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Z A P I S N I K 
sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 26. studenog 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: 021-05/20-01/52, URBROJ: 2109/14-01-20-1, dana 19. 
studenog 2020. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Balaban Zdravka, 
Crnković Silvija, Glavina Marijan, Hižman Josip, Martinec Novak Ivana, Marčec 
Zdravko, Mirić Margit, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro, 
Vojsk Kemec Ana i Vrbanec Mario.  
 
SJEDNICI NIJE PRISUTNA: Snježana Ladić  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Kvakan Zdravko (zamjenik gradonačelnika), Radović 
Miljenka (pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti), Hlišć Sandra 
(voditeljica Odsjeka za financije i proračun) i Sokač Željko (administrativni referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, STUDIO M Donji 
Kraljevec i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 20. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Zbog trenutne epidemiološke situacije i potrebe skraćivanja vremena trajanja  
sjednice Gradskog vijeća nije se održalo aktualnih pola sata predviđenih za pitanja 
vijećnika. Vijećnici su postavili pisana pitanja mailom ili na samoj sjednici, predajom 
pisanog pitanja predsjedniku Gradskog vijeća. Na sva pitanja odgovoriti će se 
pisanim putem. 
 
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
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Zdravko Kvakan, zamjenik gradonačelnika, predlaže amandman, dopunu Dnevnog 
reda, dodatnom točkom pod nazivom Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
porezima Grada Preloga.  
 
Predsjednik daje na glasanje dopunjeni Dnevni red, točkom 13. koja glasi:  
 
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red u cijelosti. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu.  
2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i  

2023. godinu.   
3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.  
6. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.    

b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga za 2021. godinu.  

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.  
8. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu) 
9. a) Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela 

naselja    Jug u Prelogu.  
b) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.  
c) Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 

području k.o. Čehovec. 
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 

djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.  
11. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i 

prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP - Sustainable Energy 
and Climate Action Plan).   

12. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu Grada Preloga.  

13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.  
 
„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. 
 



3 
 

TOČKA 1. 
 

 
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu,  kao 
i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga 
održane dana 24. 11. 2020. godine, vijećnici su primili objavom na Internet stanici 
Grada.  
 
Zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan podnio je uvodno obrazloženje. 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga predložilo je za dodjelu 
Plakete Grada Preloga: 
 

• Slavka Režeka iz Cirkovljana 
• Marka Jeđuda iz Čehovca  
• Dragutina Karea iz Preloga  
• NK Naprijed iz Cirkovljana 

 
Nadalje, predlaže da se dodijeli Grb Grada Preloga:  
 

• Marti Posavec iz Preloga  
• Eurobeton d.d. iz Preloga 

 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Preloga za 2020. godinu. 
 
 „ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 2.  
 
 

Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i  
2023. 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 24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, sa 
projekcijom za 2022. i  2023. godinu. 
 
Zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan je podnio uvodno obrazloženje.  
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U raspravi su sudjelovali Ivan Šimunković, Dražen Novak i Zdravko Kvakan.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2021. 
godinu, sa projekcijom za 2022. i  2023. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 11 vijećnika, a „PROTIV“ su glasala 3 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Proračun Grada Preloga za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i  2023. 
godinu.  
 
Proračun Grada Preloga za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i  2023. 
godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 3.  
 
 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 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 te Odbora za 
komunalno gospodarstvo održane 24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Zdravka Balaban, Zdravko Kvakan i Anica Antolek Hrgar. 
Odgovor na pitanje Anice Antolek Hrgar o visini novčanog iznosa predviđenog za 
uređenje parkirališta uz Dječji vrtić Fijolica dostavit će pismenim putem.   
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
 
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4.  
 
 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 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 te Odbora za 
komunalno gospodarstvo održane 24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2021. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
 
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 5.  
 
 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. 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 te Odbora za 
društvene djelatnosti održane 24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 
2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 
2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga za 2021. godinu. 
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„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. a)  
 
 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. 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 te Odbora za 
društvene djelatnosti održane 24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2021. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. b)  
 
 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga za 2021. 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 te Odbora za društvene djelatnosti održane 24.11.2020. godine.  
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. 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 2021. godinu. 
 
Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 
2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 7.  
 
 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. 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 24.11.2020. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 
2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Preloga za 2021. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 11 vijećnika, a „PROTIV“ su glasala 3 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.  
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 8.  
 
 

Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 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 24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom 
računu. 
 
„ZA“ je glasalo 11 vijećnika, a „PROTIV“ su glasala 3 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu.  
 
Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. a)  
 

Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja 
Jug u Prelogu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun te 
Odbora za nekretnine održane 24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na 
području dijela naselja Jug u Prelogu uz prijedlog da Gradsko vijeće razmotri 
mogućnost povećanje početne cijene. 
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela 
naselja Jug u Prelogu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki predložio je povećanje cijene zemljišta i to 
na način da početna cijena zemljišta iznosi 230,00 kn/m². 
 
Zamjenik gradonačelnika podnio je uvodno obrazloženje.  
 
U raspravi su sudjelovali Dražen Novak, Zdravka Balaban, Zdravko Kvakan te 
Marijan Glavina. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta 
na području dijela naselja Jug u Prelogu, kojim se utvrđuje početna cijena zemljišta u 
iznosu od 230,00 kn/m². 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, a „SUZDRŽANA“ su bila 2 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u 
Prelogu kojim se utvrđuje početna cijena zemljišta u iznosu od 230,00 kn/m². 
 
Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u 
Prelogu kojim se utvrđuje početna cijena zemljišta u iznosu od 230,00 kn/m² u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 9. b)  
 

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 sjednice Odbora za financije i proračun te Odbora za nekretnine održane 
24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. 
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području 
k.o. Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.  
 
Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 9. c)  
 

Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Čehovec s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun te Odbora za nekretnine održane 24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi na području k.o. Čehovec. 
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Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Čehovec. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi na području k.o. Čehovec. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Čehovec.  
 
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. 
Čehovec u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 10.  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 
djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području 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 te Odbora za 
društvene djelatnosti održane 24.11.2020. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za 
sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za 
sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. 
 
Zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan je podnio uvodno obrazloženje.  
 
U raspravi je sudjelovala Zdravka Balaban.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju 
mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području 
Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 
djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. 
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Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti 
ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11.  
 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i 
prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP - Sustainable 
Energy and Climate Action Plan) s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada.  
 
Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada 
Preloga (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan) je predstavio Goran 
Jeras iz Zadruge za etično financiranje.  
 
Prezentaciji Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim 
promjenama Grada Preloga su nazočili i predstavnici MENEA – e Alen Višnjić i Maja 
Bratko te Miroslav Hržić, voditelj projekta ENES – CE za Grad Prelog.  
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i Đuro Ujlaki. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana 
energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga 
(SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i 
prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP - Sustainable 
Energy and Climate Action Plan). 
 
Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe 
klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP - Sustainable Energy and 
Climate Action Plan)u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
 

TOČKA 12.  
 
 

Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu 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 održane 24.11.2020. godine.  
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 24.11.2020. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina u vlasništvu Grada Preloga. 
 
U raspravi su sudjelovali Ivan Šimunković te pročelnica Upravnog odjela za upravu i 
društvenu djelatnost Miljenka Radović.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu Grada Preloga. 
 
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 
Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 13.  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada. 
 
Zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan je podnio uvodno obrazloženje.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
porezima Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga. 
 
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,30 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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GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 

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


