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Z A P I S N I K 
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 1. prosinca 2022. godine, 
u Gradskoj vijećnici Grada Preloga,  

Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,30 sati. 
 

 
Sjednicu je sazvao gosp. ĐURO UJLAKI – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA:  021-05/22-01/73; URBROJ: 2109/14-01-22-01, dana 23. 
studenog 2022. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Anica Antolek Hrgar, Dragutin Glavina, Mario 
Horvat, Zdravko Kvakan, Snježana Ladić, Nikola Madić, 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), 
Miroslav Hržić (pročelnik Upravnog odjela za razvoj Grada i projekte), Željko Poredoš 
(pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije), Mateja Kavran Matjačić 
(vršitelj dužnosti pročelnice Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti) i  
Željko Sokač (administrativni referent). Sjednici su još prisutni Milan Logožar te 
profesori i učenici iz Srednje škole Prelog.   
 
SJEDNICI SU PRISUTNI NOVINARI: medjimurski.hr, List Međimurje, Međimurske 
novine, Studio M i Studio Vipro. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 9. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Primjedbe na zapisnik iznijeli su vijećnica Anica Antolek Hrgar i vijećnik Mario 
Vrbanec.   
 
Vijećnica Anica Antolek Hrgar dala je primjedbu na zapisnik i to u uvodnom dijelu 
zapisnika na način da u istom nisu bili konstatirani svi prisutni i to Nikola Madić i Maja 
Lesinger, ravnateljica Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.  
 
Vijećnik Mario Vrbanec dao je primjedbu na zapisnik vezano uz točku 1. navodeći 
raspravu koja se vodila nakon te točke dnevnog reda.  
 
Nakon obrazloženja Miljenke Radović, pročelnice Upravnog odjela za upravu i 
društvene djelatnosti prihvaćena je primjedba na zapisnik vijećnice Anice Antolek 
Hrgar. Primjedba vijećnika Maria Vrbanec nije prihvaćena.  
 
Slijedom prihvaćene primjedbe vijećnice Anice Antolek Hrgar na zapisnik, 
predsjednik  daje na prihvaćanje dopunjeni zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Preloga. 
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„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo zapisnik 
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gosp. Zdravko Kvakan postavio je pitanje o tijeku radova na Aglomeraciji Donja 
Dubrava te pitanje o visini novaca povučenih iz europskih fondova za razne projekte 
koji su u realizaciji na području Preloga.  
 
Gđa. Ivana Martinec Novak postavila je pitanje o načinu rješavanja problema 
raskršća ulica Antuna Mihanovića, Franje Glada i Stjepana Mlinarića u Prelogu.  
 
Gđa. Margit Mirić postavila je pitanje o nedostatnom kapacitetu Dječjeg vrtića Fijolica 
u Draškovcu te o načinu rješavanja tog problema.  
 
Gđa. Anica Naranđa postavila je pitanje o praznim kućama i zapuštenim gruntištima 
na području Preloga i o mogućnosti njihove obnove te o mogućoj sanaciji zgrada u 
suvlasništvu, odnosno vlasništvu Grada Preloga. Također je postavila i pitanje o fazi 
realizacije izgradnje zaobilaznice Preloga te fazi radova na zgradi POS – a u 
Prelogu. 
 
Gđa. Snježana Ladić postavila je pitanje o mogućoj izgradnji trgovačkog centra u 
Prelogu.   
 
Gosp. Mario Horvat postavio je pitanje o šljunčari Eurobetona, tj. o mogućem 
izvlaštenju vlasnika poljoprivrednog zemljišta za potrebe širenja šljunčare, kao i o 
postojanju sanacijskog plana za šljunčaru Eurobetona. Isto tako, tvrtka Eurobeton 
svake je godine obvezna dovesti neovisnog stručnjaka koji će učiniti snimanje dna 
jezera sonarom te vijećnika Horvata zanima koje je najdublja zabilježena točka u 
predmetnoj akumulaciji. Za ovo pitanje vijećnik je zatražio pismeni odgovor. Također 
je postavio pitanje, tj komentirao činjenicu da često nedostaje novaca za određene 
projekte na području Preloga, a istovremeno se ulaže novac u postavljanje 
spomenika.  
 
Gosp. Nikola Madić postavio je pitanje o proširenju optičke internet mreže na 
područje juga u Prelogu te pitanje o mogućoj izgradnji pješačko biciklističke staze 
između naselja Draškovec i Čukovec.    
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o potrebi osiguranja prostora za 
korištenje udruga i političkih stranaka. Također je postavila i pitanje o mogućem 
otkupu zemljišta na područjima obuhvaćenim urbanističkim planovima uređenja za 
područja „Krč“ u Čehovcu, „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu te područja 
između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.  
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. LJUBOMIR KOLAREK – gradonačelnik.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
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D N E V N I    R E D 
 
 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu.  
2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, sa projekcijom za 

2024. i  2025. godinu.  
3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini.  
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini.  
5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini.  
6. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini.  

b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga 
Grada Preloga u 2023. godini.  

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini.  
8. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.  
9. Donošenje Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu 

novorođenog djeteta. 
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. 
11. Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 

području k.o. Prelog. 
12. Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području djela 

naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu. 
 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 

prihvatilo tako predložen dnevni red. 
 

 
 

TOČKA 1.  
 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu, kao i 
zapisnik sa sjednice Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga održane 
dana 23. 11. 2022. godine, vijećnici su primili objavom na Internet stanici Grada.  
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek, ujedno i predsjednik Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja podnio je uvodno obrazloženje.  
 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga predložilo je za dodjelu 
Plakete Grada Preloga:  
 

• Mješoviti pjevački zbor „Prijatelji sv. Roka“ iz Draškovca  

• NK Naprijed – veterani iz Cirkovljana   

• Maria Blažeku iz Čehovca   

• Miljenka Krušelja iz Preloga  
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• Marijana Maleka iz Čehovca  
 

Nadalje, predlaže da se dodijeli Grb Grada Preloga:  
 

• Udruzi građana „Zrinska garda Čakovec“  

• Gradskom komunalnom poduzeću Pre-kom d.o.o. iz Preloga 

• Franji Ružmanu iz Preloga 
 
Nadalje, predlaže da se Počasnim građaninom Grada Preloga proglasi:   
 

• Antun Hoblaj iz Preloga  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Preloga za 2022. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu.  
 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

 
TOČKA 2.  

 
 

Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, sa projekcijom za 2024. i  
2025. 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 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, sa 
projekcijom za 2024. i  2025. godinu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Antolek Hrgar, Snježana Ladić i gradonačelnik 
Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2023. 
godinu, sa projekcijom za 2024. i  2025. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Proračun Grada Preloga za 2023. godinu, sa projekcijom za 2024. i  2025. 
godinu. 
 
Proračun Grada Preloga za 2023. godinu, sa projekcijom za 2024. i  2025. 
godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 3.  
 
 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. 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 
komunalno gospodarstvo održanih 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. 
godini. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. 
godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa građenja komunalne 
infrastrukture u 2023. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 5 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program 
građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini. 
 
Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 
 

TOČKA 4.  
 
 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. 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 
komunalno gospodarstvo održanih 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2023. godini. 
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Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2023. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Dragutin Glavina i Đuro Ujlaki.   
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2023. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini. 
 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini u cijelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

 
TOČKA 5.  

 
 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. 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 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 
2023. godini. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 
2023. godini. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat, gradonačelnik Ljubomir Kolarek i Anica 
Naranđa.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2023. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini. 
 
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 6. a) 
 
 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. 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 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2022. godinu.   
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 
2023. godini.   
 
U raspravi su sudjelovali Anica Naranđa, gradonačelnik Ljubomir Kolarek i Snježana 
Ladić.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga u 2023. godini.   
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini.   
 
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
 

TOČKA 6. b) 
 
 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga u 2023. 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 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga u 2023. godini.   
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga u 2023. godini.   
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini.   
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga u 2023. godini.   
 
Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 
2023. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 7.  
 
 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 29.11.2022. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 
2023. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Preloga u 2023. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini. 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 8.  
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Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom 
računu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu. 
 
 
 

TOČKA 9. 
 
 

Prijedlog Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu 
novorođenog djeteta s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice za društvene djelatnosti 
održane 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za 
opremu novorođenog djeteta.   
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o pravu na jednokratnu novčanu 
pomoć za opremu novorođenog djeteta.   
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu 
novorođenog djeteta.   
 
Odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog 
djeteta u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
 

TOČKA 11.  
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Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi 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 Savjeta za socijalnu 
skrb održanih 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada 
Preloga.   
 
Savjet za socijalnu skrb na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.   
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi 
Grada Preloga.   
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.   
 
Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 12.  
 
 

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 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
području k.o. Prelog.   
 
U raspravi su sudjelovali Dragutin Glavina, Snježana Ladić i gradonačelnik Ljubomir 
Kolarek.  
 
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.   
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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 13.  
 
 

Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području djela naselja 
Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu s obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i 
zapisnik sa sjednice Odbora za nekretnine održane 29.11.2022. godine.  
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 29.11.2022. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području djela 
naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu.   
 
U raspravi su sudjelovali Snježana Ladić i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta 
na području djela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u 
Prelogu.   
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području djela naselja 
Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu.   
 
Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području djela naselja Jug (Ulica 
Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu 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. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 

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

http://www.prelog.hr/
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