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Z A P I S N I K 

sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 27. lipnja 2019. godine, 

u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, 
s početkom u 19,00 sati 

 
Sjednicu je sazvao gosp. UJLAKI ĐURO – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/19-01/21; URBROJ: 2109/14-01-19-1, dana 21. 
lipnja 2019. godine.  
 

 
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Crnković Silvija,  Balaban 
Zdravka, Hižman Josip, Lončarić Anđelko, Martinec Novak Ivana, Mirić Margit, Novak 
Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro, Novak Dražen, Vrbanec Mario, Marčec Zdravko. 
 
SJEDNICI NISU PRISUTNI: Marijan Glavina i Dubravko Cvetko.   
 
Sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Kolarek Ljubomir (gradonačelnik), 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), Neven Hercigonja (direktor Marina 
Prelog d.o.o.) i Željko Sokač (administrativni referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, Međimurske novine, 
STUDIO M Donji Kraljevec, Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 12. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Gosp. Ivan Šimunković uputio je prigovor o nedobivanju odgovora na vijećničko 
pitanje vijećnika Maria Vrbanca na 11. sjednici Gradskog vijeća. Predsjednik je 
odgovorio da je odgovor na vijećničko pitanje objavljen na Internet stranicama Grada 
Preloga, uz materijale za 12. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga.  
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gđa. Silvija Crnković postavila je pitanje o efikasnosti tretiranja komaraca te 
mogućnosti ponavljanja tretiranja. Također je postavila pitanje o postojanju interesa 
za stanogradnju na području Preloga.  
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Gđa. Margit Mirić je postavila pitanje tj. proslijedila pitanja župnika Župe sv. Roka 
Draškovec. Pitanja se odnose na ulaganja u obnovu zvonika župne crkve u 
Draškovcu te da li je iznos novaca koji se izdvaja za Rokovo u Međimurju 
odgovarajući kvaliteti te manifestacije. Uputila je i pitanje koliko se izdvaja za 
sufinanciranje djece u vrtićima i školama u odnosu na razdoblje prije šest ili sedam 
godina.  
 
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje o uređenju Marine, tj. da li se moglo napraviti 
više i što se sve moglo napraviti na tom području. Također postavio je pitanje o brzini 
prometa kroz ulicu Antuna Mihanovića, koja je postala prometnija postavljanjem 
kamere u Čakovečkoj ulici te da li se planira još jedna zaobilaznica Preloga, južna 
zaobilaznica Preloga, u smjeru Otoka.  
 
Gosp. Dražen Novak postavio je pitanje da li su sve prodane parcele u Gospodarskoj 
zoni Sjever plaćene. Također je postavio pitanje o postojanju turističko – 
destinacijskog menagementa u Prelogu te ustvrdio da smo ušli u neku vrstu 
kolotečine što se tiče turističke ponude.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o radu Turističkog ureda u Prelogu te je 
postavila pitanje o naknadama za korištenje osobnih automobila u 2018. godini. 
Odgovor na ovo pitanje biti će upućen u pismenom obliku.    
 
Gosp. Zdravko Marčec postavio je pitanje o završetku radova kod kapelice u 
Čukovcu te nastavku radova na uređenju ribnjaka u Čukovcu.  
 
Gđa. Zdravka Balaban postavila je pitanje o završetku Dječjeg vrtića Fijolica u 
Prelogu te datumu otvorenja vrtića te pitanje o otkupu privatne parcele u Prelogu, 
kod parka na Trgu Slobode.  
 
Gosp. Mario Vrbanec zahvalio je na poslanom odgovoru te uputio pitanje o načinu 
financiranja dospjelih obaveza Grada Preloga. Također je postavio pitanje o kvaliteti 
održavanja zelenih površina te ostalih javnih površina, a nakon povećanja komunalne 
naknade.  
 
Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje o nastavku radova na šljunčari tvrtke 
Eurobeton u Prelogu. Također je postavio pitanje o postavljanju igrala na lokacijama 
gdje je izmješten Dječji vrtić Fijolica Prelog.  
 
Gđa. Ivana Martinec Novak postavila je pitanje o mogućnosti regulacije prometa na 
raskršću ulica Dragutina Domjanića i Stjepana Radića.  
 
Gosp. Anđelko Lončarić postavio je pitanje da li je rješenje za nedostatak radne 
snage, uvoz radne snage ili podizanje plaće domaćim radnicima. Također, postavio 
je pitanje o kvaliteti radova i usluga koje pruža GKP PRE-KOM d.o.o. 
    
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red u cijelosti. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. 
(materijal u prilogu) 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu) 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu) 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)  

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu) 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja 
Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

7. Donošenje Programa potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja 
poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog. (materijal u prilogu) 

8. Donošenje Odluke o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog 
centra Prelog. (materijal u prilogu)  

9. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički 
centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o.. (materijal u prilogu)  

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u 
prilogu) 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.  
(materijal u prilogu) 

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih 
aktivnosti u 2019. godini. (materijal u prilogu) 

13. Prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 
2017. - 2020. godine. (materijal u prilogu) 

14. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Unaprjeđenje 
sustava obrade korisnog otpada“. (materijal u prilogu) 

15. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 
2018. godini. (materijal u prilogu) 

16. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal 
u prilogu) 

17. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. 
(materijal u prilogu) 

 
 
„ZA“ je glasalo 13 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 I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. 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 
26.6.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 
2019. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje te podnio prijedlog 
izmjena I izmjena  i dopuna Proračuna Grada Preloga, koji glasi:  
 

- Kod Korisnika 00401/Gospodarska djelatnost, dodan je novi Program 
1005A100006 Potpore male vrijednosti za subvenciju korištenja poslovnih 
prostora Poduzetničkog centra Prelog i novi rashod od 50.000,00 kuna na ime 
subvencija Grada prema korisnicima poslovnih prostora PC Preloga 

- Korisnik 00201 Komunalna djelatnost u Programu 1008K100120 Sanacija 
prometnica po izgradnji kanalizacije aglomeracije Donja Dubrava planirani 
rashod od 100.000,00 kuna smanjuje se za 50.000,00 kuna 

 
U raspravi je sudjelovao Dražen Novak 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog izmjena I. Izmjena i dopuna Proračuna 
Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 1 vijećnik, a kao „SUZDRŽANI“ 4 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju izmjena I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. 
godinu. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje cjelokupni prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna 
Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 8 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 2019. godinu. 
 
I. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu u cijelosti se 
nalaze u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 2.  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 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 26.6.2019. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio amandman koji glasi:  
 

- Korisnik 00201 Komunalna djelatnost u Programu 1008K100120 Sanacija 
prometnica po izgradnji kanalizacije aglomeracije Donja Dubrava planirani 
rashod od 100.000,00 kuna smanjuje se za 50.000,00 kuna 

 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu sa izmjenom.   
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 2 
vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 
godinu. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture 
za 2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 3.  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 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 26.6.2019. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 8 vijećnika, a „SUZDRŽANI“ 5 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2019. godinu. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 4. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2019. 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 26.6.2019. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 10 vijećnika, a „SUZDRŽANI“ 3 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 
2019. godini.  
 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga u 2019. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
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TOČKA 5. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga u 2019. 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 26.6.2019. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Zdravka Balaban, Ivan Šimunković i gradonačelnik Ljubomir 
Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga u 2019. godini.  
 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2019. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Grada 
Preloga za 2018. godinu, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada, a zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koja je 
održana 26.6.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji 
poslovanja Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj reviziji poslovanja Grada Preloga za 2018. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Grada 
Preloga za 2018. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Preloga za 
2018. godinu u cijelosti se nalaze u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 7. 
 
Prijedlog Programa potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja 
poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog 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 26.6.2019. godine, objavom 
na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa potpore male vrijednosti subvencioniranog 
korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog. 
 
U raspravi su sudjelovali Dražen Novak i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa potpore male vrijednosti 
subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja 
poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog. 
 
Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog 
prostora Poduzetničkog centra Prelog u cijelosti se nalaze u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra 
Prelog 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 
26.6.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o cijeni korištenja poslovnog prostora 
Poduzetničkog centra Prelog. 
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o cijeni korištenja poslovnog 
prostora Poduzetničkog centra Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra 
Prelog. 
 
Odluka o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog u 
cijelosti se nalaze u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički 
centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o. 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 26.6.2019. godine, objavom na 
internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture 
Poduzetnički centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o.. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o povjeravanju poslova vođenja 
infrastrukture Poduzetnički centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički 
centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o.. 
 
Odluka o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički centar 
Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o. u cijelosti se nalaze u privitku ovog zapisnika 
te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada, a 
zapisnike sa sjednice Odbora za financije i proračun i Odbora za komunalno 
gospodarstvo koje su održane 26.6.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. 
 



10 
 

Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima 
Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. 
 
Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga u cijelosti se nalaze u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11. 
 

 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada, a zapisnike sa sjednice Odbora za financije i proračun i Odbora za 
komunalno gospodarstvo koje su održane 26.6.2019. godine, objavom na internet 
stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnom doprinosu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu u cijelosti se 
nalaze u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 12. 
 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih 
aktivnosti u 2019. godini 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 26.6.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 
redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za 
financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih 
aktivnosti u 2019. godini. 
 
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih 
aktivnosti u 2019. godini u cijelosti se nalaze u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 13. 
 
Prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 
2017. - 2020. godine s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada, a zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno 
gospodarstvo koja je održana 26.6.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga 
za razdoblje 2017. - 2020. godine. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom 
Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Dopunu Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 
2017. - 2020. godine. 
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Dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. 
godine u cijelosti se nalaze u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 14. 
 
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Unaprjeđenje 
sustava obrade korisnog otpada“ s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada, a zapisnike sa sjednice Odbora za 
financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo koje su održane 26.6.2019. 
godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 
„Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada“. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 
„Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada“. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnom doprinosu. 
 
 „ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Unaprjeđenje 
sustava obrade korisnog otpada“. 
 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Unaprjeđenje sustava 
obrade korisnog otpada“u cijelosti se nalaze u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 
 
 

TOČKA 15. 
 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. 
godini 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 
26.6.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ 
d.o.o. Prelog u 2018. godini. 
 
U raspravi je sudjelovao Dražen Novak.   
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. 
godini. 
 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 16. 
 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 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 
26.6.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. 
godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Dražen Novak, gradonačelnik Ljubomir Kolarek i Zdravka 
Balaban. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. 
 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 17. 
 
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 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 
26.6.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.6.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 
2018. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. 
 
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini u cijelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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Sjednica je završila u 20,45 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: 
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