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Z A P I S N I K 

sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 
održane dana 07. svibnja 2020. godine, 

u prostorima Poduzetničkog centra Prelog,  
Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), 

s početkom u 18,00 sati 
 
 
Sjednicu je sazvao gosp. UJLAKI ĐURO – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/20-01/03; URBROJ: 2109/14-01-20-1, dana 30. 
travnja 2020. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Balaban Zdravka, 
Crnković Silvija, Glavina Marijan, Hižman Josip, Ladić Snježana, Martinec Novak 
Ivana, Marčec Zdravko, Mirić Margit, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, 
Ujlaki Đuro, Vojsk Ana i Vrbanec Mario.  
 
Sjednici prisustvuje 15 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), 
Poredoš Željko (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije), Radiković 
Siniša (direktor GKP Pre-kom d.o.o.), Pervan Jasminka (ravnateljica Doma kulture), 
Kožnjak Iva (ravnateljica Muzeja Croata insulanus), Slaviček Igor (Razvojna agencija 
PCP d.o.o. Prelog), Glavina Krešimir (Razvojna agencija PCP d.o.o. Prelog), Lisjak 
Luka (Grad Prelog), Makovec Vesna (Urbia d.o.o.) 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 17. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
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AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gđa. Margit Mirić postavila je pitanje vezano uz preuzimanja osnivačkih prava nad 
osnovnim školama na području Preloga. 
 
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje o tijeku radova na Aglomeraciji Dubrava te o 
tijeku radova na groblju u Cirkovljanu. 
 
Gosp. Dražen Novak postavio je pitanje o tijeku gradskih projekata te pitanje zbog 
čega na dnevnom redu nema rebalansa proračuna te koje troškove Grad Prelog misli 
smanjiti uslijed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom.  
 
Gđa. Snježana Ladić postavila je pitanje o načinu rada Gradskog vijeća Grada 
Preloga, tj. o mogućnosti postavljanja samo dva pitanja za svakog od vijećnika na 
sjednicama Gradskog vijeća. Također je postavila i pitanje o problematičnim ulicama, 
a vezano uz sustav kanalizacije u Prelogu (Vladimira Nazora, Dragutina Domjanića, 
Stjepana Radića itd.).  
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanja o problematici napuštenih kuća u Čehovcu 
koje svojim stanjem prijete sigurnosti stanovnika te je postavio pitanje o kvaliteti 
sanacije poljskih puteva na području Čehovca.  
 
Gđa. Zdravka Balaban postavila je pitanje o tijeku pregovora oko zemljišta 
nekadašnjeg Međimurjepleta te pitanje o korištenju prostorije turističkog ureda u 
Prelogu.  
 
Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje o tijeku donošenja prostornih planova na 
području Preloga, odnosno pitanje zbog čega se nisu o tim temama sazvala vijeća 
mjesnih odbora  s područja Preloga. Postavio je i pitanje o dugu tvrtke AAT 
Gheotermae prema Gradu Prelogu te kada se očekuju daljnji radovi na prostoru te 
tvrtke, uz konstataciju da se na tom prostoru stvara potencijalna ekološka bomba.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o radovima koje provodi tvrtka Vupak 
d.o.o. u Ulici Franje Glada u Prelogu te postotku izgrađenosti njihove parcele.  
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik. 
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2019.).  

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. 

godinu.  

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 

Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.  
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4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića           

   Fijolica Prelog za 2019. godinu.  

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice  

    Grada Preloga za 2019. godinu.  

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada  

    Preloga za 2019. godinu.  

d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata 

     insulanus Grada Preloga za 2019. godinu.  

5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje  

     objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.  

b)  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

      komunalne infrastrukture za 2019. godinu.   

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  

potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini.  

7. a)  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

      potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini.  

b)   Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

      potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih  

      udruga Grada Preloga.  

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  

Grada Preloga u 2019. godini.  

9. Donošenje Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na 

području Grada Preloga.  

10. Donošenje Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Preloga.  

11. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

dijela naselja jug u Prelogu.  

12. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 

centra u Prelogu – istok.  

13. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.  

15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.  

16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika 

gradonačelnika  Grada Preloga.  

17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima 

Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.  

18. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih 

političkih aktivnosti u 2020. godini.  

19. a) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.  

b) Donošenje Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog.  

c) Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 

području k.o. Prelog.  

20. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o  

 gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini.  
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21. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada 

Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini.  

22. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma 

kulture Grada Preloga.  

b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 

postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.  

„ZA“ je glasalo 15 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. 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2020. 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 2019. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2019. godine) u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 2. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. 
godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet 
stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 
05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada 
Preloga za 2019. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna 
Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 9 vijećnika, a 6 su vijećnika bila „SUZDRŽANA“. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 3. 
 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice 
Odbora za financije i proračun održane 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću 
manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata 
te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 9 vijećnika, „PROTIV“ su glasala 3 vijećnika, a 3 su vijećnika 
bila „SUZDRŽANA“. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga 
za 2019. godinu.  
 
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada 
Preloga za 2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
 

TOČKA 4. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica 
Prelog 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 društvene djelatnosti koje su održane 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu. 
 



6 
 

U raspravi su sudjelovali Zdravka Balaban i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica 
Prelog za 2019. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 
2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 4. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga 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 društvene djelatnosti koje su održane 05.05.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice  
Grada Preloga za 2019. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 
za 2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
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TOČKA 4. c) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga 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 društvene djelatnosti koje su održane 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture  Grada 
Preloga za 2019. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 
2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 4. d) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus 
Grada Preloga 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 društvene djelatnosti koje su održane 05.05.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus 
Grada Preloga za 2019. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada 
Preloga za 2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 

TOČKA 5. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 
i uređaja 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 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, a 3 su vijećnika bila „SUZDRŽANA“. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 5. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 
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Odbora za financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo koje su održane 
05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja  komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja  komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 12 vijećnika, a 3 su vijećnika bila „SUZDRŽANA“. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 05.05.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. 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 2019. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2019. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga u 2019. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 7. a) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 05.05.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Zdravka Balaban i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 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 2019. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2019. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 7. b) 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2019. 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 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
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javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga . 
 
 „ZA“ je glasalo 15 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 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  
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 05.05.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o 
socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o 
socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  
Grada Preloga u 2019. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada 
Preloga u 2019. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama 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 društvene djelatnosti koje su održane 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim 
školama na području Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim 
školama na području Grada Preloga. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi su sudjelovali Zdravka Balaban, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, Anica 
Antolek Hrgar, Marijan Glavina, Ivan Šimunković, Snježana Ladić te predsjednik Đuro 
Ujlaki.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na 
području Grada Preloga.  
 
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području 
Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno uređenje koja 
je održana 05.05.2020. godine.  
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Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 05.05.2020. godine predložio je 
izmjena članaka 19. i 118. Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Preloga i na tako izmijenjeni prijedlog Odluke o donošenju VI. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga dao pozitivno mišljenje. 
 
Prijedlog izmjena Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Preloga odnosi se na:  
  
U članku 19. mijenja se stavak 3. koji sada glasi: 
 
(3) Energane za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE) – 
solarne energane, plitke geotermalne energane, energane na bioplin i/ili biomasu, 
kao i njihova kombinacija: 
- komercijalne i individualne energane se mogu smjestiti unutar proizvodnih i 
poslovnih gospodarskih zona /oznake I i K / samo kao prateća namjena na 
pojedinačnoj građevnoj čestici druge osnovne gospodarske namjene 
- isključivo energane individualnog tipa se mogu smjestiti unutar zona ugostiteljsko – 
turističke namjene /oznaka T/ kao prateća namjena uz drugu osnovnu djelatnost, pri 
čemu je fotonaponske panele obavezno postavljati na krov ili ugrađeno u pročelje, a 
komercijalne energane nisu dozvoljene. 
 
U članku 118. mijenjaju se stavke 4., 5. i 6. koje sada glase: 
 
(4) Komercijalne sunčane energane se mogu smjestiti: 
- kao osnovna ili prateća namjena na česticama unutar izdvojenih građevinskih 
područja izvan naselja specifično namijenjenih za proizvodnju energije /oznaka IE/ 
- unutar građevinskih područja naselja samo unutar gospodarskih, proizvodnih zona 
/oznaka I/ i gospodarskih, poslovnih zona /oznaka K/ samo kao prateći sadržaj druge 
gospodarske namjene. 
(5) Komercijalne geotermalne energane mogu se smjestiti: 
- za geotermalnu energanu „Draškovec AATG“ utvrđeno je izdvojeno građevinsko 
područje izvan naselja, zapadno od naselja Draškovec 
- plitke geotermalne energane mogu se unutar građevinskih područja naselja 
smještati isključivo unutar gospodarskih, proizvodnih zona /oznaka I/ i gospodarskih, 
poslovnih zona /oznaka K/ samo kao prateći sadržaj druge gospodarske namjene. 
(6) Energane na biomasu, kao i bioplinske energane mogu se smjestiti: 
- kao osnovna ili prateća namjena na području izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja specifično namijenjenih za proizvodnju energije /oznaka IE/ 
- unutar građevinskih područja naselja samo unutar gospodarskih, proizvodnih zona 
/oznaka I/ i gospodarskih, poslovnih zona /oznaka K/ samo kao prateći sadržaj druge 
gospodarske namjene. 
- kao prateći sadržaj izdvojenog poljoprivrednog gospodarstva izvan građevinskih 
područja, uz uvjet da je građevna čestica od granice zona mješovite namjene 
/oznake M1 i M2/ i od granica zona javne i društvene namjene /oznaka D/ udaljena 
najmanje 250,0 m. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Vesna Makovec iz tvrtke Urbia d.o.o. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog izmjena članaka 19. i 118. Odluke o 
donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje tako izmijenjeni prijedlog Odluke o donošenju VI. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Preloga.  
 
Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 11. 
 
Prijedlog Odluke o izradi IV. 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 koja je održana 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 05.05.2020. godine predložio je  
izmjenu članka 8. Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
dijela naselja Jug u Prelogu i na tako izmijenjeni prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena 
i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu dao pozitivno 
mišljenje. 
 
Prijedlog izmjene Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
dijela naselja Jug u Prelogu odnosi se na:  
 
Članak 8.  
Sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ broj 3/17.) za potrebe izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana 
ispitana je potreba provedbe postupka ocjene o potrebi izrade strateške procjene 
utjecaja plana na okoliš. Mišljenjem nadležnog upravnog tijela Međimurske županije 
– Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-
02/20-03/7, URBROJ: 2109/1-09/01-20-02, od 04. svibnja 2020. godine utvrđeno je 
da predmetni detaljni plan ne podliježe provedbi postupka ocjene, odnosno strateške 
procjene utjecaja na okoliš. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Vesna Makovec iz tvrtke Urbia d.o.o. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog izmjene članka 8. Odluke o izradi IV. 
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. 
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 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje tako izmijenjeni prijedlog Odluke o izradi IV. 
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 
naselja jug u Prelogu.  
 
Odluka o izradi IV. 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 12. 
 
Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 
centra u Prelogu – istok s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno 
uređenje koja je održana 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 05.05.2020. godine predložio je  
izmjene članka 8. Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 
centra u Prelogu – istok i na tako izmijenjeni prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok dao pozitivno 
mišljenje. 
 
Prijedlog izmjene Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 
centra u Prelogu – istok odnosi se na:  
 
Članak 8.  
Sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ broj 3/17.) za potrebe izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana 
ispitana je potreba provedbe postupka ocjene o potrebi izrade strateške procjene 
utjecaja plana na okoliš. Mišljenjem nadležnog upravnog tijela Međimurske županije 
– Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-
02/20-03/7, URBROJ: 2109/1-09/01-20-02, od 04. svibnja 2020. godine utvrđeno je 
da predmetni detaljni plan ne podliježe provedbi postupka ocjene, odnosno strateške 
procjene utjecaja na okoliš. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Vesna Makovec iz tvrtke Urbia d.o.o. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog izmjene članka 8. Odluke o izradi I. 
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje tako izmijenjeni prijedlog Odluke o izradi I. izmjena 
i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 
centra u Prelogu – istok.  
 
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u 
Prelogu – istok u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 13. 
 
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 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 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, Mario 
Vrbanec i Snježana Ladić.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj 
naknadi. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.  
 
Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 14. 
 
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 05.05.2020. godine.  
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima 
Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.  
 
Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 15. 
 
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 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 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.  
 
Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 16. 
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  
Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
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internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 
održane 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika 
gradonačelnika  Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad 
zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga. 
 
ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO  
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  
Grada Preloga.  
 
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 17. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog 
vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova 
članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi 
troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada 
Preloga. 
 
ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog 
vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.  
 
Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, 
radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 18. 

 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih 
aktivnosti u 2020. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun održane 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 
redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za 
financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini. 
 
ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih 
aktivnosti u 2020. godini.  
 
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih 
aktivnosti u 2020. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 

TOČKA 19. a) 
 
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 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 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. 
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području 
k.o. Prelog. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.  
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Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 19. b) 
 
Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog 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 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. 
Prelog. 
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na 
području k.o. Prelog. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog.  
 
Zaključak o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 19. c) 
 
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Prelog 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 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi na području k.o. Prelog. 
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Prelog. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi na području k.o. Prelog. 
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 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Prelog.  
 
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. 
Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 20. 

 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o  
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini 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 
05.05.2020. godine.  
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 05.05.2020. 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 2019. godini. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
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 2019. 
godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 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 2019. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju 
otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 21. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada 
Preloga od 2018. do 2028. godine 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 te Odbora 
za komunalno gospodarstvo koje su održane 05.05.2020. godine.  
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada 
Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 
2018. do 2028. godine u 2019. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika 
te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 22. a) 
 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma 
kulture 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 05.05.2020. godine.  
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje 
ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za 
imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma 
kulture Grada Preloga.  
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Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 22. b) 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 
postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture 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 
05.05.2020. godine.  
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 05.05.2020. godine predložio 
je imenovanje Đure Ujlakija, Zdravka Kvakana i Tamare Šimunić za članove 
Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma 
kulture Grada Preloga te je dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o 
imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje 
ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada 
Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 
postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.  
 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za 
imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
Sjednica je završila u 20,50 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. 
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