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Z A P I S N I K 
sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 18. ožujka 2021. 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: 021-05/21-01/02, URBROJ: 2109/14-01-21-1, dana 8. 
ožujka 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 Kemec Ana i Vrbanec Mario. 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Kolarek Ljubomir (gradonačelnik Grada Preloga), 
Kvakan Zdravko (zamjenik gradonačelnika), Radović Miljenka (pročelnica Upravnog 
odjela za upravu i društvene djelatnosti), Poredoš Željko (pročelnik Upravnog odjela 
za gospodarstvo i financije), Radiković Siniša (direktor GKP Pre-kom d.o.o.), Pervan 
Jasminka (ravnateljica Doma kulture Grada Preloga), i Sokač Željko (administrativni 
referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, STUDIO M Donji 
Kraljevec, Međimurske novine, Međimurje Press i Studio VIPRO Prelog. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 22. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo zapisnik sa 21. 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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D N E V N I    R E D 

 
 

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Preloga. (materijal u prilogu)   

2. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

3. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2020.). (materijal u prilogu)   
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu). 

6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića           
    Fijolica Prelog za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

b) Donošenje  Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice  
      Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada  
     Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata 
      insulanus Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

b)  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  
       komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu) 

9. a)  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnihpotreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. 
godini. (materijal u prilogu)   

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  
Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu) 

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o  
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini. (materijal       

u prilogu) 
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada 

Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini. (materijal u prilogu) 
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 
2020. do 2025. godine u 2020. godini. (materijal u prilogu) 

14. a) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal 

u prilogu)   
 b) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga. (materijal u prilogu)   

15. a) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga. (materijal u prilogu)   
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b) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga. (materijal u prilogu)   

16. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
dijela centra u Prelogu – Istok. (materijal u prilogu) 

17. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o 
donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu. 
(materijal u prilogu) 

18. Donošenje Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela 
te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.  (materijal u prilogu) 

19. Donošenje Odluke o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika 
gradonačelnika Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće. (materijal u prilogu) 

21. a) Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u 
Čakovcu. (materijal u prilogu) 
b) Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog 
suda u Čakovcu. (materijal u prilogu) 

22. Donošenje Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga. (materijal u 

prilogu) 
23. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu) 

24. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu. 
(materijal u prilogu) 

25. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. 
(materijal u prilogu) 

 
„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.  
 
 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za statut i poslovnik održane 16.03.2021. 
godine.  
 
Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga 
 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 2.  
 
 

Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za statut i 
poslovnik održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i Miljenka Radović, pročelnica 
Upravnog odjela za upravu i društvenu djelatnost Grada Preloga.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i 
dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Preloga. 
 
Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

 
TOČKA 3.  

 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2020. godine) s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada. 
 
U raspravi su sudjelovali Marijan Glavina i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2020. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2020. godine) u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 4.  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 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 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
U raspravi su sudjelovali Ivan Šimunković i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja 
o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 11 vijećnika, „PROTIV“ je glasalo 3 vijećnika, a kao 
„SUZDRŽAN“ 1 vijećnik.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 
2020. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Preloga za 2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 

TOČKA 5.  
 
 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
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 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću 
manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata 
te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.  
 
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada 
Preloga za 2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. a)  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića           
Fijolica Prelog 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 i Odbora za društvene djelatnosti održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
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 2020. 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 2020. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 
2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
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TOČKA 6. b)  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice 
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 i Odbora za društvene djelatnosti održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. 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 2020. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 
za 2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 
 

TOČKA 6. c)  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture 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 i Odbora za društvene djelatnosti održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2020. godinu. 
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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 2020. 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 2020. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 
2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 6. d)  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus 
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 i Odbora za društvene djelatnosti održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu. 
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek je podnio uvodno obrazloženje.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. 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 2020. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada 
Preloga za 2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
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TOČKA 7. a) 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture 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 i Odbora za komunalno gospodarstvo održane 
16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Dražen Novak i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Na pitanje 
vijećnika Dražena Novaka o cijeni radova u Ulici Kneza Domagoja, odgovor će se 
dostaviti pismenim putem.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 7. b) 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 sjednice 
Odbora za financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo održane 
16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 



10 
 

Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 sjednice Odbora za 
financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 1 vijećnik.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2020. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga u 2020. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
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TOČKA 9. a) 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 sjednice Odbora za 
financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Zdravka Balaban, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, Anica 
Antolek Hrgar i Snježana Ladić 
 
Sjednicu je napustila vijećnica Ana Vojsk Kemec te sada sjednici prisustvuje 14 
vijećnika.   
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
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 prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2020. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2020. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. b) 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 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 i Odbora za 
društvene djelatnosti održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini. 
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini. 
 
Rasprave nije bilo.   
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. 
godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 10.  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi 
Grada Preloga 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 i Odbora za društvene djelatnosti održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o 
socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2020. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o 
socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2020. godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2020. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi 
Grada Preloga u 2020. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada 
Preloga u 2020. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
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TOČKA 11. 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o  
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo održane 
16.03.2021. godine.  
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 16.03.2021. 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 2020. godini. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
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 2020. 
godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 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 2020. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o  gospodarenju 
otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 12. 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada 
Preloga od 2018. do 2028. godine 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, Odbora za društvene djelatnosti i Odbora za 
komunalno gospodarstvo održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini. 
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Silvija Crnković i gradonačelnik Ljubomir Kolarek,  
 
„ZA“ je glasalo 14 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 2020. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 
2018. do 2028. godine u 2020. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika 
te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 13. 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja 
mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 
2020. do 2025. godine 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 održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za 
period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za 
period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada 
Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja 



15 
 

mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 
2020. do 2025. godine u 2020. godini.  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti 
za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 
2025. godine u 2020. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 14. a)  
 
 

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem na području Grada Preloga održane 16.03.2021. godine.  
 
Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada 
Preloga na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je pozitivno mišljenje na 
prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Miljenka Radović. Dodatno obrazloženje podnio je 
gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.  
 
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 14. b)  
 
 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 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 izbor i imenovanje 
održane 16.03.2021. godine.  
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Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga. 
 
Ivana Martinec Novak, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje podnijela je 
uvodno obrazloženje. Odbor za izbor i imenovanje za članove Povjerenstva za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske predlaže:  
 

1. Marino Horvat, Kralja Tomislava 39, Hemuševec 
2. Vlado Logožar, Glavna 29, Prelog 
3. Miljenka Radović, Nikole Tesle 19, Prelog  
4. Đuro Ujlaki, A. Šenoe 11, Prelog  
5. Marijan Glavina, Sajmišna 31, Prelog   

 
U raspravi je sudjelovao gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga kojom se u Povjerenstvo imenuju: Marino Horvat, Kralja Tomislava 39, 
Hemuševec, Vlado Logožar, Glavna 29, Prelog, Miljenka Radović, Nikole Tesle 
19, Prelog, Đuro Ujlaki, A. Šenoe 11, Prelog i Marijan Glavina, Sajmišna 31, 
Prelog   
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u cijelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 15. a)  
 

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem na području Grada Preloga održane 16.03.2021. godine.  
 
Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada 
Preloga na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je pozitivno mišljenje na 
prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Miljenka Radović.  
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Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.  
 
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 15. b)  
 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 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 izbor i imenovanje 
održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga. 
 
Ivana Martinec Novak, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje podnijela je 
uvodno obrazloženje. Odbor za izbor i imenovanje za članove Povjerenstva za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske predlaže:  
 

1. Marino Horvat, Kralja Tomislava 39, Hemuševec 
2. Vlado Logožar, Glavna 29, Prelog 
3. Miljenka Radović, Nikole Tesle 19, Prelog  
4. Đuro Ujlaki, A. Šenoe 11, Prelog  
5. Marijan Glavina, Sajmišna 31, Prelog   

 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga kojom se u Povjerenstvo imenuju: Marino Horvat, Kralja Tomislava 39, 
Hemuševec, Vlado Logožar, Glavna 29, Prelog, Miljenka Radović, Nikole Tesle 
19, Prelog, Đuro Ujlaki, A. Šenoe 11, Prelog i Marijan Glavina, Sajmišna 31, 
Prelog   
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u cijelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 16. 
 
Prijedlog Odluke o donošenju 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 održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
U raspravi su sudjelovali Zdravka Balaban, Željko Poredoš, Ivan Šimunković i 
gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
dijela centra u Prelogu – Istok.  
 
Odluka o donošenju 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 17. 

 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o 
donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno uređenje održane 16.03.2021. 
godine.  
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Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage 
Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u 
Cirkovljanu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
U raspravi su sudjelovali Josip Hižman, Željko Poredoš i gradonačelnik Ljubomir 
Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja 
van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja 
u Cirkovljanu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o 
donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.  
 
Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju 
Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 18.  
 
 

Prijedlog 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 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog 
vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Miljenka Radović.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o naknadi troškova članovima 
Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te 
tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.  



20 
 

 
Odluka 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. 

 
 
 

TOČKA 19.  
 
 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika 
gradonačelnika 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 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za 
rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Miljenka Radović.  
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o stavljanju van snaga Odluke o 
naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika 
gradonačelnika Grada Preloga.  
 
Odluka o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika 
gradonačelnika Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 20. 

 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće s obrazloženjem, vijećnici su 
primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa 
sjednice Odbora za financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo 
održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće. 
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
U raspravi su sudjelovali Margit Mirić i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.    
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće.  
 
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga 
u projekt Dječje igralište Zelenišće u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te 
čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 21. a)  
 
Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 16.03.2021. 
godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog 
suda u Čakovcu. 
 
Ivana Martinec Novak, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje podnijela je 
uvodno obrazloženje. Odbor za izbor i imenovanje za suce porotnike Općinskog suda 
u Čakovcu predlaže:  
 

1. Marija Grabant, Glavna 29, Prelog  
2. Branka Podgorelec, Trg Slobode 12, Prelog 
3. Štefanija Sokač, Oporovec 55, Oporovec  
4. Nikola Vizer, Glavna 59, Prelog  
5. Ivan Gradečak, Stjepana Mlinarića 5, Prelog  
6. Dinko Kolarek, Kneza Branimira 5, Prelog   

 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika 
Općinskog suda u Čakovcu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu, 
kojem se za suce porotnike imenuju Marija Grabant, Glavna 29, Prelog, Branka 
Podgorelec, Trg Slobode 12, Prelog, Štefanija Sokač, Oporovec 55, Oporovec , 
Nikola Vizer, Glavna 59, Prelog, Ivan Gradečak, Stjepana Mlinarića 5, Prelog  i 
Dinko Kolarek, Kneza Branimira 5, Prelog. 
 
Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 21. b)  
 
Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 
Čakovcu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje 
održane 16.03.2021. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu. 
 
Ivana Martinec Novak, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje podnijela je 
uvodno obrazloženje. Odbor za izbor i imenovanje za suce porotnike za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu predlaže: 

 
1. Ana Čerepinko, Glavna 47, Prelog 
2. Kristina Najman, Jug III 2e, Prelog  
3. Željko Slaviček, Jug II 45, Prelog  
4. Stjepana Sokač, A. Šenoe 1, Prelog 

 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika za 
mladež Općinskog suda u Čakovcu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 
Čakovcu kojom se za suce porotnike za mladež imenuju Ana Čerepinko, 
Glavna 47, Prelog, Kristina Najman, Jug III 2e, Prelog, Željko Slaviček, Jug II 45, 
Prelog i Stjepana Sokač, A. Šenoe 1, Prelog. 
 
Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 
u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 22. 

 
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica 
održane 16.03.2021. godine.  
 
Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica na sjednici održanoj 16.03.2021. 
godine dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području 
Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek te predložio naziv 
ulice Ulica Katarine Dolenec.  
 
U raspravi su sudjelovali Josip Novak i Anica Antolek Hrgar. 
 
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 23. 

 
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga u 2021. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za 
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga održane 
16.03.2021. godine.  
 
Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada 
Preloga na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je pozitivno mišljenje na 
prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. 
godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih 
raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Preloga u 2021. godini. 
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„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga u 2021. godini.  
 
Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 24. 
 

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem na području Grada Preloga održane 16.03.2021. godine.  
 
Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada 
Preloga na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je pozitivno mišljenje na 
prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2020. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.  
 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 25. 
 

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem na području Grada Preloga održane 16.03.2021. godine.  
 
Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada 
Preloga na sjednici održanoj 16.03.2021. godine dao je pozitivno mišljenje na 
prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2020. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 14 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.  
 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
Na kraju sjednice zahvalu svim vijećnicima na suradnji uputili su predsjednik 
Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki te gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
Sjednica je završila u 21,00 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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