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Z A P I S N I K 
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

odrţane dana 21. prosinca 2021. godine, 
u prostorima Poduzetniĉkog centra Prelog,  

Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), 
s poĉetkom u 18,00 sati 

 
 
Sjednicu je sazvao gosp. ĐURO UJLAKI – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA:  021-05/21-01/94, URBROJ: 2109/14-01-21-01, dana 15. 
prosinca 2021. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Anica Antolek Hrgar, Dragutin Glavina, Josip 
Hižman, Mario Horvat, Zdravko Kvakan, Snježana Ladić, Ivana Martinec Novak, 
Margit Mirić, Anica NaranĊa, Josip Novak, Đuro Ujlaki, Ana Vojsk Kemec i Mario 
Vrbanec. 
 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Ljubomir Kolarek (gradonaĉelnik Grada Preloga), 
Miljenka Radović (proĉelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti), 
Željko Poredoš (proĉelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije), Sandra Hlišć 
(voditeljica Odsjeka za proraĉun i financije), Kristijan Levaĉić (GKP Pre-kom d.o.o.), 
Dejan NaranĊa (predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Preloga) i Željko 
Sokaĉ (administrativni referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: medjimurski.hr, Studio M i Studio Vipro. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 5. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo zapisnik 
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Ĉestitke su prigodom blagdana, ispred klubova vijećnika uputili Snježana Ladić, 
Zdravko Kvakan, Mario Horvat i Anica Antolek Hrgar. 
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
Gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek predložio je izmjenu dnevnog reda na naĉin da se 
iz dnevnog reda briše toĉka 16. b) Donošenje Odluke o imenovanju privremenog 
ravnatelja Puĉkog otvorenog uĉilišta Prelog.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje predloženu izmjenu dnevnog reda.  
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„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
  
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo predloţenu izmjenu dnevnog reda.  

 
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red u cijelosti. 

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proraĉuna Grada Preloga za 

2021. godinu.   
2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa graĊenja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu.  
3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
4. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Preloga za 2021. godinu.  
5. a) Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 

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

6. Donošenje Odluke o zaduženju Grada Preloga.   
7. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga.  
8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće službenika.  
9. Donošenje Odluke o naĉinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na podruĉju Grada Preloga.   
10. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na podruĉju Grada Preloga.   
11. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM 

d.o.o. Prelog Općini Pribislavec.   
12. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM 

d.o.o. Prelog Općini Jalžabet.   
13. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnoj naknadi Grada Preloga.   
14. Donošenje Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa 

poticane stanogradnje u Prelogu.   
15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrĊivanju mjerila za sufinanciranje 

djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na podruĉju Grada Preloga. 
16. Donošenje Odluke o osnivanju Puĉkog otvorenog uĉilišta Prelog.  
17. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u 

Varaždinu.   
18. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu.  
19. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na podruĉju Grada Preloga za 

2021. godinu.  
20. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju Grada Preloga za 

2022. godinu.   
 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo tako predloţen dnevni red. 
 
Prelazi se na rad po utvrĊenom dnevnom redu. 

 
 

TOĈKA 1.  
 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proraĉuna 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 proraĉun održane 
20.12.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proraĉuna Grada 
Preloga za 2021. godinu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi su sudjelovali Snježana Ladić, voditeljica Odsjeka za proraĉun i financije 
Sandra Hlišć te Dragutin Glavina. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 

Proraĉuna Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŢAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Proraĉuna Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proraĉuna Grada Preloga za 2021. godinu u 

cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni dio. 
 
 

TOĈKA 2.  
 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa graĊenja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 

sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za 
financije i proraĉun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 20.12.2021. 
godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
graĊenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
graĊenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 

Programa graĊenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, a kao „SUZDRŢAN“ 1 vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Programa graĊenja komunalne infrastrukture za 
2021. godinu. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa graĊenja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini 

njegov sastavni dio. 
 

TOĈKA 3.  
 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa odrţavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za 
financije i proraĉun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 20.12.2021. 
godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat i gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o II. izmjenama i dopunama Programa odrţavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa odrţavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini 
njegov sastavni dio. 
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TOĈKA 4.  

 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama 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 sjednica Odbora za financije i 
proraĉun i Odbora za društvene djelatnosti održanih 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga za 2021. godinu. 
 
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 
2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni 
dio. 
 

TOĈKA 5. a)   
 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama 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 sjednica Odbora za financije i 
proraĉun i Odbora za društvene djelatnosti održanih 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih 

potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2021. godinu. 
 
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni 

dio. 
 

TOĈKA 5. b)   
 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama 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 
sjednica Odbora za financije i proraĉun i Odbora za društvene djelatnosti održanih 
20.12.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 

potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, a kao „SUZDRŢAN“ 1 vijećnik. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te ĉini njegov sastavni dio. 
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TOĈKA 6.  
 
 

Prijedlog Odluke o zaduţenju 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 proraĉun održane 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika.  

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o zaduţenju Grada Preloga. 
 
Odluka o zaduţenju Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te 
ĉini njegov sastavni dio. 
 

TOĈKA 7.  
 
 

Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 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 20.12.2021. 
godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada 
Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga. 
 
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga u cijelosti se 

nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni dio. 
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TOĈKA 8.  

 
 

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika 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 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće službenika. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi su sudjelovali Snježana Ladić te gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće 
službenika.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika. 
 
Odluka o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni dio. 
 

TOĈKA 9.  
 
 

Prijedlog Odluke o naĉinu pruţanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na podruĉju Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 

sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
komunalno gospodarstvo održane 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o naĉinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na podruĉju Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o naĉinu pružanja javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na podruĉju Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o naĉinu pruţanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na podruĉju Grada Preloga. 
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Odluka o naĉinu pruţanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
podruĉju Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov 

sastavni dio. 
 
 

TOĈKA 10.  
 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na podruĉju Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 

sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
komunalno gospodarstvo održane 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na podruĉju Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na podruĉju Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na podruĉju Grada Preloga. 
 
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
podruĉju Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov 

sastavni dio. 
 

TOĈKA 11.  
 
 

Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. 
Prelog Općini Pribislavec s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i 
proraĉun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP 
PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP 
PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat i gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u 
tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. 
Prelog Općini Pribislavec. 
 
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog 
Općini Pribislavec u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov 
sastavni dio. 
 

TOĈKA 12.  
 
 

Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. 
Prelog Općini Jalţabet s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 

objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i 
proraĉun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP 
PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP 
PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u 

tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. 
Prelog Općini Jalţabet. 
 
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog 
Općini Jalţabet u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni 
dio. 
 

TOĈKA 13.  
 
 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
komunalnoj naknadi Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv 
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za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za 
financije i proraĉun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 20.12.2021. 
godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o 

izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
komunalnoj naknadi Grada Preloga. 
 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj 
naknadi Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov 

sastavni dio. 
 

TOĈKA 14.  
 
 

Prijedlog Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa 
poticane stanogradnje 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 proraĉun održane 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz 
Programa poticane stanogradnje u Prelogu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
 
U raspravi je sudjelovao Dragutin Glavina i gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada 

Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa 
poticane stanogradnje u Prelogu. 
 
Odluka o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane 
stanogradnje u Prelogu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov 
sastavni dio. 
 
 

TOĈKA 15.  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrĊivanju mjerila za sufinanciranje 
djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na podruĉju 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 proraĉun i Odbora za 
društvene djelatnosti održanih 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za financije i proraĉun na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrĊivanju mjerila za 
sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na podruĉju Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrĊivanju mjerila za 
sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na podruĉju Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
 
U raspravi su sudjelovali Mario Vrbanec i gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrĊivanju 

mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na podruĉju 
Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a „PROTIV“ je glasalo 6 vijećnika.  

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjeni Odluke o utvrĊivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova 
predškolskog odgoja na podruĉju Grada Preloga. 
 
Odluka o izmjeni Odluke o utvrĊivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti 
ustanova predškolskog odgoja na podruĉju Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni dio. 
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TOĈKA 16.  

 
 

Prijedlog Odluke o osnivanju Puĉkog otvorenog uĉilišta Prelog s obrazloženjem, 

vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednica Odbora za Statut i poslovnik i Odbora za društvene djelatnosti 
održanih 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju Puĉkog otvorenog uĉilišta Prelog. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju Puĉkog otvorenog uĉilišta Prelog. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica NaranĊa i gradonaĉelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju Puĉkog otvorenog 
uĉilišta Prelog.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju Puĉkog otvorenog uĉilišta Prelog. 
 
Odluka o osnivanju Puĉkog otvorenog uĉilišta Prelog u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni dio. 
 
 

TOĈKA 17.   
 
 

Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja suca porotnika Ţupanijskog suda u 
Varaţdinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje 
održanih 20.12.2021. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja suca porotnika 
Županijskog suda u Varaždinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Dragutin Glavina te proĉelnica Upravnog odjela za upravu i 
društvenu djelatnost Miljenka Radović.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja suca 
porotnika Županijskog suda u Varaždinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prijedlogu imenovanja suca porotnika Ţupanijskog suda u 
Varaţdinu. 
 
Odluka o prijedlogu imenovanja suca porotnika Ţupanijskog suda u Varaţdinu 

u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni dio. 
 
 

TOĈKA 18.  
 
 

Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu 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 20.12.2021. 
godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 20.12.2021. godine dao je 

pozitivno mišljenje na prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. 
godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada 

Preloga za 2022. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu u cijelosti se nalazi u 

privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni dio. 
 
 

TOĈKA 19.  
 
 

Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na podruĉju Grada 
Preloga za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 

objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Stožera civilne zaštite 
Grada Preloga održane 15.12.2021. godine.  
 
Stoţer civilne zaštite Grada Preloga na sjednici održanoj 15.12.2021. godine dao 
je pozitivno mišljenje na prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na 
podruĉju Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne 
zaštite na podruĉju Grada Preloga za 2021. godinu.  



15 
 

„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na podruĉju Grada 
Preloga za 2021. godinu. 
 
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na podruĉju Grada Preloga za 
2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni 
dio. 

 
TOĈKA 20.  

 
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju Grada 
Preloga za 2022. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Stožera civilne zaštite 
Grada Preloga održane 15.12.2021. godine.  
 
Stoţer civilne zaštite Grada Preloga na sjednici održanoj 15.12.2021. godine dao 
je pozitivno mišljenje na prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
podruĉju Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na podruĉju Grada Preloga za 2022. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 

 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju Grada 
Preloga za 2022. godinu. 
 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju Grada Preloga za 
2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te ĉini njegov sastavni 
dio. 

 
Sjednica je završila u 20,00 sati.  
 
NAPOMENA: Sjednica je tonski snimana, te tonski zapis ĉini 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. 
        PROĈELNICA: 
Radović Miljenka, mag.iur. 
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