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Z A P I S N I K 

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 28. ožujka 2019. 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: 022-05/19-01/11; URBROJ: 2109/14-02-19-01, dana 21. 
ožujka 2019. godine.  
 

 
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Crnković Silvija, Glavina 
Marijan, Hižman Josip, Lončarić Anđelko, Martinec Novak Ivana, Mirić Margit, Novak 
Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro, Vrbanec Mario, Marčec Zdravko. 
 
SJEDNICI NISU PRISUTNI: Novak Dražen, Igrec Nenad i Cvetko Dubravko.   
 
Sjednici prisustvuje 12 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), 
Jasminka Pervan (ravnateljica Doma kulture Grada Preloga), Maja Lesinger 
(ravnateljica Knjižnice i čitaonice Grada Preloga), Iva Kožnjak (ravnateljica Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga), Brankica Mezga (ravnateljica Dječjeg vrtića Fijolica 
Prelog), Goran Gotal i Željko Sokač (administrativni referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, Međimurske novine, 
STUDIO M Donji Kraljevec, Studio VIPRO Prelog i Večernji list. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 11. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gosp. Marijan Glavina upozorio je na problem velikih količina smeća na divljim 
deponijama te postavio pitanje da li se planira čišćenje takvih površina.  
 
Gđa. Margit Mirić je postavila pitanje o mogućnosti sufinaciranja produženog boravka 
u Osnovnoj školi Draškovec od sljedeće školske godine. Postavila je također i pitanje 
, tj. uputila molbu Gradu za podršku u kandidiranju Osnovne škole Draškovec u 
projektima prekogranične suradnje.  
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Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje o Ulici Kneza Branimira gdje se na 
parkiralištu groblja često događaju problemi vezani uz remećenje javnog reda i mira. 
Također je postavio i pitanje o upitnoj korektnosti prezentacije mogućnosti uvoza 
radne snage pojedinih tvrtki, umjesto da se više pozornosti posvećuje domaćoj 
radnoj snazi.   
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o datumu raspisivanja izbora za Vijeća 
Mjesnih odbora. Također je i postavio pitanje, tj. zamolio je u pisanom obliku 
otvorene dospjele stavke prema dobavljačima Grada Preloga. 
 
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje o ispravnosti i mogućnostima za promjenu 
postavljene signalizacije na cesti prema Cirkovljanu iz smjera Šljunčare Tegre.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o djelovanju Turističkog ureda i cijene 
najma prostora u kojem djeluje Turistički ured. Pohvalila je i zahvalila na podizanju 
naknada za novorođeno dijete.   
   
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 16. 
koja glasi: „Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske 
zone u Prelogu – Sjever“. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje predloženu dopunu dnevnog reda novom 
točkom 16. koja glasi: „Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području 
Gospodarske zone u Prelogu – Sjever“. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red u cijelosti. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga. 
b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjenici gradskog vijećnika. (materijal u prilogu) 

2. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2018.) (materijal u prilogu) 
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2018. 

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

Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 
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5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića 
„Fijolica“ Prelog za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 
c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 
d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata 
insulanus Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u 
prilogu) 
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  
komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 

8. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  
potreba u sportu Grda Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  
potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada 
Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

10. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području 
Grada Preloga u 2018. 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 2018. godini. (materijal u 
prilogu)   

11. a) Donošenje Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja  
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.  
(materijal u prilogu) 
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Pograma raspolaganja poljoprivrednim  
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog. (materijal u 
prilogu)  

12. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. (materijal u prilogu) 
13. Donošenje Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu) 
14. Donošenje Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s  

područja Grada Preloga. (materijal u prilogu) 
15. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  

dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)  
16. Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u 

Prelogu - Sjever. (materijal u prilogu) 
 
 
„ZA“ je glasalo 12 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. a) 

 
Izvješće sa sjednice Mandatne komisije koja je održana 26.03.2019. godine o 
prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga vijećnici su primili 
prije početka sjednice.  
 
Mandatna komisija na sjednici održanoj 26.03.2019. godine dala je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjeniku gradskom vijećniku. 
 
Gosp. GLAVINA MARIJAN – predsjednik Mandatne komisije podnio je izvješće. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje Izvješće mandatne komisije. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo Izvješće Mandatne komisije.  
 
Izvješće Mandatne komisije u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini 
njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 1. b) 

 
Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjeniku gradskog vijećnika, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 
 
PREDSJEDNIK navodi da je nakon podnesene ostavke izabranog vijećnika Igrec 
Nenada, Koalicija stranaka SDP – HNS – HSU – MDS – Stranka rada Laburisti, 
predložila umjesto Igrec Nenada zamjenicu člana i to BALABAN ZDRAVKU iz 
Preloga.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom 
vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskom vijećniku. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak: 
 
I. Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata gradskom 
vijećniku s prijedlogom za verifikaciju mandata zamjenika gradskog vijećnika. 
 
II. Utvrđuje se da prestaje mandat gradskom vijećniku Igrec Nenadu. 
 
III. Verificira se mandat gradskoj vijećnici BALABAN ZDRAVKI – SDP, Ulica 
Stjepana Mlinarića 6, 40323 Prelog, zamjenici IGREC NENADA. 
 



5 
 

PREDSJEDNIK poziva gđu. BALABAN ZDRAVKU na polaganje svečane 
prisege. 
 
Gđa. BALABAN ZDRAVKA položila je svečanu prisegu. 
 
Izvješće Mandatne komisije i Zaključak o prestanku mandate gradskom vijećniku i 
verifikaciji mandata zamjeniku gradskom vijećniku u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
Sjednici sada prisustvuje 13 vijećnika. 
 
 

TOČKA 2. 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 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 (srpanj – prosinac 2018. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2018. godine) u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 3. 
 
Prijelog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2018. 
godinu 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 
26.3.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada 
Preloga za 2018. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna 
Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 9 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 1 
vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. 
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Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 4. 
 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 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 26.3.2019. godine, objavom na internet 
stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću 
manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata 
te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 9 vijećnika, a „PROTIV“ 4 vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga 
za 2018. godinu. 
 
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada 
Preloga za 2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 

TOČKA 5. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ 
Prelog za 2018. 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 26.3.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića „Fijolica“ Prelog za 2018. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića „Fijolica“ Prelog za 2018. godinu. 
 
U raspravi je sudjelovala Anica Antolek Hrgar. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ 
Prelog za 2018. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 
2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 5. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga za 2018. 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 26.3.2019. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 
za 2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 5. c) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga za 2018. 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 26.3.2019. godine.  
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Ivan Šimunković i Jasminka Pervan. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga za 2018. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 
2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 5. d) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus 
Grada Preloga za 2018. 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 26.3.2019. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus 
Grada Preloga za 2018. godinu. 
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Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada 
Preloga za 2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 

TOČKA 6. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 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 26.3.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 9 vijećnika, a „SUZDRŽANI“ 4 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  
komunalne infrastrukture za 2018. 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 
26.3.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja  komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja  komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
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Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  
komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 7. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2018. godini 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 26.3.2019. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Ivan Šimunković i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 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 2018. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga u 2018. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
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TOČKA 8. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  potreba u 
sportu Grda Preloga u 2018. godini 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 26.3.2019. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih  potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih  potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih  potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 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 2018. godini. 
 
Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  potreba u sportu 
Grada Preloga u 2018. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 8. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  potreba u 
sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga 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 26.3.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih  potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih  potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih  potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 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 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  potreba u sportu 
Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada 
Preloga za 2018. 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 26.3.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog 
plana Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog 
plana Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada 
Preloga za 2018. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 
2018. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 10. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području 
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Grada Preloga u 2018. godini 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 26.3.2019. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. 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 2018. godini. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.3.2019. 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 2018. godini. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
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 2018. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 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 2018. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada 
Preloga u 2018. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 

TOČKA 10. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o.  o 
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini 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 26.3.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. 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 2018. godini. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.3.2019. 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 2018. godini. 
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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 2018. 
godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 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 2018. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o.  o gospodarenju 
otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11. a) 
 
Prijedlog Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja  
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem koja je održana 26.3.2019. godine.   
 
Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na sjednici održanoj 
26.3.2019. godine dalo je pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prigovoru na 
prijedlog Programa raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Grad Prelog. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prigovoru na prijedlog Programa 
raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 
Prelog. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja  
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog. 
 
Odluku o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja  poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11. b) 
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Prijedlog Odluke o prihvaćanju Pograma raspolaganja poljoprivrednim  
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednice Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem koja je 
održana 26.3.2019. godine.   
 
Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na sjednici održanoj 
26.3.2019. godine dalo je pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju 
Pograma raspolaganja poljoprivrednim  zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
za Grad Prelog. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi su sudjelovali Ivan Šimunković i Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Pograma 
raspolaganja poljoprivrednim  zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 
Prelog. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluke o prihvaćanju Pograma raspolaganja poljoprivrednim  
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog. 
 
Odluke o prihvaćanju Pograma raspolaganja poljoprivrednim  zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 12. 
 
 
Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 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 26.3.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. 
 
Miljenka Radović je podnijela uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o socijalnoj skrbi Grada Preloga. 
 
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 13. 
 
Prijedlog Odluke o porezima 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 komunalno gospodarstvo koje su održane 
26.3.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o porezima Grada Preloga. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o porezima Grada Preloga. 
 
Miljenka Radović je podnijela uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o porezima Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o porezima Grada Preloga. 
 
Odluke o porezima Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te 
čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 14. 
 
Prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s  
područja 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 26.3.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih 
obitelji s  područja Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih 
obitelji s  područja Grada Preloga. 
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Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih 
kredita mladih obitelji s  područja Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s  
područja Grada Preloga. 
 
Odluka o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s  područja Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 15. 
 
Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  dijela 
naselja Jug u Prelogu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno 
uređenje Grada Preloga koja je održana 26.3.2019. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje Grada Preloga na sjednici održanoj 26.3.2019. 
godine dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja  dijela naselja Jug u Prelogu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja  dijela naselja Jug u Prelogu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  dijela 
naselja Jug u Prelogu. 
 
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  dijela naselja 
Jug u Prelogu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 16. 
 
Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u 
Prelogu - Sjever s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom 
na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za nekretnine koja je 
održana 27.3.2019. godine.  
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Odbor za nekretnine Grada Preloga na sjednici održanoj 27.3.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području 
Gospodarske zone u Prelogu - Sjever. 
 
U raspravi je sudjelovao Ivan Šimunković.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području 
Gospodarske zone u Prelogu - Sjever. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu 
- Sjever. 
 
Zaključak o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu - Sjever 
u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
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/

