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Z A P I S N I K 
sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 22. prosinca 2022. godine, 
u Gradskoj vijećnici Grada Preloga,  

Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati. 
 

 
Sjednicu je sazvao gosp. ĐURO UJLAKI – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/22-01/86; URBROJ: 2109/14-01-22-1, dana 15. 
prosinca 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), 
Sandra Hlišć (voditeljica Odsjeka za financije i proračun), Siniša Radiković (direktor 
GKP Pre-kom d.o.o.), Dejan Naranđa (predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada 
Preloga), Kristina Posavec (ravnateljica Dječjeg vrtića Fijolica) i Željko Sokač 
(administrativni referent). Sjednici je prisutan i Milan Logožar.   
 
SJEDNICI SU PRISUTNI NOVINARI: medjimurski.hr, Međimurske novine, Studio M i 
Studio Vipro. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 10. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Primjedbu na zapisnik iznio je vijećnik Mario Horvat.  
 
Vijećnik Mario Horvat dao je primjedbu na zapisnik i to u uvodnom dijelu istaknuvši 
da u zapisniku nije naveden dio njegovog pitanja koje glasi: „Također je u prijenosu 
uživo istaknuto da tvrtka Eurobeton svake godine obvezna dovesti neovisnog 
stručnjaka koji će učiniti snimanje dna jezera sonarom pa me zanima koje je 
najdublja zabilježena točka u predmetnoj akumulaciji?“. Vijećnik Horvat zatražio je i 
na ovaj dio pitanja pismeni odgovor.  
 
Slijedom prihvaćene primjedbe vijećnika Maria Horvata na zapisnik, predsjednik daje 
na prihvaćanje dopunjeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
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Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo zapisnik 
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Ĉestitke su prigodom blagdana, ispred klubova vijećnika uputili Zdravko Kvakan, 
Anica Naranđa te Mario Horvat.  
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek uputio je čestitku vijećniku Josipu Novaku na 
dobivanju Nagrade za životno djelo Obrtničke komore Međimurske županije.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 
2022. godinu.  

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu.  

3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2022. godinu.  

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga za 2022. godinu.  

5. a) Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2022. godinu.   
b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.   

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 
djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.  

7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o 
izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.  

8. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog 
učilišta Prelog.  

9. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u 
Čehovcu.  

10. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Pod 
vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu.  

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka 
jednostavne nabave.  

12. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 
2022. godinu.   

13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 
2023. godinu.   

14. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu.  
15. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu.  

 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 

prihvatilo tako predložen dnevni red. 
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TOČKA 1.  
 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna 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 financije i proračun održane 
20.12.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada 
Preloga za 2022. godinu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi su sudjelovali Snježana Ladić, Anica Antolek Hrgar i gradonačelnik 
Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 2.  
 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture 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 Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 20.12.2022. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat, Snježana Ladić i gradonačelnik Ljubomir 
Kolarek.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 
2022. godinu. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 

 
 

TOČKA 3.  
 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture 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 Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 20.12.2022. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
U raspravi je sudjelovao Mario Horvat.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2022. godinu. 
 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4.  
 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga 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 Odbora za društvene djelatnosti održanih 20.12.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. 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 2022. godinu. 
 
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 
2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 
 

TOČKA 5. a) 
 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga 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 Odbora za društvene djelatnosti održanih 20.12.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga za 2022. godinu.   
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga za 2022. 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 2022. 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 2022. godinu.   
 
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 
2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 5. b) 
 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice 
sportskih udruga Grada Preloga 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 Odbora za društvene djelatnosti održanih 
20.12.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.   
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.   
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 
potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.   
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice 
sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.   
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga za 2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 6. 
 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 
djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za 
društvene djelatnosti održanih 20.12.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za 
sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.   
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za 
sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.   
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
U raspravi je sudjelovao Mario Horvat. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju 
mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području 
Grada Preloga.   
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 
djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.   
 
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti 
ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 7.  
 
 

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 20.12.2022. godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. 
 
Rasprave nije bilo. 
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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. 
 
 
 

TOČKA 8.  
 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog 
učilišta 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 
održane 20.12.2022. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog 
otvorenog učilišta Prelog. 
 
Gđa. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u ime 
Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se za privremenog ravnatelja Pučkog 
otvorenog učilišta Prelog imenuje: 
 

1. Mladen Križaić.  
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
U raspravi su sudjelovali Anica Naranđa, Dragutin Glavina i gradonačelnik Ljubomir 
Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju privremenog 
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog 
učilišta Prelog. 
 
Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog 
u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 9.  

 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u 
Čehovcu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno uređenje 
održane 20.12.2022. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
područja „Krč“ u Čehovcu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja područja „Krč“ u Čehovcu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u 
Čehovcu. 
 
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 10.  
 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Pod 
vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
prostorno uređenje održane 20.12.2022. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ 
do Čakovečke ulice u Prelogu. 
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Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do 
Čakovečke ulice u Prelogu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11.  
 

 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka 
jednostavne nabave 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 20.12.2022. godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
provedbi postupka jednostavne nabave. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka 
jednostavne nabave. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne 
nabave u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 12.  
 
 

Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području 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 14.12.2022. godine.  
 
Stožer civilne zaštite Grada Preloga na sjednici održanoj 14.12.2022. godine dao 
je pozitivno mišljenje na prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na 
području Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne 
zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu.  
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„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada 
Preloga za 2022. godinu. 
 
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 
2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 

 
TOČKA 13.  

 
 

Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
Preloga za 2023. 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 14.12.2022. godine.  
 
Stožer civilne zaštite Grada Preloga na sjednici održanoj 14.12.2022. godine dao 
je pozitivno mišljenje na prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Grada Preloga za 2023. godinu. 
 
U raspravi je sudjelovala Snježana Ladić.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
Preloga za 2023. godinu. 
 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 
2023. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 14.  
 
 

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. 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 
14.12.2022. godine.  
 
Stožer civilne zaštite Grada Preloga na sjednici održanoj 14.12.2022. godine dao 
je pozitivno mišljenje na prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – 
za 2023. godinu. 
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Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih 
nepogoda – za 2023. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu. 
 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 15.  
 
 
 

Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. 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 20.12.2022. 
godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 20.12.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. 
godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada 
Preloga za 2023. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu. 
 
Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
Na kraju sjednice, vijećnik Dragutin Glavina uputio je pitanje direktoru GKP Pre-kom 
d.o.o. o uvjetima rada u reciklažnom dvorištu GKP Pre-kom d.o.o. te o mogućem 
postavljanju nadstrešnice ili grijanog prostora za dio radnika.  
 
Gradonačelnik Ljubomir Kolarek uputio je zahvalu na suradnji članovima Gradskog 
vijeća, uz čestitku za nadolazeće blagdane.  
 
Sjednica je završila u 19,25 sati.  
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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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