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Z A P I S N I K 

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 28. studenog 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: 021-05/19-01/44; URBROJ: 2109/14-01-19-1, dana 21. 
rujna 2019. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Balaban Zdravka, 
Crnković Silvija, Glavina Marijan, Hižman Josip, Martinec Novak Ivana, Marčec 
Zdravko, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro, Vojsk Ana i 
Vrbanec Mario.  
 
SJEDNICI NISU PRISUTNI: Mirić Margit 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), Hlišć Sandra (voditeljica Odsjeka za financije i proračun Grada 
Preloga), Poredoš Željko (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije), 
Radiković Siniša (direktor GKP Pre-kom d.o.o.) Dejan Naranđa (predsjednik 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga) Gradečak Ivan (Turistička zajednica 
Grada Preloga) i Sokač Željko (administrativni referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, Međimurske novine, 
Večernji list, STUDIO M Donji Kraljevec i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 14. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gđica. Ana Vojsk postavila je pitanje o prometu u ulicama Vladimira Nazora, 
Dragutina Domjanića i Stjepana Radića te planovima za uređenje pješačkih staza u 
ovim ulicama.  
 
Gosp. Zdravko Marčec postavio je pitanje o nastavku radova na izgradnji kanalizacije 
u Čukovcu. 
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Gosp. Josip Novak pohvalio je djelatnike Gradske uprave i PRE-KOM-a za uređenje 
Ulice Tina Ujevića.  
 
Gosp. Dražen Novak pohvalio je izgradnju Poduzetničkog centra i Dječjeg vrtića 
Fijolica te istaknuo visoku cijenu izgradnje vrtića. Postavio je i pitanje o načinu 
postavljanja direktora Poduzetničkog centra, tj. Razvojne agencije.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o prostoru Turističkog ureda u Glavnoj 
ulici u Prelogu. Također je i postavila pitanje o izboru ravnateljice Osnovne škole 
Prelog, odnosno o trenutnom tijeku izbora za novu ravnateljicu Osnovne škole 
Prelog.  
 
Gđa. Ivana Martinec Novak postavila je pitanje o mogućoj sanaciji trga ispred Doma 
kulture u Prelogu.  
 
Gđa. Zdravka Balaban postavila je pitanje o stanju pregovora o kupnji parcele tvrtke 
Međimurjeplet. Također je i ponovila pitanje o stanju u Osnovnoj školi Prelog, 
odnosno izboru ravnatelja Osnovne škole Prelog.   
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o korištenju gradske vijećnice za razne 
prodajne akcije te pitanje o načinu rada postavljene LED rasvjete u Čehovcu.  
 
Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje zbog čega Grad Prelog ne daje stipendije 
studentima. Također je komentirao i nedavno održane izbore za vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Preloga, istakavši lošu izlaznost na nedavnim izborima. 
Također je dodao i činjenicu da su, prema njegovim saznanjima, neki zaposlenici 
gradske uprave, telefonskim pozivima pozivaju građane da glasaju za pojedine liste. 
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
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 dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2019. godinu.   
3. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 

2021. i  2022. godinu. (materijal u prilogu)     
4. Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu. (materijal u prilogu)  
5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 

(materijal u prilogu)  
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu. 

(materijal u prilogu)  
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7. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. 
godinu. (materijal u prilogu)    
b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)    

8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. 
(materijal u prilogu)   

9. Donošenje Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga. (materijal 
u prilogu)    

10. Donošenje Odluke o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i 
razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga. (materijal u 
prilogu)  

11. Donošenje Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga. (materijal u 
prilogu)  

12. Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan. (materijal 
u prilogu)  

13. Donošenje Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga. 
(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. 
 
 
 

TOČKA 1. a) 
 
Izvješće sa sjednice Mandatne komisije koja je održana 26.11.2019. godine o 
prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga vijećnici su primili 
prije početka sjednice.  
 
Mandatna komisija na sjednici održanoj 26.11.2019. 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 
Dubravko Cvetko 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. 
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TOČKA 1. b) 
 
Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji 
mandata zamjenici gradskog vijećnika, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 
 
PREDSJEDNIK navodi da je nakon stavljanja mandata u mirovanje izabranog 
vijećnika Cvetko Dubravka, umjesto njega dužnost vijećnika počinje obavljati 
zamjenica člana i to LADIĆ SNJEŽANA iz Preloga.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom 
vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici 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 zamjenici gradskog vijećnika. 
 
II. Utvrđuje se da prestaje mandat gradskom vijećniku Cvetko Dubravku. 
 
III. Verificira se mandat gradskoj vijećnici Ladić Snježani iz Preloga, Vladimira 
Nazora 47 – Kandidacijska lista grupe birača, zamjenici CVETKO DUBRAVKA. 
 
PREDSJEDNIK poziva gđu. LADIĆ SNJEŽANU na polaganje svečane prisege. 
 
Gđa. LADIĆ SNJEŽANA položila je svečanu prisegu. 
 
Izvješće Mandatne komisije i Zaključak o prestanku mandate gradskom vijećniku i 
verifikaciji mandata zamjenici 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 dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2019. godinu,  kao 
i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga, 
vijećnici su primili uoči sjednice. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Preloga za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2019. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 3. 
 
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i  
2022. 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 26.11.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa 
projekcijom za 2021. i  2022. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Dražen Novak, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, Ivan 
Šimunković te Mario Vrbanec.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. 
godinu, sa projekcijom za 2021. i  2022. godinu. 
 
„ZA“  je  glasalo  8  vijećnika, „PROTIV“  3 vijećnika,  a  kao  „SUZDRŽANI“  3 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Proračun Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i  2022. 
godinu. 
 
Proračun Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i  2022. 
godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 4. 
 
Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2020. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i 
Odbora za komunalno gospodarstvo koje su održane 26.11.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu. 
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U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, 
Zdravka Balaban te Snježana Ladić.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
ZA“ je glasalo 12 vijećnika, a 2 su vijećnika bila „SUZDRŽANA“. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.  
 
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 5. 
 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za 
komunalno gospodarstvo koje su održane 26.11.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2020. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2020. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.  
 
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za 
društvene djelatnosti koje su održane 26.11.2019. godine.  
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 
2020. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 
2020. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga za 2020. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu.  
 
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 7. a) 

 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za 
društvene djelatnosti koje su održane 26.11.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2020. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2020. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2020. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu.  
 
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 7. b) 

 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga za 2020. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i 
proračun i Odbora za društvene djelatnosti koje su održane 26.11.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Dražen Novak i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga za 2020. godinu.  
 
Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 
2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. 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 
26.11.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 
2020. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Preloga za 2020. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 11 vijećnika, a „PROTIV“ 3 vijećnika.  
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga 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 
26.11.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada 
Preloga. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu 
Grada Preloga. 
 
„ZA“  je  glasalo  8  vijećnika, „PROTIV“  3 vijećnika,  a  kao  „SUZDRŽANI“  3 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga. 
 
Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i 
razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga 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 26.11.2019. godine, 
objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom 
bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o suradnji Grada Preloga s 
Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području 
Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i 
razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga. 
 
Odluka o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u 
kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11. 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada, a zapisnik sa sjednice Povjerenstva za imenovanje ulica koja je održana 
26.11.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Povjerenstvo za imenovanje ulica na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dalo je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada 
Preloga. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar, Zdravka Balaban te Marijan Glavina.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području 
Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju ulice na području Grada Preloga. 
 
Odluka o imenovanju ulice na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 12. 

 
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan 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 26.11.2019. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. 
Cirkovljan. 
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Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području 
k.o. Cirkovljan. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan.  
 
Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 13. 
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada, a zapisnik sa sjednice Odbora za Statut i poslovnik koja je održana 
26.11.2019. godine, objavom na internet stranici Grada. 
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 26.11.2019. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora 
Grada Preloga. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih 
odbora Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga 
 
Odluka o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 


