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Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije 
br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __ 
sjednici održanoj dana ______________ godine, donosi 
 
 
 

 
O D L U K U 

O IMENOVANJU TRGA NA 
PODRUČJU GRADA PRELOGA 

 
 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o imenovanju trga na području Grada Preloga imenuje se trg na 
području Mjesnog odbora Prelog. 
 

Članak 2. 
Na području Mjesnog odbora Prelog imenuje se trg  
 

- na području obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu 
(Službeni glasnik Međimurske županije br. 16/12. i 18/14.), područje 
kat.čest.br. 157/1, k.o. Prelog (z.k.čest.br 521/3/5, z.k.ul.br. 6879, k.o. Prelog) 
i to  

 
Trg dr. Franje Tuđmana. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Međimurske županije. 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 
 
KLASA: 015-08/19-01/01      PREDSJEDNIK: 
URBROJ: 2109/14-01-19-01 
Prelog,  _____________________    Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 
Na području obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu nalazi se 
čestica površine 4741 m2, u naravi dvorište iza zgrade Gradske uprave, Glavna 35. 
Navedena čestica vodi se pod nazivom Trg kralja Tomislava.  
Međimurje je u Hrvatskoj povijesti preopznato kao jedan od najljepših dijelova 
Hrvatske, jer je već učeni pavlin Josip Bedeković u svom djelu „Natale Solum“ iz 
1752. nazivo ga „perivoj Hrvatske“, horvatski vrt.  
Nažalost, Međimurje je gotovo do danas često zaboravljeno pa i danas u Hrvatskoj 
medijskoj ponudi, pa čak i zapostavljeno kao da nije dio slavne Hrvatske povijesti, 
iako je kroz dugu povijest bio gorljivi branitelj najsjevernijeg dijela Hrvatske.  
U ovom smo vremenu svjedoci jednog događaja koji nas ispunjava ponosom, da to 
Međimurje, cvjetnjak Hrvatske poprima sasvim drugačiji pristup i shvaćanje.  
Osoba dr. Franje Tuđmana svojojm pojavom i zalaganjem-ostvarenjem i 
osamostaljenjem Hrvatske domovine, definitivno je Međimurje ugradila u Hrvatski 
nacionalni, kulturni, a sada posebno i gospodarski prostor Hrvatske.  
Preko 7 stoljeća, Međimurje, a s njim i Prelog izbivali su iz Hrvatske (u 
administrativnom smislu) bili su otuđeni iz hrvatskog korpusa. Zahvaljujući katoličkoj 
Crkvi kao i mnogim pregaocima koji su u svom tom burnom razdoblju povijesti 
ljubomorno čuvali i branili nacionalni identitet uz ne male žrtve, Međimurje su 
sačuvali.  
Dr. Franjo Tuđman prepoznao je svu vrijednost hrvatske međimurske fijolice med 
Murom i Dravom i koji je u teškom razdoblju, sudbonosnom vremenu, kada mnogi 
nisu htjeli vidjeti Hrvatsku na zemljopisnoj karti Europe, Hrvatsku učinio europskim 
državničkim subjektom i Međimurje za svagda uključio u hrvatski nacionalni korpus.  
Duboko vjerujem da u ovom cvjetnjaku Hrvatske, Međimurju u dragom nam Prelogu 
bude kao jedan od najvrijednijih cvjetova zajedno sa svim zaslužnim i poznatim 
Hrvatima Preloga, čija su imena zapisana na ploči drevne nam župne crkve, 
(poznato Vam je da to nisu svi – mnogi još to zaslužuju) bude upisano ime dr.Franje 
Tuđmana prvog hrvatskog predsjednika, na ploči kao ime najljepšeg centralnog trga 
koji želimo urediti, da to bude naš doprinos Prelogu, Međimurju i Hrvatskoj.  
Vjerujem da smo svi svjesni da nosimo i odgovornost da uskrstitelj otac Hrvatske 
države ovdje u Prelogu kao predvodniku u mnogo čemu, prvi Hrvatski predsjednik 
prije svih u Međimurju dobije svoj trg.  
Novim imenovanjem trga, ne stvaraju se nikakvi troškovi vezano uz promjenu adrese 
jer navedena čestica ne obuhvaća ni jedan stambeni ni poslovni objekt.   
Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica održalo je svoju sjednicu dana 
____________ 2019. godine te je donijelo prijedlog Odluke o imenovanju trga na 
području Grada Preloga. 
Predlaže se da Gradsko vijeće prihvati prijedlog Odluke o imenovanju trga na 
području Grada Preloga. 
 
 
        PREDSJEDNIK: 
 
        Ljubomir Kolarek, dr.med.vet. 


