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ZAPISNIK
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga,
održane dana 30. studenog 2017. godine,
u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Prelog, Glavna 35,
s početkom u 18,00 sati
Sjednicu je sazvao gosp. UJLAKI ĐURO – predsjednik Gradskog vijeća Grada
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/17-01/54, URBROJ: 2109/14-01-17-01 dana 23.
studenog 2017. godine.
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Antolek Hrgar Anica, Crnković Silvija, Cvetko
Dubravko, Glavina Marijan, Hižman Josip, Lončarić Anđelko, Martinec Novak Ivana,
Mirić Margit, Novak Dražen, Novak Josip, Šimunković Ivan, Ujlaki Đuro, Vrbanec
Mario i Zdravko Marčec.
SJEDNICI NIJE PRISUTAN: Igrec Nenad
Sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Kolarek Ljubomir (gradonačelnik), Kvakan Zdravko
(zamjenik gradonačelnika), Radović Miljenka (pročelnica Upravnog odjela za upravu i
društvene djelatnosti), Poredoš Željko (pročelnik Upravnog odjela za financije i
proračun), Naranđa Dejan (direktor GOSPODASKE ZONE PRELOG d.o.o. Prelog),
Sandra Hlišć (voditeljica Odsjeka za financije i proračun), Ivan Gradečak (Turistička
zajednica Grada Preloga), Željko Sokač (administrativni referent), učenici Srednje
škole Prelog, članovi izvannastavne aktivnosti – političke grupe “Vox Populi” sa
profesoricama Sanjom Pigac i Mirelom Petković.
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje, SRCE TV, STUDIO M
Donji Kraljevec i Studio VIPRO Prelog.
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 4.
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga.
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada
Preloga.
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
prihvatilo zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga.
U rad sjednice naknadno se priključio vijećnik Nenad Igrec, te sada sjednici
prisustvuje 15 vijećnika.
AKTUALNIH 30 MINUTA:
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici:
Gđa. Crnković Silvija postavila je pitanje da li se uz otvorenje Grobne kuće planira i
određivanje vremena za oproštaj prije sprovoda, tj. pitanje organizacije sprovoda te je
postavila pitanje vezano uz kanalizaciju u ulicama V. Nazora, S. Radića, D.
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Domjanića i Jug I, tj. kako nadoknaditi štetu zbog komunalne neizgrađenosti
stanovnicima tih ulica.
Gosp. Lončarić Anđelko postavio je pitanja vezana uz groblje u Draškovcu te naveo
probleme razglasa i rasvjete i neuređenih drvoreda na groblju.
Gosp. Novak Dražen pitao je o problemu praznih, zapuštenih kuća u Prelogu i
prigradskim naseljima. Naveo je i pitanje fasada javnih zgrada npr. stare Porezne
uprave i zgrade koju dijelom koristi Pre-kom d.o.o. Također je postavio i pitanje o
problematici odlaska građana u inozemstvo i iz Grada Preloga.
Gosp. Antolek Hrgar Anica upozorila je na problem parkiranja na nogostupima te
postavila pitanje o isplativosti, tj. postojanju elaborata isplativosti semafora kod
Srednje škole.
Gosp. Vrbanec Mario je zahvalio na završetku radova u Čehovcu te upozorio na
problem sa odvodnjom oborinskih voda. Postavio je također pitanje o otpadnim
automobilima u centru Draškovca.
Gosp. Šimunković Ivan pitao je o iznosu hidrorente koja pripada Mjesnom odboru
Cirkovljan te postavio pitanje nedostatne rasvjete u Zelenoj ulici u Draškovcu.
Gosp. Igrec Nenad upitao je gradonačelnik zašto nije bilo apela vezano uz povećanje
plaća na Gospodarskom forumu te je vezano uz to pitanje tražio podatak koliko je
Slavonaca došlo raditi u Prelog, a koliko je naših ljudi otišlo raditi u Europu.
Gosp. Cvetko Dubravko dao je prijedlog za sufinanciranje smještaja starijih osoba u
domovima za starije i nemoćne osobe. Također je predložio i stroži pristup vlasnicima
neuređenih kuća.
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. KOLAREK LJUBOMIR – gradonačelnik.
Na pitanje o točnom iznosu hidrorente koja pripada MO Cirkovljan vijećnik Ivan
Šimunković dobit će točan odgovor pismenim putem.
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu.
GRADONAČELNIK predlaže da se točka 13. Donošenje Odluke o davanju
prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na
području Grada Preloga preimenuje u Donošenje odluke o uključivanju Grada
Preloga u projekt izgradnje svjetlovodne telekomunikacijske infrastrukture na
području Grada Preloga.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog gradonačelnika o promjeni naziva točke
13.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
prihvatilo promjenu naziva točke 13. koja sada glasi:
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13. Donošenje odluke o uključivanju Grada Preloga u projekt izgradnje
svjetlovodne telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga.
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red s promijenjenim nazivom točke 13.
dnevnog reda.
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu.
2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za
2019. i 2020. godinu.
3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2018. godini.
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.
5. Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini.
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.
7. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.
b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga
Grada Preloga u 2018. godini.
8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.
9. Donošenje Odluke o komunalnom redu.
10. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM
d.o.o. Prelog
11. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.2022. godine.
12. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada
Preloga.
13. Donošenje odluke o uključivanju Grada Preloga u projekt izgradnje
svjetlovodne telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga.
14. Donošenje Odluke o imenovanju ulice.
15. Donošenje Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga.
16. Donošenje Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u
Varaždinu.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
prihvatilo tako predložen dnevni red.
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu vijećnici
su primili prije početka sjednice.
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Gradsko Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja donijelo je prijedlog Odluke o
dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu. Prijedlog Odluke o dodjeli
javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu, te zapisnik sa sjednice Gradskog
povjerenstva za dodjelu javnih priznanja koja je održana 27.11.2017. godine vijećnici
su primili prije početka sjednice.
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada
Preloga za 2017. godinu.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu.
Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu u cijelosti se
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i
2020. godinu, s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na
internet stranici Grada Preloga i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun
koja je održana 27.11.2017. godine, objavom na Internet stranici Grada.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa
projekcijom za 2019. i 2020. godinu.
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Novak Dražen, Igrec Nenad i Glavina Marijan te
Kolarek Ljubomir – gradonačelnik.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018.
godinu, sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu.
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ 3 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0
vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo
Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i 2020.
godinu.
Proračun Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i 2020.
godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 3.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2018. godini, s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na
internet stranici Grada i zapisnik sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora
za komunalno gospodarstvo koje su održane 27.11.2017. godine, objavom na
Internet stranici Grada.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini.
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2018. godini
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 3
vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, s
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
Grada, i zapisnike sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za komunalno
gospodarstvo koje su održane 27.11.2017. godine, objavom na internet stranici
Grada.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini.
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini.

6

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 3
vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Program
održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u cijelosti se
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini, s obrazloženjem
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada, i
zapisnike sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene
djelatnosti koje su održane 27.11.2017. godine, objavom na internet stranici Grada.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2018.
godini.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Socijalni plan Grada Preloga u 2018. godini.
Socijalni plan Grada Preloga u 2018. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog
zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini, s
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene
djelatnosti koje su održane 27.11.2017. godine, objavom na internet stranici Grada.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u
2018. godini.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u
2018. godini
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Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada
Preloga u 2018. godini
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini u cijelosti se
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 7.a)
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini, s
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene
djelatnosti koje su održane 27.11.2017. godine, objavom na internet stranici Grada.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u
2018. godini.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u
2018. godini.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada
Preloga u 2018. godini
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini u cijelosti se
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 7.b)
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada
Preloga u 2018. godini, s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu,
objavom na internet stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za financije i
proračun i Odbora za društvene djelatnosti koje su održane 27.11.2017. godine,
objavom na internet stranici Grada.
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih
udruga Grada Preloga u 2018. godini.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih
udruga Grada Preloga u 2018. godini.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2018. godini.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada
Preloga u 2018. godini.
Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u
2018. godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, s
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koja je održana
27.11.2017. godine, objavom na internet stranici Grada.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga
za 2018. godinu.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Preloga za 2018. godinu.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo
JEDNOGLASNO Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018.
godinu.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu u cijelosti se
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 9.
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Prijedlog Odluke o komunalnom redu, s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za
sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za
komunalno gospodarstvo koja je održana 27.11.2017. godine, objavom na internet
stranici Grada.
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o komunalnom redu.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Glavina Marijan, koji je uz izmjene, objavljene u
Prijedlogu Odluke o komunalnom redu, objavljen na internet stranicama Grada
Preloga 29.11.2017. dao prijedlog o izmjeni članka 20. stavka 3. Odluke o
komunalnom redu koji glasi:
"Zabranjeno je nedjeljom i državnim praznicima košenje trave motornim kosilicama,
piljenje drva i slične radnje strojevima koji uzrokuju buku."
na način da glasi:
"Nedjeljom i državnim praznicima do 10 sati ujutro, zabranjeno je košenje trave
motornim kosilicama i trimerima te piljenje drva.“
Kolarek Ljubomir, gradonačelnik dao je dodatno obrazloženje Odluke.
PREDSJEDNIK daje na glasanje promijenjeni prijedlog Odluke o komunalnom redu.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o komunalnom redu.
Odluka o komunalnom redu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini
njegov sastavni dio.
TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o.
Prelog, s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet
stranici Grada i zapisnike sa sjednica Odbora za financije i proračun i Odbora za
komunalno gospodarstvo koje su održane 27.11.2017. godine, objavom na internet
stranici Grada.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP
PRE-KOM d.o.o. Prelog.
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP
PRE-KOM d.o.o. Prelog.
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje.
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Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u
tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o.
Prelog.
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 11.
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022.
godine, s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet
stranici Grada i zapisnik sa sjednice Odbora komunalno gospodarstvo koja je
održana 27.11.2017. godine, objavom na internet stranici Grada.
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za
razdoblje 2017.-2022. godine.
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje.
U raspravi su sudjelovali direktor GKP PRE-KOM d.o.o. Radiković Siniša koji je i
dodatno obrazložio Plan gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.2022. godine i vijećnica Antolek Hrgar Anica te je Kolarek Ljubomir, gradonačelnik
dao dodatna obrazloženja.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada
Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022.
godine.
Plan gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 12.
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga, s
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
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Grada i zapisnik sa sjednice Odbora komunalno gospodarstvo koja je održana
27.11.2017. godine, objavom na internet stranici Grada.
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Grada Preloga.
Direktor GKP PRE-KOM d.o.o. Radiković Siniša je podnio uvodno obrazloženje.
U obrazloženju Odluke sudjelovao je i Kolarek Ljubomir, gradonačelnik.
PREDSJEDNIK daje na glasanje Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Grada Preloga.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada
Preloga.
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga, u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio
TOČKA 13.
Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u projekt izgradnje svjetlovodne
telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga, s obrazloženjem
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu objavom na internet stranici Grada i zapisnik
sa sjednice Odbora komunalno gospodarstvo koja je održana 27.11.2017. godine,
objavom na internet stranici Grada.
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u projekt
izgradnje svjetlovodne telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga.
Radović Miljenka, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti
podnijela je uvodno obrazloženje.
U dodatnom obrazloženju je sudjelovao je i Kolarek Ljubomir, gradonačelnik.
PREDSJEDNIK daje na glasanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti za
provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.

12

PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o uključivanju Grada Preloga u projekt izgradnje svjetlovodne
telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga.
Odluka o uključivanju Grada Preloga u projekt izgradnje svjetlovodne
telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga, u cijelosti se
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio
TOČKA 14.
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice, s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv
za sjednicu, objavom na internet stranici Grada i zapisnik sa sjednice Gradskog
povjerenstva za imenovanje ulica, koja je održana 27.11.2017. godine, objavom na
internet stranici Grada.
Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulice na sjednici održanoj 27.11.2017.
godine dalo je pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju ulice.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju ulice.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o imenovanju ulice.
Odluka o imenovanju ulice u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini
njegov sastavni dio.
TOČKA 15.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga, s
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
Grada i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje, koja je održana
27.11.2017. godine, objavom na internet stranici Grada.
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih
Grada Preloga.
Gđa.Martinec Novak Ivana, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u ime Odbora
za izbor i imenovanje predlaže da se, prema pristiglim prijedlozima, u Savjet mladih
Grada Preloga imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Lea Naranđa
Petar Horvat
Dora Kalšan
Igor Horvat
Damjan Mikec
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6. Marko Štefan
7. Iva Marciuš
8. Ivona Marciuš
9. Stela Krušelj
10. Karla Posavec
11. Ivan Kregar
12. Sara Kos
13. Maja Kos
14. Lorena Palačić
U raspravi su sudjelovali Kolarek Ljubomir, gradonačelnik te Šimunković Ivan,
vijećnik.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta
mladih Grada Preloga.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga.
Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga u cijelosti se nalazi
u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 16.
Prijedlog Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu,
s obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu i zapisnik sa sjednice Odbora
za izbor i imenovanje, koja je održana 27.11.2017. godine, objavom na internet
stranici Grada.
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 27.11.2017. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog
suda u Varaždinu.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju suca porotnika
Županijskog suda u Varaždinu.
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.
Odluka o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu u cijelosti
se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
Sjednica je završila u 20,20 sati.
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Nakon sjednice Kolarek Ljubomir pozvao je sve vijećnike na svečanu sjednicu
Gradskog vijeća Grada Preloga te sva događanja uz Dan Grada Preloga. Također,
pozvao je i sve vijećnike na sva događanja u sklopu Adventa u Prelogu 2017. godine.

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.

