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Z A P I S N I K 
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 31. ožujka 2022. godine, 
u prostorima Poduzetničkog centra Prelog,  

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

 
 
Sjednicu je sazvao gosp. ĐURO UJLAKI – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA:  021-05/22-01/11; URBROJ: 2109/14-01-22-01, dana 24. 
ožujka 2022. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Anica Antolek Hrgar, Dragutin Glavina, Josip 
Hižman, Mario Horvat, Zdravko Kvakan, Snježana Ladić, Ivana Martinec Novak, 
Margit Mirić, Anica Naranđa, Josip Novak, Đuro Ujlaki, Ana Vojsk Kemec i Mario 
Vrbanec. 
 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Ljubomir Kolarek (gradonačelnik Grada Preloga), 
Miljenka Radović (pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti), 
Željko Poredoš (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije), Miroslav 
Hržić (pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte), Sandra Hlišć (voditeljica 
Odsjeka za financije i proračun), Iva Kožnjak (ravnateljica Muzeja Croata insulanus), 
Maja Lesinger (ravnateljica Knjižnice i čitaonice), Brankica Mezga (ravnateljica 
Dječjeg vrtića Fijolica), Kristina Posavec i Željko Sokač (administrativni referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: medjimurski.hr, List Međimurje, Studio M i 
Studio Vipro. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 6. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo zapisnik 
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gosp. Zdravko Kvakan postavio je pitanje o tijeku radova na izgradnji obilaznice 
Grada Preloga te da li je gotova izgradnja mosta na ulazu u Čehovec te u kojoj je fazi 
izgradnja tribina u Parku Mladosti u Prelogu.    
 
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje o aktivnostima na zbrinjavanju izbjeglica iz 
Ukrajine te pitanje o mogućem uređenju dječjeg igrališta u Cvjetnoj ulici u 
Cirkovljanu.   
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Gđa. Ana Vojsk Kemec postavila je pitanje o mogućnosti izmještanja dalekovoda iz 
mjesta Cirkovljan (kod Sportskog parka Zdenci) te pitanje o akciji čišćenja okoliša „Za 
ljepši grad“, odnosno pitanje da li su udruge i škole dobile obavijest da se uključe u 
akciju.  
 
Gđa. Margit Mirić postavila je pitanje o izgradnji komunalne infrastrukture u 
Draškovcu, a posebno za Zelenu ulicu. Pitanje je postavila i o mjerama pomoći 
obiteljima s više djece, a vezano uz plaćanje naknade za boravak u dječjim vrtićima 
na području Preloga.   
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o mogućnosti korištenja prostorija za 
političke stranke, a koja su u vlasništvu Grada Preloga te pitanje o aktivnostima 
vezanima uz osnivanje Pučkog otvorenog učilišta Prelog.  
 
Gđa. Snježana Ladić postavila je pitanje o načinu korištenja površine na kraju Ulice 
Zrinskih, predviđenoj za izgradnju gradskog parka.  
 
Gosp. Mario Horvat postavio je pitanje o adaptaciji krovišta Područne škole 
Cirkovljan te o proširenju Područne škole Cirkovljan. Postavio je i pitanje da li je dana 
koncesija za bušotinu na području geotermalnih izvora u Draškovcu privatnoj osobi. 
Također je postavio i pitanje da li INA d.d. i dalje plaća rentu, a vezano uz benzinsku 
pumpu u Prelogu. Na postavljena pitanja zatražio je pismeni odgovor.  
 
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o proširenju građevinskog zemljišta u mjestu 
Čehovec te pitanje o statusu napuštenih, ruševnih kuća na području mjesta Čehovec.  
 
Gosp. Dragutin Glavina postavio je pitanje o odvozu gnojnice na za to nedozvoljena 
mjesta te pitanje o držanju i vođenju pasa na najfrekventnijim mjestima u Prelogu 
gdje se tijekom vikenda okuplja najveći broj ljudi (npr. Marina Prelog). 
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. LJUBOMIR KOLAREK – gradonačelnik.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
Ljubomir Kolarek, gradonačelnik, predlaže dopunu Dnevnog reda, dodatnim točkama 
pod nazivom:   
 

• Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.  
 

• Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 

 

• Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 

 
Predsjednik daje na glasanje dopunjeni Dnevni red, točkama 20.b), 23. i 24. koje 
glase: 
 
20.b) Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.  
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23. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 
 
24. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 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. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2021.).   
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2021. 

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

Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.  
4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića           

    Fijolica Prelog za 2021. godinu.  
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice  

      Grada Preloga za 2021. godinu.  
c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada  

     Preloga za 2021. godinu.  
d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata 

      insulanus Grada Preloga za 2021. godinu.  
5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
b)  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

       komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  

potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini.  
7. a)  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini.  
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. godini.  

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  
Grada Preloga u 2021. godini.  

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o  
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini.  

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada 
Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini.  

11. 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 2021. godini.  

12. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM 
d.o.o. Općini Pribislavec.  
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13.  Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM 
d.o.o. Općini Jalžabet.  

14. Donošenje Odluke o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje 
stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga.   

15. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o 
izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.  

16.  a) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o 
izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.  
b) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.  

17. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.  
18. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.  
19. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih 

potreba Grada Preloga.  
20. a) Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 

području k.o. Prelog.  
b) Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.  

21. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.  

22. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.   

23. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.  

24. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.  

25. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u 
posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Preloga.   

26. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga u 2022. godini.  

27. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.  
 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo tako predložen dnevni red. 
 
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 
 
 

TOČKA 1.  
 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2021. godine) s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada. 
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Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - prosinac 2021. godine). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - prosinac 2021. godine) u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 2.  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 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 
29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada 
Preloga za 2021. godinu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Naranđa i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna 
Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 3.  
 
 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Preloga za 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 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću 
manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. 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 2021. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga 
za 2021. godinu. 
 
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada 
Preloga za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
 

TOČKA 4. a)  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića          
Fijolica Prelog za 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 proračun i Odbora za društvene djelatnosti održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića          
Fijolica Prelog za 2021. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 
2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
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TOČKA 4. b)  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice 
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 proračun i Odbora za društvene djelatnosti održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 
za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 4. c)  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture 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 
proračun i Odbora za društvene djelatnosti održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga za 2021. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 
2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 4. d)  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus 
Grada Preloga za 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 proračun i Odbora za društvene djelatnosti održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus 
Grada Preloga za 2021. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada 
Preloga za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
TOČKA 5. a) 

 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 sjednica 
Odbora za financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 
29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar  i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 5. b) 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 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 proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 
29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
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U raspravi su sudjelovali Dragutin Glavina  i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 6.  
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2021. 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 održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini.  
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 5 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2021. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Preloga u 2021. godini 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 javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2021. 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 održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini.  
 
„ZA“ je glasalo 13 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 2021. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Grada Preloga u 2021. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 7. b) 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. 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 održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. 
godini.  
 
„ZA“ je glasalo 13 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 2021. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. godini u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 8. 

 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  
Grada Preloga u 2021. 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 održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o 
socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2021. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o 
socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2021. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2021. godini.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  
Grada Preloga u 2021. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada 
Preloga u 2021. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
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TOČKA 9. 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o 
gospodarenju otpadom 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 Odbora za komunalno gospodarstvo održane 
29.03.2022. godine.  
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 29.03.2022. 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 2021. godini. 
 
U raspravi je sudjelovao Mario Horvat.  
 
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 2021. 
godini.  
 
„ZA“ je glasalo 13 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 2021. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju 
otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 10. 
 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada 
Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. 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 održanih 
29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije 
razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini. 
 
U raspravi je sudjelovala Snježana Ladić.   
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini.  
 
„ZA“ je glasalo 13 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 2021. godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 
2018. do 2028. godine u 2021. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika 
te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 11. 
 
 

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 2021. 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 održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. 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 2021. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. 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 2021. 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 2021. godini.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja 
mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 
2020. do 2025. godine u 2021. 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 2021. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
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TOČKA 12. 
 
 

Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. 
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 
proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP 
PREKOM d.o.o. Općini Pribislavec. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP 
PREKOM d.o.o. Općini Pribislavec. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u 
tvrtci GKP PREKOM d.o.o. 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 PREKOM d.o.o. 
Općini Pribislavec. 
 
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini 
Pribislavec u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 13. 
 
 

Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. 
Općini Jalžabet s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom 
na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i 
Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP 
PREKOM d.o.o. Općini Jalžabet. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP 
PREKOM d.o.o. Općini Jalžabet. 
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u 
tvrtci GKP PREKOM d.o.o. 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 PREKOM d.o.o. 
Općini Jalžabet. 
 
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini 
Jalžabet u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 14. 
 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje 
stambenog pitanja mladih obitelji 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 društvene djelatnosti održane 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju Programa demografskih mjera za 
rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat, Snježana Ladić i gradonačelnik Ljubomir 
Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Programa 
demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području 
Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje 
stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga. 
 
Odluka o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog 
pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 15. 

 
 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o 
izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice 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 29.03.2022. godine.  
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Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o 
izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni 
Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 16. a) 
 
 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o 
izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 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 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o 
izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. 
 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama 
Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 16. b) 
 
 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
FIJOLICA Prelog 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 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića FIJOLICA Prelog. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
FIJOLICA Prelog. 
 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića FIJOLICA 
Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 17. 
 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
FIJOLICA Prelog. 
 
Gđa. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u ime 
Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Fijolica 
imenuje:   
 
1. Kristina Posavec  
 
Rasprave nije bilo. 



19 
 

 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg 
vrtića FIJOLICA Prelog: 
 

Kristina Posavec, Trg Slobode 10, Prelog    
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. 
 
Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
Na dosadašnjoj suradnji zahvalila se dosadašnja ravnateljica Dječjeg vrtića Fijolica 
Prelog Brankica Mezga, a na povjerenju je zahvalila nova ravnateljica Kristina 
Posavec. Uz zahvalu dosadašnjoj ravnateljici, uspješan rad novoizabranoj ravnateljici 
zaželio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 

 
TOČKA 18. 

 
 

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića FIJOLICA Prelog s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i 
imenovanje 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. 
 
Gđa. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u 
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
FIJOLICA Prelog imenuju: 
 
1. Matija Strahija,  
2. Marijan Glavina i  
3. Josip Hižman. 
 
U raspravi je sudjelovao Mario Horvat 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog u koje se imenuju:  
 
1. Matija Strahija, Čehovec 81/b, Čehovec,  
2. Marijan Glavina, Sajmišna 31, Prelog i  
3. Josip Hižman, Zdenci 12, Cirkovljan. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a „PROTIV“ 6 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA 
Prelog. 
 
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
FIJOLICA Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 19. 
 
 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih 
potreba Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i 
proračun i Odbora za društvene djelatnosti održanih 29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
financiranju javnih potreba Grada Preloga. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
financiranju javnih potreba Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih 
potreba Grada Preloga. 
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba 
Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 20. a)  
 
 

Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Prelog s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za nekretnine 
održane 29.03.2022. godine.  
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Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Prelog. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi na području k.o. Prelog.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Prelog. 
 
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. 
Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 20. b)  

 
 

Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada Preloga.   
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi. 
 
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 21. 
 
 

Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude 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. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 
 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude 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 22. 
 
 

Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude 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. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 
 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude 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 23. 

 
 

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. 
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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 13 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 24. 
 
 

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. 
 
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Ljubomir Kolarek i pročelnica Upravnog 
odjela za upravu i društvenu djelatnost Miljenka Radović.  
 
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 13 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 25. 
 
 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
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internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje 
29.03.2022. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Preloga. 
 
Gđa. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u 
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Povjerenstvo za uvođenje u 
posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga imenuju:  
 
1. Miljenka Radović,  
2. Marino Horvat i 
3. Vlado Logožar. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Prelog u koje se imenuju:  
 
1. Miljenka Radović, Nikole Tesle 19, Prelog, 
2. Marino Horvat, Kralja Tomislava 39, Hemuševec i 
3. Vlado Logožar, Glavna 29, Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga. 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 26. 
 
 

Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Preloga u 2022. 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 Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području 
Grada Preloga održanih 29.03.2022. godine.  
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih 
raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Preloga u 2022. godini. 
 
Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada 
Preloga na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dalo je pozitivno mišljenje na 
prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. 
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 2022. godini.  
 
„ZA“ je glasalo 13 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 2022. godini. 
 
Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 27. 
 
 

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Povjerenstva za 
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga održanih 
29.03.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2022. godinu. 
 
Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada 
Preloga na sjednici održanoj 29.03.2022. godine dalo je pozitivno mišljenje na 
prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2022. godinu.  
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„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. 
 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
Sjednica je završila u 20,30 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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