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Z A P I S N I K 

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 26. rujna 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: 022-05/19-01/35; URBROJ: 2109/14-02-19-1, dana 19. 
rujna 2019. godine.  
 
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Balaban Zdravka, 
Crnković Silvija, Glavina Marijan, Hižman Josip, Martinec Novak Ivana, Marčec 
Zdravko, Mirić Margit, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro i 
Vrbanec Mario.  
 
SJEDNICI NISU PRISUTNI: Lončarić Anđelko i Cvetko Dubravko.   
 
Sjednici prisustvuje 13 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), Mikec Stjepan (Mjesni odbor Prelog) i Sokač Željko (administrativni 
referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, Međimurske novine, 
STUDIO M Donji Kraljevec i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 13. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
Na početku Sjednice, Đuro Ujlaki, predsjednik, pozvao je da se minutom šutnje oda 
počast preminulom Zvonimiru Pavčecu.  
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gosp. Marijan Glavina postavio je pitanje o Poduzetničkom centru Prelog, tj. o 
trenutnoj fazi opremanja i o zainteresiranosti za prostore Poduzetničkog centra. 
Također je postavio pitanje o stanju izgorene zgrade Međimurjepleta, tj. zbog čega 
još uvijek nije sanirano zgarište koje je potencijalna opasnost i narušuje izgled grada. 
 
Gđa. Silvija Crnković postavila je pitanje o situaciji i interesu za stambene kredite za 
mlade. Također je postavila i pitanje o situaciji sa radovima na Dječjem vrtiću Fijolica. 
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Gosp. Josip Hižman je postavio pitanje o planovima za daljnje radove i ulaganja u 
mjesto Cirkovljan.  
 
Gđa. Ivana Martinec Novak postavila je pitanje o mogućnosti prijevoza djece u školu 
iz istočnog dijela grada (npr. Ulica Kralja Zvonimira, Ulica Kalmana Mesarića, Ulica 
Vladimira Nazora).  
 
Gosp. Zdravko Marčec postavio je pitanje o mogućem hortikulturnom uređenju 
ribnjaka u Čukovcu te o planovima za uređenje kapelice sv. Jakoba u Čukovcu. 
 
Gosp. Josip Novak je postavio pitanje o novoj regulaciji prometa u Otoku te o 
mogućoj sanaciji Ulice Tina Ujevića. Također je postavio pitanje o trenutnoj situaciji 
sa izradom projektne dokumentacije za sportski park u Čehovcu.  
 
Gđa. Margit Mirić je postavila pitanje o iznosu ulaganja Grada Preloga u djecu i 
mlade, tj. koliko se ulaže u osnovnoškolce, srednjoškolce i studente. Zahvalila je i na 
pomoći za nabavu radnih bilježnica učenicima osnovnih i srednjih škola.  
 
Gosp. Dražen Novak je postavio pitanje tko naručuje iscrtavanje prometne 
signalizacije tj. zbog čega se takvi radovi rade u vrijeme najvećih gužvi u Prelogu te 
se radovi izvode praktički cijele godine. Također je postavio i pitanje o financiranju i 
nabavi opreme u Poduzetničkom centru. Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog 
vijeća postavio je pitanje da li su se ove godine okupali na plaži na prostoru Marine u 
Prelogu.  
 
Gđa. Zdravka Balaban postavila je pitanje o tome zbog čega je ukinut otkup povratne 
ambalaže unutar GKP Pre-kom d.o.o. 
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o stanju radova na energani u Draškovcu. 
Postavio je i pitanje zbog čega javne zgrade u Čehovcu nisu priključene na 
kanalizacijski i vodovodni sustav.  
 
Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje o nastavku radova na groblju u Cirkovljanu 
te o mogućoj sanaciji ulica u Cirkovljanu.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o promjeni, povećanju cijene usluga 
GKP Pre-kom d.o.o. Postavila je i pitanje o smradu koji se u ljetnim mjesecima širio iz 
Gospodarske zone Sjever i s područja kompostane u Prelogu. 
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik. 
Na dio pitanja koji se odnosi na GKP Pre-kom d.o.o i zbrinjavanje otpada odgovorio 
je direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
Ljubomir Kolarek, gradonačelnik, predlaže amandman, izmjenu naziva jedanaeste 
točke dnevnog reda, na način da točka glasi: Prijedlog Zaključka o kupoprodaji 
građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. U objašnjenju ističe 
da se pojavila mogućnost kupnje građevinskog zemljišta za individualnu stambenu 
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izgradnju od dosadašnjih vlasnika koji nisu ništa izgradili na svojim parcelama a nisu 
više ni zainteresirani za izgradnju.   
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog točke 11. Dnevnog reda koja sada glasi:  
 
Prijedlog Zaključka o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja 
Jug u Prelogu 
 
„ZA“ je glasalo 13 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. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i 
Poslovnik. (materijal u prilogu) 

3. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine). (materijal u 

prilogu) 
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada 

Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine. (materijal u prilogu) 
5. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu) 
6. a) Donošenje Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje 

stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda 
prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Preloga. (materijal u prilogu)   
c) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva 
za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

7. Donošenje Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu) 
8. Donošenje Odluke o osnovama pravila mjesnih odbora. (materijal u prilogu) 
9. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

Grada Preloga. (materijal u prilogu) 
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu) 
11. Donošenje Zaključka o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela 

naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu) 
12. a) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP 

PRE-KOM). (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. 
(MEĐIMURJEPLET). (materijal u prilogu) 
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„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. 
 
 

TOČKA 1. a) 
 
Izvješće sa sjednice Mandatne komisije koja je održana 24.09.2019. godine o 
prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga vijećnici su primili 
prije početka sjednice.  
 
Mandatna komisija na sjednici održanoj 24.09.2019. godine dala je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjenici gradskom vijećniku. 
 
Gosp. GLAVINA MARIJAN – predsjednik Mandatne komisije ističe da je vijećnik 
Anđelko Lončarić stavio svoj mandat u mirovanje.  
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje Izvješće mandatne komisije. 
 
„ZA“ je glasalo 13 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 stavljanja mandata u mirovanje izabranog 
vijećnika Lončarić Anđelka, Koalicija stranaka HDZ - HSS, predložila umjesto 
Lončarić Anđelka zamjenicu člana i to VOJSK ANU iz Preloga.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom 
vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskom vijećniku. 
 
„ZA“ je glasalo 13 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. 



5 
 

 
II. Utvrđuje se da prestaje mandat gradskom vijećniku Lončarić Anđelku. 
 
III. Verificira se mandat gradskoj vijećnici VOJSK ANI – Koalicija stranaka HDZ - 
HSS, Ulica Stjepana Radića 49, 40323 Prelog, zamjenici LONČARIĆ ANĐELKA. 
 
PREDSJEDNIK poziva gđicu. VOJSK ANU na polaganje svečane prisege. 
 
Gđica. VOJSK ANA 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 14 vijećnika. 
 

TOČKA 2. 
 
Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada, a zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje koja je održana 
24.9.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za 
Statut i Poslovnik. 
 
Gđa. Ivana Martinec Novak, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, predložila je 
za predsjednika i članove Odbora za Statut i Poslovnik:  
 

1. Ana Vojsk, predsjednica,  
2. Margit Mirić, članica,  
3. Zdravka Balaban, članica. 

 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova 
Odbora za Statut i Poslovnik. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik. 
 
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik u cijelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 3. 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine) s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada. 
 
U raspravi su sudjelovali Zdravka Balaban, gradonačelnik Ljubomir Kolarek te 
Marijan Glavina.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine) u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 4. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga 
za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine 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 24.9.2019. godine, objavom na internet 
stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine 
 
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 Izvješća o izvršenju 
Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine. 
 
 „ZA“ je glasalo 9 vijećnika, a 5 vijećnika je bilo „SUZDRŽANO“. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 
01.01.- 30.06.2019. godine 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 
razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 5. 
 
Prijedlog Odluke o donošenju 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, a zapisnik sa sjednice Odbora za 
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prostorno uređenje koja je održana 24.9.2019. godine, objavom na internet stranici 
Grada. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek predložio je amandman na Odluku o donošenju III. 
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. Amandman 
se odnosi na članak 11 koji bi trebao glasiti:  

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi: Stavak 8. mijenja se i glasi: “(8) Najveći 
koeficijent izgrađenosti građevnih čestica brojeva 5, 6 i 7 određuje se s kig=0,4, a 
najveći koeficijent iskoristivosti s kis=1,6, dok se najveći koeficijent izgrađenosti 

građevnih čestica brojeva 14 i 15 određuje s kig=0,35, a najveći koeficijent 
iskoristivosti s kis=1,40.” 

 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu sa predloženim izmjenama. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu sa predloženim amandmanom. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
dijela naselja Jug u Prelogu. 
 
Odluka o donošenju 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 6. a) 
 
Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po 
Programu društveno poticane stanogradnje 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 
24.9.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program 
izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program 
izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u 
Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po 
Programu društveno poticane stanogradnje.  
 
Odluka o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po 
Programu društveno poticane stanogradnje u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. b) 
 
Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva 
za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje 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 komunalno gospodarstvo koje su održane 24.9.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje 
reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Preloga. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje 
reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za 
utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane 
stanogradnje na području Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva 
za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području 
Grada Preloga.  
 
Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za 
kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području 
Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio 
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TOČKA 6. c) 

 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za 
kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje 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 komunalno gospodarstvo te Odbora za izbor i imenovanje koje su 
održane 24.9.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste 
prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Preloga. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste 
prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Preloga. 
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste 
prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Preloga. 
 
Gđa. Ivana Martinec Novak, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, predlaže za 
članove Povjerenstva:   

 
1. Đuro Ujlaki, Prelog, Augusta Šenoe 11 – predsjednik Povjerenstva  
2. Marijan Glavina, Prelog, Sajmišna 31 – član  
3. Josip Hižman, Cirkovljan, Brestek 21/A – član  
4. Dražen Novak, Prelog, K. Domagoja 11 – član  
5. Vrbanec Mario, Čehovec, Nova ulica 15 – član 

 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane 
stanogradnje na području Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za 
kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području 
Grada Preloga. 
 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju 
stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 7. 

 
Prijedlog Odluke o komunalnom redu 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 24.9.2019. godine.  
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o komunalnom redu. 
 
U raspravi su sudjelovali Zdravka Balaban, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, Ivan 
Šimunković te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o komunalnom redu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o komunalnom redu. 
 
Odluka o komunalnom redu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o osnovama pravila mjesnih odbora s obrazloženjem, vijećnici 
su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnovama pravila mjesnih 
odbora. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnovama pravila mjesnih odbora. 
 
Odluka o osnovama pravila mjesnih odbora u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada 
Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada.  
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada 
Preloga. 
 
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici 
su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa 
sjednice Odbora za društvene djelatnosti koja je održana 24.9.2019. godine.  
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada 
Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Odluka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11. 
 
Prijedlog Zaključka o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela 
naselja Jug u Prelogu 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 nekretnine koje su održane 24.9.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na 
području dijela naselja Jug u Prelogu. 
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Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području 
dijela naselja Jug u Prelogu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o kupoprodaji građevinskog 
zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela 
naselja Jug u Prelogu.  
 
Zaključak o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug 
u Prelogu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 12. a) 
 
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP PRE-
KOM) 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 
nekretnine koje su održane 24.9.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 
(GKP PRE-KOM). 
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP 
PRE-KOM). 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek podnio je uvodno obrazloženje. U raspravi su 
sudjelovali Ivan Šimunković, Dražen Novak, direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša 
Radiković, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, pročelnica Miljenka Radović te Zdravka 
Balaban.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području 
k.o. Prelog (GKP PRE-KOM). 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP PRE-
KOM).  
 
Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP PRE-KOM) u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 12. b) 
 
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 
(MEĐIMURJEPLET) 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 nekretnine koje su održane 24.9.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 
(MEĐIMURJEPLET). 
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 24.9.2019. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 
(MEĐIMURJEPLET). 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Vrbanec i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području 
k.o. Prelog (MEĐIMURJEPLET). 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 
(MEĐIMURJEPLET).  
 
Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (MEĐIMURJEPLET) 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. 
 
 
 
 
 
 
 


