prijevozu učenika iz Osnovne škole Prelog 
nakon četvrtog sata nastave i mogućoj organizaciji prijevoza te pitanje o pametnoj 
klupi tj. info pultu, odnosno njezinoj funkciji.  
 
Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje o smirivanju prometa u Ulici Kralja 
Tomislava u Hemuševcu, odnosno pitanje da li će budući semafori nagrditi izgled 
Grada Preloga te pitanje o stanju spora sa Javnom vatrogasnom postrojbom 
Čakovec i načinima vraćanja duga. Za pitanje o Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
Čakovec zatražio je pisani odgovor.  
 
Gosp. Dubravko Cvetko postavio je pitanje o urušenoj kući u Ludbreškoj ulici u 
Prelogu te pitanje o nabavci vozila za DVD Oporovec.  
   
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik, 
dok je na pitanje vijećnika Anđelka Lončarića odgovorio direktor Gradskog 
komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o.  
 
 
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 dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2018. godinu.  
2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 

2020. i  2021. godinu. (materijal u prilogu)    
3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

(materijal u prilogu) 
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

(materijal u prilogu) 

5. Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)    
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu. 

(materijal u prilogu) 
7. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. 

godinu. (materijal u prilogu)   
b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)   

8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. 
(materijal u prilogu)  

9. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. (materijal u prilogu) 
10. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. (materijal u 

prilogu) 
11. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti. (materijal u 

prilogu) 
12. Donošenje Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti. (materijal u prilogu) 
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge 

parkiranja. (materijal u prilogu) 
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge 

javnih tržnica na malo. (materijal u prilogu) 
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge 

ukopa. (materijal u prilogu) 
16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova. (materijal u prilogu)  
17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 

djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal 

u prilogu) 
18. a) Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog 

suda u Čakovcu. (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu) 

19. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 
financiranje iz Proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada 
Preloga. (materijal u prilogu) 

 

 
Gđa. Anica Antolek Hrgar je predložila da se točka 9. Donošenje Odluke o vrijednosti 
boda komunalne naknade skine sa dnevnog reda.   
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog o uklanjanju točke 9. Donošenje Odluke o 
vrijednosti boda komunalne naknade sa dnevnog reda.   
 

„ZA“ je glasalo 4 vijećnika, „PROTIV“ 10 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga većinom glasova 
nije prihvatilo prijedlog vijećnice Anice Antolek Hrgar.    
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, „PROTIV“ 4 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo tako 
predložen dnevni red. 
 
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 
 
 

TOČKA 1. 
 
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2018. godinu, kao i 
zapisnik sa sjednice Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, koja je održana 
22.11.2018. godine, vijećnici su primili uoči sjednice. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Preloga za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2018. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 2. 
 
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i  
2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koja 
je održana 26.11.2018. godine. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa 
projekcijom za 2020. i  2021. godinu. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi je sudjelovao Dražen Novak. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. 
godinu, sa projekcijom za 2020. i  2021. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 10 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 4 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 
2020. i  2021. godinu. 
 
Proračun Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i  2021. 
godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 3. 
 
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za 
komunalno gospodarstvo koje su održane 26.11.2018. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 
godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 
godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 10 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“  4 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program 
građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 4. 
 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za 
komunalno gospodarstvo koje su održane 26.11.2018. godine. 
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2019. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 10 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 4 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo  
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 5. 
 
Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti 
koje su održane 26.11.2018. godine. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. 
godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Socijalni plan Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Socijalni plan Grada Preloga za 2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 6. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za 
društvene djelatnosti koje su održane 26.11.2018. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 
2019. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 
2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 7. a) 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za 
društvene djelatnosti koje su održane 26.11.2018. godine. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2019. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2019. godinu. 
 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 7. b) 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga za 2019. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i 
proračun i Odbora za društvene djelatnosti koje su održane 26.11.2018. godine. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koja je održana 
26.11.2018. godine. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 
2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Preloga za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za komunalno 
gospodarstvo koje su održane 26.11.2018. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi susudjelovali Anica Antolek Hrgar i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne 
naknade. 
 
 „ZA“ je glasalo 9 vijećnika, „PROTIV“ 4 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 1 
vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o vrijednosti boda komunalne naknade. 
 
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo koja je održana 
26.11.2018. godine.  
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih 
djelatnosti. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. 
 
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 11. 
 
Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo koja je održana 
26.11.2018. godine.  
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih 
djelatnosti. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju 
komunalnih djelatnosti. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga jednoglasno 
donijelo Odluku o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti. 
 
Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 12. 
 
Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti s obrazloženjem, vijećnici 
su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa 
sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo koja je održana 26.11.2018. godine.  
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih 
ovlasti. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o povjeravanju vršenja javnih ovlasti. 
 
Odluka o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 13. 
 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge 
parkiranja s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo 
koja je održana 26.11.2018. godine. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke 
usluge parkiranja. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće 
uvjete isporuke usluge parkiranja. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge 
parkiranja. 
 
Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 14. 
 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih 
tržnica na malo s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom 
na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno 
gospodarstvo koja je održana 26.11.2018. godine.  
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke 
usluge javnih tržnica na malo. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće 
uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih 
tržnica na malo. 
 
Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na 
malo u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 15. 
 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa 
s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo koja je održana 
26.11.2018. godine. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke 
usluge ukopa. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće 
uvjete isporuke usluge ukopa. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa. 
 
Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa u cijelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 16. 
 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge 
obavljanja dimnjačarskih usluga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
komunalno gospodarstvo koja je održana 26.11.2018. godine. 
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke 
usluge obavljanja dimnjačarskih usluga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće 
uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih usluga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge 
obavljanja dimnjačarskih usluga. 
 
Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja 
dimnjačarskih usluga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 

TOČKA 17. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 
djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za 
društvene djelatnosti koje su održane 26.11.2018. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za 
sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.11.2018. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za 
sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga . 
 
U raspravi su sudjelovali Ivan Šimunković i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
Vijećni Dubravko Cvetko izašao je iz Gradske vijećnice.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju 
mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području 
Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti 
ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. 
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Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti 
ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 18. a) 
 
Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda 
u Čakovcu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja 
je održana 26.11.2018. godine. 
 
Predsjednica Odbora Ivana Martinec Novak, u ime Odbora za izbor i 
imenovanje predložila je Ivana Gradečaka za suca porotnika Općinskog suda u 
Čakovcu. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca 
porotnika Općinskog suda u Čakovcu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda 
u Čakovcu 
 
Zaključak o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u 
Čakovcu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 18. b) 
 
Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
izbor i imenovanje koja je održana 26.11.2018. godine.. 
 
Predsjednica Odbora Ivana Martinec Novak, u ime Odbora za izbor i 
imenovanje predložila je Antuna Kalšana za suca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca 
porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu 
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Zaključak o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog 
suda u Čakovcu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
TOČKA 19. 
 
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje 
iz Proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za 
redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća 
Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje 
iz Proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga 
 
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 
Proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
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. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
        Ujlaki Đuro, dipl.ing.stroj. 
        PROČELNICA: 
Radović Miljenka, mag.iur. 
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