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Z A P I S N I K 
sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 25. lipnja 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: 021-05/20-01/24; URBROJ: 2109/14-01-20-1, dana 18. 
lipnja 2020. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Balaban Zdravka, 
Crnković Silvija, Glavina Marijan, Hižman Josip, Ladić Snježana, Martinec Novak 
Ivana, Marčec Zdravko, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro, 
Vojsk Ana i Vrbanec Mario.  
 
SJEDNICA NIJE PRISUTNA: Mirić Margit  
 
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.), Naranđa Dejan (direktor Gospodarske zone 
Prelog d.o.o.), Glavina Krešimir (direktor Razvojna agencija PCP d.o.o. 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 18. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gđa. Silvija Crnković postavila je pitanje o potrebi izgradnje trgovačkog centra u 
Prelogu te pitanje o stanju parcele na Jugu Preloga, na području koje je predviđeno 
za gradski park.  
 
Gđa. Snježana Ladić postavila je pitanje o Međugeneracijskom centru, „Kući Habuš“, 
tj. kakvi su daljnji planovi sa tim trenutno, neiskorištenim prostorom. Također je i ona 
pitala o mogućoj izgradnji trgovačkog centra u Prelogu.  
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Gosp. Ivan Šimunković postavio je pitanje o cijeni stana u budućim POS – ovim 
stanovima u Prelogu, uz komentar da je cijena od 1350 eura previsoka te pitanje o 
cijeni izgradnje ograde uz groblje u Cirkovljanu.  
 
Gđa. Zdravka Balaban je postavila pitanje o korištenju sportske dvorane u Prelogu, 
odnosno o organizaciji glazbenog koncerta u mjesecu veljači u Sportskoj dvorani 
Osnovne škole Prelog.  
 
Gosp. Dražen Novak postavio je pitanje o zemljištu uz Kompostanu Prelog, koje je 
tvrtka iz Varaždina kupila za namjenu gradnje bioenergane. Drugo pitanje odnosilo 
se na obaveze koje će Gradu Prelogu donijeti preuzimanje osnivačkih prava nad 
osnovnim školama te zatražio pismeno očitovanje.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar predložila je priključenje Grada Preloga kampanji „Gradovi 
bez pesticida“ te je postavila pitanje o raskršću Sajmišne ulice i Ulice Kneza 
Domagoja i potencijalnim opasnostima igranja na cesti u ulicama Kneza Domagoja i 
Matije Gupca.  
 
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje o utjecaju pandemije korona virusa na 
prihode Grada Preloga.  
 
Gđa. Ana Vojsk postavila je pitanje o prometu, odnosno usporavanju prometa kroz 
Ulicu Kneza Domagoja.  
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o prometu kroz Ulicu Franje Glada, kod 
tvrtke Vupak. Postavio je i pitanje predsjedniku Gradskog vijeća o njegovom 
obećanju pismenog očitovanju na pritiske koje je doživio tijekom izbora za ravnatelja 
Osnovne škole Prelog.  
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik te 
Đuro Ujlaki, predsjednik Gradskog vijeća.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. 
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.  
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu.  
4. a) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 

Preloga u 2020. godini.  
b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2020. Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.  

5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2020. godini.  

6. Izvješće o poslovanju GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. Prelog u 
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2019. godini.  
7. Izvješće o poslovanju GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u 2019. godini.  
8. Izvješće o poslovanju RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. Prelog u 2019. 

godini.  
9. Izvješće o poslovanju MARINA PRELOG d.o.o. Prelog u 2019. godini. 

 
„ZA“ je glasalo 14 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. 
 
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. 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 23.06.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 
2020. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Preloga za 2020. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2020. 
godinu.  
 
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 2.  
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 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 
23.06.2020. godine.  
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu.  
 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 3.  
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 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 
23.06.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu.  
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Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 4. a) 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga 
u 2020. 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 23.06.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2020. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2020. godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga 
u 2020. godini.  
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 4. b) 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu 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 23.06.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 
potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice 
sportskih udruga Grada Preloga 
 
Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 

TOČKA 5. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga 
u 2020. 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 23.06.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2020. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2020. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga 
u 2020. godini.  
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 6. 

 
Izvješće o poslovanju GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. Prelog u 2019. 
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 
23.06.2020. godine.  
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. 
Prelog u 2019. godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. Prelog u 2019. 
godini.  
 
Izvješće o poslovanju GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. Prelog u 2019. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 7. 
 
Izvješće o poslovanju GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u 2019. 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 23.06.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u 2019. 
godini. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u 2019. godini.  
 
Izvješće o poslovanju GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u 2019. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
Izvješće o poslovanju RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. Prelog u 2019. 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 23.06.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. 
Prelog u 2019. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Snježana Ladić, Ljubomir Kolarek te Krešimir Glavina.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. Prelog u 2019. godini.  
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Izvješće o poslovanju RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. Prelog u 2019. godini 
u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. 
 
Izvješće o poslovanju MARINA PRELOG d.o.o. Prelog u 2019. 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 23.06.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.06.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju MARINA PRELOG PCP d.o.o. Prelog u 
2019. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Dražen Novak, Ljubomir Kolarek, Ivan Šimunković i 
Snježana Ladić.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju MARINA PRELOG d.o.o. Prelog u 2019. godini.  
 
Izvješće o poslovanju MARINA PRELOG d.o.o. Prelog u 2019. godini u cijelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
Sjednica je završila u 19,25 sati.  
 
NAPOMENA: 
Sjednica je tonski snimana, te tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika, a dostupan je u Upravi 
Grada Preloga i na internetskoj stranici Grada Preloga www.prelog.hr. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
        Ujlaki Đuro, dipl.ing.stroj. 
        PROČELNICA: 
Radović Miljenka, mag.iur. 


