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Uvodna riječ gradonačelnika
Prema Statutu Grada Preloga, a u skladu sa zakonom, obveza gradonačelnika je
podnošenje detaljnog izvješća o svom radu Gradskom vijeću, dva puta godišnje.
Cilj ovog Izvješća je obuhvaćanje svih aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja do 30.
lipnja 2018. godine. Aktivnosti proizlaze iz predizbornog programa koalicije HDZ-a i
HSS-a, a obveza gradonačelnika i njegovog zamjenika je njihova realizacija. Izvješće
sadrži i aktivnosti koje proizlaze iz zakona, podzakonskih akata i odluka Gradskog
vijeća, kao i važećih strateških dokumenata razvoja Grada, zakonske nadležnosti
rada gradonačelnika i njegovog zamjenika.
Grad Prelog, u posljednjem istraživanju Instituta za financije, ocjenjen je ocjenom 5,
za svoju proračunsku transparentnost. Za potrebe ovog istraživanja, proračunska
transparentnost mjeri se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na
službenim mrežnim stranicama hrvatskih lokalnih jedinica, a to su u ovom ciklusu:
godišnje izvršenje proračuna za 2016., polugodišnje izvršenje proračuna za 2017.,
prijedlog proračuna za 2018., izglasani proračun za 2018. i proračunski vodič za
građane za 2018. Priznanje instituta ove je godine dobilo 17 županija, 54 grada i 107
općina koje su objavile svih pet spomenutih dokumenata.
Na području Grada Preloga, u tijeku je provedba deset projekata, a tijekom 2017. i
2018. godine ukupno je povučeno 44.852.755,98 kuna, iz sredstava europskih
fondova, što čini prosjek od 5.739,31 kune po stanovniku Grada Preloga. Realizacija
nekih projekata trajat će do 2020. godine. To su redom projekti:
-

„Pomozi, zaposli, usreći“, vrijedan 2.016.222,80 kuna
„DESCO“, vrijedan 400.000,00 kuna
„Rekonstrukcija prometnice Industrijske zone Istok UK5 sa spojem do
šljunčare Eurobeton“, vrijedan 4.198.008,75 kuna
„HAPPY BIKE“, vrijedan 2.100.000,00 kuna
„Ulaganje u poslovnu infrastrukturu – Poduzetnički centar Prelog“, vrijedan
15.771.678,61 kuna
„Rekontrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu“, vrijedan 6.703.200,00
kuna
„Zlatne godine“, vrijedan 373.281,56 kuna
„Ne dvoji nego smeće odvoji“, vrijedan 1.009.636,52 kuna
„Interpretacijski centar Prelog“, vrijedan 400.000,00 kuna
„Za obitelj“, vrijedan 11.880.727,74 kuna

Ovim projektima treba dodati i projekt zaobilaznice Grada Preloga, koji provode
Hrvatske ceste, a koji je krenuo krajem kolovoza mjeseca 2018. godine, potpisom
Ugovora o projektiranju. Predviđeno trajanje tog projekta jest 31 mjesec, a vrijednost
radova biti će približno 40 milijuna kuna. Ovaj niz realiziranih projekata ili potpisanih
ugovora za projekte je dokaz da zaposlenici Grada Preloga, naš projektni tim,
zajedno sa svim strukturama gradske vlasti, rade posao koji se može ocijeniti
odličnom ocjenom. Svi ti projekti podići će standard života na području Grada
Preloga. U ovim uvodnim rečenicama pokušat ću pobrojati one najvažnije projekte.
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U utorak, 30. siječnja, održana je u prostorima Grada Letenye, početna konferencija
europskog projekta HAPPY BIKE - ,,Unlimited bicycle expereience along the Mura
and Drava rivers”. HAPPY BIKE je projekt Europske unije koji je odobren za
financiranje u okvirima Interrreg programa prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska. Partneri u ovom projektu su gradovi Letenye, Prelog, Ludbreg, te
Županijska uprava za ceste Varaždin. Ukupni budžet projekta je 1.019.155,50 €, a
ukupni budžet Grada Preloga 279.255,00 €. Područja uključena u projekt Happy Bike
su: Županija Zala, Međimurska i Varaždinska županija. Najmanje 11 naselja trebalo
bi imati koristi od projekta, a oko 60 kulturnih i prirodnih znamenitosti će biti
evidentirano i dostupno posjetiteljima. U okviru projekta održane su dvije radionice, u
suradnji sa udrugama i institucijama s područja Preloga.
U utorak 6. veljače, prisustvovali smo Skupštini grupacije Pannon EGTS. U svrhu
prevladavanja prepreka koje otežavaju teritorijalnu suradnju, na razini Europske unije
kreiran je instrument za stvaranje grupacija za teritorijalnu suradnju sa statusom
pravne osobe pod nazivom Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS).
Jedna od takvih grupacija je i Pannon EGTS. Na ovoj je Skupštini, Grad Prelog i
službeno postao dio ove grupacije, osnovane u Pečuhu 2010. godine. Partnerima iz
Mađarske i Slovenije pridružili su se i Osječko – baranjska županije, Koprivničko –
križevačka županija, Međimurska županija te Grad Prelog i Grad Mursko Središće iz
Republike Hrvatske. Pannon EGTS okuplja više od 60 članica, pretežito općina i
gradova iz Mađarske i Slovenije, dok su hrvatski predstavnici već otprije Općina
Antunovac i Virovitičko-podravska županija. Do ovog pristupanja Grada Preloga je
došlo slijedom odluke Gradskog vijeća Grada Preloga. Naime, Gradsko vijeće Grada
Preloga, na svojoj sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je odluku o
pristupanju ovoj grupaciji. Odluka je donesena u cilju iskorištavanja većih mogućnosti
za realizaciju projekata i programa Grada Preloga i za privlačenje većih iznosa
financijskih sredstava iz kohezijskih, odnosno i drugih fondova Europske unije.
U srijedu, 7. veljače 2018. godine, održana je početna konferencija projekta „Pomozi,
zaposli, usreći“, koji se provodi u sklopu Programa zapošljavanja žena – „Zaželi“,
raspisanog od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Unutar ovog projekta
Gradu Prelogu dodijeljeno je ukupno 2.016.222,80 kuna uz stopostotno financiranje
od strane Ministarstva. Projektom „Pomozi, zaposli, usreći“ želi se unaprijediti radni
potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno
smanjiti postotak nezaposlenih žena i potaknuti njihovo zapošljavanje. S druge
strane cilj je i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika i to starijih osoba,
osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom. Krajem mjeseca travnja
potpisani su ugovori o radu sa deset žena uključenih u projekt „Pomozi, Zaposli,
Usreći“. Verificirani program za gerontodomaćice upisuje se u e-radnu knjižicu, a
izobrazbu je provelo Pučko otvoreno učilište Čakovec.
U četvrtak 8. veljače 2018. godine, potpisan je ugovor za projekt „Rekonstrukcija
prometnice Industrijske zone Istok UK5 sa spojem do šljunčare Eurobeton“. Projekt
će se financirati u stopostotnom iznosu, a odobreni iznos je 4.198.008,75 kuna.
Ukupna dužina prometnice je 1437 metara, a od toga će se urediti 953,41 metara i to
na način da se asfaltira prometnica, izvedu pješačko biciklističke staze obostrano te
da se izvede odvodnja oborinskih voda cijele dionice. Realizacijom ovog projekta
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omogućit će se kvalitetnije i prihvatljivije za okoliš korištenje nerazvrstane ceste, a
njezinim konačnim uređenjem sa pješačko biciklističkom stazom omogućiti će se
korištenje većem broju građana i to od male djece do starijih osoba. Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste omogućit će dugoročno odvijanje aktivnosti i jačanje kvalitete
života za djelatnike Industrijske zone Istok, ali i građane Grada Preloga.
Usmjeravanje prometa iz Industrijske zone Istok na navedenu nerazvrstanu cestu
predstavlja rasterećenje državne ceste D20, lokalnih prometnica i istovremeno
usmjeravanje na prometnicu, lokalnu cestu koja predstavlja južnu obilaznicu Grada
Preloga.
U sklopu projekta DESCO održane su, u prvoj polovici godine, dvije radionice Radne
skupine za izradu jednog od strateških dokumenata za razvoj Grada Preloga. Naime,
Grad Prelog pristupio je izradi temeljnog strateškog dokumenta razvoja Grada
Preloga pod nazivom „Razvojna strategija Grada Preloga od 2018. do 2028. godine“.
Izrada navedene strategije u početnoj je fazi i predstavljati će temeljni dokument
budućeg cjelokupnog razvoja Grada Preloga. Njezina izrada financira se u sklopu
programa prekogranične suradnje Interreg V-A Hrvatske i Mađarske, u sklopu
projekta Development of strategic cross – border cooperation between Letenye,
Ludbreg and Prelog, akronima DESCO. Projekt je sufinanciran iz Programa
prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.
Projekt koji tek započinje svoju priču jest projekt Interpretacijskog centra Prelog. Radi
se o budućoj adaptaciji zgrade u Ulici Kralja Zvonimira, gdje je danas sjedište
Gradskog komunalnog poduzeća Pre – kom d.o.o. Cilj projekta je adaptacija prostora
zgrade u inovativan interpretacijski centar. Potrebno je naglasiti kako se radi o
važnom lokalnom razvojnom projektu koji ima za cilj na jedan kvalitetan način
iskoristiti i adaptirati prostor površine ukupno 694,32 m2. Nakon izrade projektnotehničke dokumentacije projekt će se prijaviti na neke od europskih strukturnih i
investicijskih fondova. Vrijednost izrade projektno-tehničke dokumetacije iznosi
566.599,63 kuna. Dobiveni iznos iz ovog programa jest 400.000,00 kuna, što čini
70% ukupne vrijednosti projekta. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije odobrilo je projekt Interpretacijski centar Prelog za sufinanciranje
prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz
ESI fondova. Ugovor o sufinanciranju projekta potpisala je 23. svibnja 2018. godine
ministrica Regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.
U okviru Programa podrške regionalnom razvoju, među 93 odabrana projekta, našlo
se i nekoliko projekata iz Međimurske županije. Grad Prelog među odabranim se
projektima našao sa projektom Izgradnje prometnica i kanalizacije dijela naselja Jug
u Prelogu (obuhvat izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Jug Prelog) – 3. faza
– nastavak. Gradu Prelogu odobreno je 300.000,00 kuna, a Ugovor o sufinanciranju
projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice i Programu podrške
regionalnom razvoju, potpisan je u srijedu 16. svibnja 2018. godine u prostoru Hotela
Panorama u Zagrebu. Iz istog je programa prošle godine, Gradu Prelogu, za projekt
"Izgradnja prometnice u Novoj ulici u Čehovcu - 2. Faza“, Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije dodijelilo sveukupno 400.000 kuna.
Najvažniji i najiščekivaniji ugovor potpisan je krajem mjeseca svibnja. U srijedu 24.
svibnja, potpisan je Ugovor o financiranju za operaciju 7.4.1., Ulaganja u pokretanje,
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poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu u provedbi mjere M7
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Grad Prelog dugo je očekivao
rezultate prijave na ovaj natječaj, gdje je prijavljen projekt pod nazivom
"Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu." cilj projekta je rekonstrukcija i
proširenje postojeće zgrade Dječjeg vrtića „Fijolica“ u Prelogu koja se sastoji od
dogradnje, nadogradnje i adaptacije. Realizacijom projekta povećat će se prostor za
potrebe kvalitetnog odvijanja programa predškolskog odgoja što je primarna potreba
a pogotovo vezano uz povećanja broja djece i skupina, kao i prilagođavanje uvjeta
Državnom pedagoškom standardu. Ukupna vrijednost projekta je 9.281.664,14 kn,
dok se preko navedenog programa osigurava potpora u vrijednosti od 6.703.200,00
kn.
Iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike stigla je Odluka o financiranju za projektni
prijedlog „Ne dvoji nego smeće odvoji“. Radi se o programu izobrazno – informativnih
aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Temeljem Zakona o održivom
gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima
provoditi izobrazno – informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to su im osigurana i
značajna EU sredstva. Ministarstvo je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2
milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa.
Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.2020.“ Ovom je odlukom Gradu Prelogu dodjeljeno približno 1,2 milijuna kuna, 85%
je bespovratnih sredstava, dok će do ukupne vrijednosti uz Grad Prelog ovaj projekt
financirati općine partneri u projektu: Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta
Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec,
Podturen i Pribislavec. Projekt će se provoditi kroz 20 mjeseci. Provođenjem projekta
očekuje se nastavak još boljih rezultata u odvajanju i obradi korisnog otpada.
29. lipnja potpisani su Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji Poduzetničkog
centra Prelog sa tvrtkom Izgradnja d.o.o. Domašinec, vrijednosti 13.132.681,25 kuna
sa PDV – om i Ugovor o stručnom nadzoru nad radovima na izgradnji Poduzetničkog
centra Prelog, sa tvrtkom Opće građevinsko poduzeće d.o.o. iz Preloga, u vrijednosti
180.000,00 kuna sa PDV - om. Predstavljene su i internet stranice Poduzetničkog
centra Prelog, kao i logo PCP Prelog. U okviru projekta planira se izgradnja i
opremanje Poduzetničkog centra Prelog na prostoru Gospodarske zone u Prelogu –
Sjever ukupne neto površine od 2.172 m2. Partner na projektu je Tehnološkoinovacijski centar Međimurje Čakovec a suradnik Pučko otvoreno učilište Čakovec.
Prelog je u prvoj polovici godine primio i obavijest o dobivanju titule Europski Grad
sporta. Slijedom kandidature te posjeta Komisije Federacije europskih sportskih
prijestolnica i gradova (ACES Europe), u Prelog je stigla sjajna vijest. Naime, Prelog
je zadovoljio sve uvjete te stekao naziv Europski Grad sporta 2019. Dodjela nagrade
biti će 04. prosinca u Bruxellesu, u prostorima Europskog parlamenta. Ovu titulu
ponijeli su u prošlim godinama od hrvatskih gradova Lepoglava, Buzet, Belišće i
Umag. Grad Prelog ponosan je na ovu nagradu. Sportsku obitelj u Prelogu čini
šestotinjak sportaša okupljenih u preko trideset sportskih udruga. Brojna su
događanja na području Preloga, a u bogatoj lepezi događanja stalno se pojavljuju
nove i atraktivne manifestacije. U popratnom pismu pristiglom u Grad Prelog,
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potpisanom od strane predsjednika udruženja ACES Gian Francesca Lupatellia,
navodi se kako je Prelog zadovoljio sve glavne smjernice obitelji ACES: uživanje u
vježbanju, spremnost za odricanje kako bi postigli ciljeve, osjećaj zajedništva, učenje
fair – playa, poboljšanje zdravlja građana Preloga.
Nastavljena je izgradnja Sportske dvorane uz Osnovnu školu Draškovec, uređen je
okoliš groblja u Prelogu te je, uz prigodnu svečanost, postavljano Spomen obilježje
nekadašnjem židovskom groblju. Uređen je Sportski park u Draškovcu te su za
potrebe Nogometnog kluba Draškovec uređene moderne sportske svlačionice. Na
prostoru Gospodarske zone Sjever izvršeni su radovi na polaganju plinskih instalacija
na području proširenja Gospodarske zone Sjever, postavljena je LED rasvjeta u
nekoliko ulica na području Preloga (Frankopanska ulica i Ulica Vladimira Nazora).
Uređena je pješačko – biciklistička staza u Ulici Stjepana Mlinarića. U suradnji sa
mjesnim odborima niz je radova na održavanju objekata i dijelova naselja u svim
naseljima Grada Preloga.
U srijedu, 14. veljače, otvoren je u Prelogu ured Savjetodavne službe Republike
Hrvatske. Savjetodavna služba je javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u
poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i
šumskim zemljištima šumoposjednika. To je još jedna institucija, otvaranjam koje
olakšavamo život našim građanima.
Potpisani su Ugovori o javnim radovima sa dugotrajno nezaposlenim osobama s
područja Grada Preloga, temeljem Mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje – Javni radovi. Ciljane skupine ovog Programa su teže
zapošljive osobe koje će u skladu s Programom obavljati poslove koji obuhvaćaju
revitalizaciju javnih površina i gospodarenje okolišem.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Čakovec, na
dan 30. lipnja 2018. godine na Zavodu za zapošljavanje bilo je ukupno prijavljenih 92
naših građana, a na dan 31. prosinca 2017. godine na Zavodu za zapošljavanje bilo
je ukupno prijavljenih 144 naših građana.
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I.

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Kolegij gradonačelnika Grada Preloga uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, čini
njegov zamjenik Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća, njegovi zamjenici te
pročelnici upravnih odjela Grada Preloga, Miljenka Radović pročelnica Upravnog
odjela za upravu i društvene djelatnosti i Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela
za gospodarstvo i financije.
Dana 15. ožujka 2018. održana je 5. sjednica Stručnog kolegija. Prezentirano je
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - prosinac 2017. godine)., pripremljena su 15
prijedloga te je donesena Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
uređenja i održavanja groblja za 2017. godinu; Odluka o prihvaćanju Izvješća o
obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu te
Odluka o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja
Grada Preloga na dan 31.12.2017. godine.
Dana 20. lipnja 2018. godine održana je 6. sjednica Stručnog kolegija. Na navedenoj
sjednici utvrđeni su prijedlozi 11 odluka te su predstavljena 3 izvješća o poslovanju i
to Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog, GKP
„PRE-KOM“ d.o.o. Prelog te „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.
II. PRIPREMA PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA
U okviru svojih ovlasti gradonačelnik je pripremio prijedloge općih akata u suradnji s
upravnim odjelima Grada Preloga i predlagao njihovo donošenje Gradskom vijeću
Grada Preloga. Za period podnošenje izvješća održane su dvije sjednice Gradskog
vijeća.
Na sjednicama Gradskog vijeća raspravljalo se i donosilo odluke o sljedećim
točkama dnevnog reda:
1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2017. godine)
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017.
godinu
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka
Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.
5. Donošenje Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“
Prelog, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Dom kulture Grada Preloga,
Muzej Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu.
6. Donošenje Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekta i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u kulturi Grada Preloga u 2017. godini
8. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u sportu Grada Preloga u 2017. godini
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9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada
Preloga za 2017. godinu
10. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM
d.o.o. Prelog
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
12. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj
grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC).
13. Donošenje Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice
i čitaonice Grada Preloga
14. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog
postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga
15. Donošenje Odluke o imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog
16. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog
17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području
Grada Preloga u 2017. godini
18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE KOM d.o.o. o
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini.
19. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Preloga
20. Donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga
21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekta i
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
23. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu
Grada Preloga u 2018. godini.
24. Donošenje Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu 2018.
godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga
25. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada
Preloga u 2018. godini.
26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Preloga za 2018. godinu.
27. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP „PRE – KOM“
d.o.o. Prelog
28. Donošenje Odluke o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice
Grada Preloga.
29. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
30. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine.
31. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
aktivnosti u 2018. godini.
32. Donošenje Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu.
Donijeta je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga kojom
se usklađuje postojeći Statut Grada Preloga s Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Statutarnom odlukom su
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preciznije određeni slučajevi i postupci kada se može raspisati referendum za opoziv
gradonačelnika i njegova zamjenika. Smanjen je rok u kojem se ne smije raspisati
referendum o opozivu gradonačelnika i to sa 12 na 6 mjeseci od održanih izbora.
Preciznije je utvrđeno trajanje mandata članova predstavničkog tijela. Promjena je u
dijelu koji se odnosi na obavezu gradonačelnika o obavještavanju predstavničkog
tijela o imenovanjima i razrješenjima već je iste dužan samo objaviti, i to u prvom
broju Službenog glasnika. Brisana je nadležnost gradonačelnika da raspusti vijeće
mjesnog odbora te je navedeno stavljeno u ovlast Gradskog vijeća.
Donijeta je Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Preloga. Postupak izmjena i dopuna Prostornog plana pokreću se radi usklađenja
Prostornog plana s posebnim propisima i aktima Međimurske županije i Grada
Preloga od utjecaja na razvoj i uređenje prostora Grada, a koji su mijenjani ili
usvojeni nakon usvajanja Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Preloga iz 2014. godine, te obuhvaćaju problematiku iz sektora
prometa, infrastrukturnih sustava, vodnog gospodarstva, gospodarenja otpadom,
energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, prirode i kulturnih dobara, sustava civilne
zaštite, razvoja civilnog društva i drugo. S druge strane, kroz protekli period
prikupljani su zahtjevi fizičkih i pravnih osoba za izmjene Prostornog plana tako da će
se isti, naravno nakon provedene procedure i ocjene, uključiti u konačni tekst VI.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. Obuhvat Izmjena i
dopuna Prostornog plana odnosi se na cijelo područje jedinice lokalne samouprave –
Grada Preloga.
Donijete si dvije Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE – KOM
d.o.o. Prelog. Prodan je jedan udio Grada Preloga u tvrtki GKP PRE – KOM d.o.o.
Prelog Općini Martijanec i drugi udio Općini Podturen. Samim time povećan je broj
vlasnika tvrtke PRE-KOM d.o.o. a ujedno je uključen veći broj jedinica lokalne
samouprave u zajednički sustav gospodarenja otpadom.
Donijeta je i Odluka o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europska grupacija za
teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC) sa sjedištem u Totszerdahely,
Republika Mađarska.
Donijeta je i Odluka o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu knjižnice i čitaonice Grada
Preloga. Izabrana je Maja Lesinger iz Preloga, po raspisanom javnom natječaju za
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, za idući period od 4
godine.
Donijeta i Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine. U skladu s
planiranim aktivnostima projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
aglomeracije Donja Dubrava“ koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske
Unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014- 2020., tijekom 20182020. godine na području Grada Preloga izgraditi će se sustav odvodnje otpadnih
voda po naseljima Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec. S
obzirom da se troškovi izvođenja priključaka, dijelom ili u cijelosti financiraju iz
projekta isporučitelj javne usluge Međimurske vode predložile su izmjenu Odluke o
priključenju na komunalne vodne građevine. Navedena izmjena će se primjenjivati i
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prilikom izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije
Podbrest koja obuhvaća naselja Prelog i Otok.
Donijeta je i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u
2018. godini. Konačni ukupni iznos za raspodjelu sredstava političkim strankama i
članu s liste grupe birača iznosi 24.640,00 kn.
Donijeta je Odluka za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt
„Uređenje trga Kralja Tomislava u Prelogu“. Projekt će se prijaviti za dodjelu
sredstava potpore u sklopu mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 20142020, podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

III. GRADONAČELNIK U FUNKCIJI SKUPŠTINE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U
VLASNIŠTVU GRADA PRELOGA
Grad Prelog u svom 100% - tom vlasništvu ima dva trgovačka društva i to
„GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. za obavljanje djelatnosti u vezi s
izgradnjom, organizacijom i upravljanjem gospodarskim zonama, Prelog i trgovačko
društvo „MARINA PRELOG“ d.o.o za obavljanje ugostiteljskih i turističkih djelatnosti.
U suvlasništvu jedinica lokalne samouprave donjeg Međimurja i Općine Martijanec
(Varaždinska županija) i Grada Preloga je Gradsko komunalno poduzeće „PREKOM“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Prelog. Kao Skupština društva u
navedenim trgovačkim društvima pojavljuje se gradonačelnik.
Skupština društva GKP ''PRE-KOM'' d.o.o. Prelog u periodu za koji se podnosi
izvješće održala je jednu skupštinu.
Na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 11. travnja 2018. godine donijete su
sljedeće odluke:
1. Donošenje Odluke o prihvaćanju zapisnika sa 63. Skupštine Društva
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju Društva i rentabilnosti
upotrebe vlastitog kapitala GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2017. godinu.
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Financijskih izvještaja GKP PRE-KOM d.o.o.
Prelog za 2017. godinu, (izvršenje prihoda i rashoda, bilanca i račun dobiti).
4. Davanje razrješnice Upravi GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2017. godinu.
5. Prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog
za 2017. godinu.
6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za
2017. godinu.
7. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2017. godinu.
8. Davanje suglasnosti na Izvješće ovlaštenog revizora za 2017. godinu.
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9. Donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenog revizora u GKP PRE-KOM d.o.o.
Prelog za 2018. godinu.
Skupština društva MARINA PRELOG d.o.o. Prelog u periodu za koji se podnosi
izvješće održala je dvije sjednice.
Na 13. sjednici Skupštine Društva održanoj dana 13. veljače 2018. godine donijete
su sljedeće odluke:
1. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave trgovačkog društva Marina Prelog
d.o.o. Prelog na vremenski period od 4 godine (2018. – 2022.) na prijedlog NO
Društva
Na 14. sjednici Skupštine Društva održanoj dana 19. travnja 2018. godine donijete su
sljedeće odluke:
1. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća uprave o stanju društva i rentabilnosti
uporabe vlastitog kapitala društva Marina Prelog d.o.o. Prelog za 2017. godinu
2. Donošenje odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja trgovačkog društva
Marina Prelog d.o.o. Prelog za 2017. godinu
3. Prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva Marina
Prelog d.o.o. Prelog za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2017. godinu
5. Davanje suglasnosti na izvješće ovlaštenog revizora za 2017. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva Marina Prelog d.o.o.
Prelog za 2017. godinu
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru trgovačkog društva Marina
Prelog d.o.o. Prelog za 2017. godinu
Skupština društva Gospodarske zone Prelog u periodu za koji se podnosi izvješće
održala je jednu sjednicu i to dana 10. travnja 2018. godine.
Na toj sjednici donesene su sljedeće odluke:
1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju Društva i rentabilnosti
uporabe vlastitog kapitala Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog za 2017.
godinu.
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju Financijskih izvještaja o stanju Društva i
rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala Gospodarskih zona Preloga d.o.o.
Prelog za 2016. godinu (Izvršenje prihoda i rashoda, bilanca i račun dobiti).
3. Davanje razrješnice Upravi Gospodarskih zona Prelog d.o.o. Prelog za 2017.
godinu.
4. Davanje suglasnosti na Izvješće o radu Nadzornog odbora društva
Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog za 2017. godinu.
5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Gospodarskih zona Prelog d.o.o.
Prelog za 2017. godinu
6. Davanje suglasnosti na Izvješća ovlaštenog revizora za 2017. godinu.
7. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2017. godinu.
8. Donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenog revizora za 2018. godinu.
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IV. GRADONAČELNIK U FUNKCIJI PREDSJEDNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA PRELOGA
U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine u organizaciji Turističke
zajednice Grada Preloga održane su brojne manifestacije. Svrha manifestacija je
predstavljanje turističke i kulturne ponude Grada Preloga. Uvidom u evidenciju
boravišnih pristojbi vidljivo je da je u prvoj polovici 2018. godine bilo ostvareno 3628
noćenja.
Održane manifestacije na području Grada Preloga u čijim organizacijama je
sudjelovala Turistička zajednica Grada Preloga su:
-

V.

Noć muzeja, 26. siječnja, Prelog
Fašnik, 11. veljača, Prelog
Koncert ansambla Lado, 17. ožujka, Prelog
Promocija „Pikač“, 3. travnja, Prelog
Sajam cvijeća, 27. – 30. travnja, Prelog
Prvomajska biciklijada, 1. svibnja, Prelog
Festival jagoda, 19. svibnja, Prelog
Proštenje u Otoku, 10. lipnja, Otok

ODLUKE GRADONAČELNIKA

U obavljanju izvršnih ovlasti gradonačelnik je donosio brojne odluke vezano uz
izvršavanje i osiguravanje izvršavanja akata koje je donijelo Gradsko vijeće te odluke
kojima samostalno odlučuje u pojedinačnim stvarima. Gradonačelnik usmjerava i
nadzire rad upravnih odjela Grada Preloga i mjesnih odbora Grada Preloga.
JAVNA NABAVA:
1.)
Radovi na izgradnji Poduzetničkog centra Prelog – odabrana ponuda
ponuditelja: Izgradnja d.o.o. Domašinec, Glavna 220 A, Domašinec, za iznos od
10.506.145,25 kuna bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 11. lipnja 2018. godine, Ugovor o javnoj nabavi radova
na izgradnji Poduzetničkog centra Prelog je potpisan 29. lipnja 2018. godine.
2.)
Radovi na rekonstrukciji prometnice Industrijske zone Istok UK5 i spoja UK5 i
šljunčare Eurobeton – odabrana ponuda ponuditelja: PAVLIC-ASFALT-BETON,
Murska 48, Donji Kraljevec, za iznos od 3.389.347,00 kuna kuna bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 15. lipnja 2018. godine, Ugovor o javnoj nabavi radova
na rekonstrukciji prometnice Industrijske zone Istok UK5 i spoja UK5 i šljunčare
Eurobeton je potpisan 04. srpnja 2018. godine.
3.)
Radovi na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu – pokrenut
postupak javne nabave 29. svibnja 2018. godine.
Kako je cijena svih dostavljenih ponuda bila veća od procijenjene vrijednosti nabave,
te Naručitelj nije imao osigurana sredstva za prihvaćanje ekonomski najpovoljnije
ponude i izvršenje ugovora, donijeta je odluke o poništenju postupka nabave dana
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12. srpnja 2018. godine, te je tijekom srpnja pokrenut novi postupak javne nabave
radova na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu.

„JEDNOSTAVNA NABAVA“
Provedeni su postupci jednostavne nabave i donijete odluke o odabiru
najpovoljnijih ponuđača i to:
1.)
Revizija projekta – Poduzetnički centar Prelog - odabrana ponuda ponuditelja:
REVITANA d.o.o., Ul. kralja Tomislava 46, Čakovec, za iznos od 19.000,00 kn bez
PDV-a.
Odluka o odabiru donešena je 23. siječnja 2018. godine.
2.)
Promidžba i vidljivost u okviru projekta Izgradnja poslovne infrastrukture i
osnivanje poduzetničkog centra - odabrana ponuda ponuditelja: PULLULO d.o.o.,
Miroslava Krleže 17, Prelog, za iznos od 21.375,00 kn bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 01. veljače 2018. godine.
3.)
Osposobljavanje za gerontodomaćice u sklopu projekta „ZAŽELI“ – Program
zapošljavanja žena - odabrana ponuda ponuditelja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
ČAKOVEC, Kralja Tomislava 52, Čakovec, za iznos od 40.000,00 kn bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 01. veljače 2018. godine.
4.)
Najam LED rasvjete u Prelogu – Ulica V. Nazora, Ulica S. Radića,
Konopljišće, Frankopanska ulica, Ulica A. Mihanovića, Ulica S. Mlinarića, Ulica kneza
Branimira 9 - odabrana ponuda ponuditelja: GC Renting Croatia d.o.o. – Grenke
Franchise, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 40, za iznos od 196.844,47 kn (+ PDV)
uvećano za iznos kasko osiguranja svjetiljki za cijeli period najma, amortizacije
vrijednosti svjetiljki i bankovne kamate od 2,7% godišnje.
Odluka o odabiru donijeta je 07. ožujka 2018. godine.
5.)
Najam LED rasvjete u naseljima Čehovec, Otok i Hemuševec - 10 - odabrana
ponuda ponuditelja: GC Renting Croatia d.o.o. – Grenke Franchise, Zagreb, Av.
Većeslava Holjevca 40, za iznos od 196.769,16 kn (+ PDV) uvećano za iznos kasko
osiguranja svjetiljki za cijeli period najma, amortizacije vrijednosti svjetiljki i bankovne
kamate od 2,7% godišnje.
Odluka o odabiru donijeta je 07. ožujka 2018. godine.
6.)
Stručni nadzor nad radovima na izgradnji Poduzetničkog centra Prelog odabrana ponuda ponuditelja: OPĆE GRAĐEVINSKO PODUZEĆE d.o.o., Glavna
29, Prelog, za iznos od 144.000,00 kn bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 01. lipnja 2018. godine.
7.)
Nabava kućanskih i higijenskih potrepština u sklopu projekta „ZAŽELI“ –
Program zapošljavanja žena - odabrana ponuda ponuditelja: ALCA ZAGREB d.o.o.,
Koledovčina 2, Zagreb, za iznos od 172.793,50 kn bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 30. travnja 2018. godine.
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8.)
Stručni nadzor nad radovima na rekonstrukciji prometnice Industrijske zone
Istok UK5 i spoja UK5 i šljunčare Eurobeton - odabrana ponuda ponuditelja: NORDING d.o.o., Uska 1, Čakovec, za iznos od 33.500,00 kn bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 29. lipnja 2018. godine.
9.)
Usluga izrade geotehničkog elaborata - pješačko biciklistička staza
Draškovec-Oporovec - odabrana ponuda ponuditelja: GiP ŠARIĆ d.o.o., Glavna 29/I,
Prelog, za iznos od 32.000,00 kn bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 09. travnja 2018. godine.
10.) Organizacija i održavanje 3 sastanka projektnih partnera i organizacija
završne konferencije projekta akronima Happy Bike
Projekt akronima Happy Bike, Program Interreg V-A HU-HR - odabrana ponuda
ponuditelja: ROYAL OTPREMNIŠTVO d.o.o., Glavna 45, Prelog, za iznos od
26.920,00 kn bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 06. lipnja 2018. godine.
11.) Organizacija i održavanje 3 sastanka projektnih partnera, organizacija radnog
sastanka radne skupine za izradu baze podataka te organizacija konferencije za
medije projekta akronima DESCO - odabrana ponuda ponuditelja: ROYAL
OTPREMNIŠTVO d.o.o., Glavna 45, Prelog, za iznos od 12.776,00 kn bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 06. lipnja 2018. godine.
12.) Osmišljavanje, organizacija i provedba 2 radionice
Projekt akronima Happy Bike, Program Interreg V-A HU-HR - odabrana ponuda
ponuditelja: ROYAL OTPREMNIŠTVO d.o.o., Glavna 45, Prelog, za iznos od
29.520,00 kn bez PDV-a.
Odluka o odabiru donijeta je 06. lipnja 2018. godine.

PRODAJA ZEMLJIŠTA:
U postupcima vezano uz raspolaganje nekretninama donijete su slijedeće odluke i
sklopljeni kupoprodajni ugovori za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Preloga i to:
1.)
Kupac: Stančec Miroslav iz Donjeg Kraljevca, Augusta Šenoe 15, OIB:
52540806366
nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567 u k.o. Prelog, z.k.čest.br. 3712/359/77 od
640 m2, identična s kat. čest. br. 8105/77 od 640 m2 za iznos od 80.000,00 kn.
Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen je 11. siječnja 2018. godine.
2.)
Kupac: Stančec Miroslav iz Donjeg Kraljevca, Augusta Šenoe 15, OIB:
52540806366
nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567 u k.o. Prelog, z.k.čest.br. 3712/359/76 od
640 m2, identična s kat. čest. br. 8105/76 od 640 m2 za iznos od 80.000,00 kn.
Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen je 20. travnja 2018. godine.
3.)

Kupac: Strahija Kristijan iz Čehovca 138, OIB: 06841430030
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nekretnina upisana u z.k.ul. br. 1060 u k.o. Čehovec, z.k.čest.br. 698/3/13 od
350 čhv, identična s kat. čest. br. 1741/45 od 1260 m za iznos od 57.000,00 kn.
Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen je 30. siječnja 2018. godine.
4.)
Kupac: Furdi Stjepan iz Preloga, Jug II 5, OIB: 74686954766 i Furdi Mirjana iz
Preloga, Jug II 5, OIB: 54945949092
nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567 u k.o. Prelog, z.k.čest.br. 3712/359/94 od
640 m2, identična s kat. čest. br. 8105/94 od 640 m2 za iznos od 80.000,00 kn.
Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen je 11. siječnja 2018. godine.
5.)
Kupac: Matjačić Darko iz Draškovca, Ul. M. Gupca 10, OIB: 18622250975 i
Pintar Kristina iz Male Subotice, Ul. I. Vurušića 1, OIB: 51262489376
nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567 u k.o. Prelog, z.k.čest.br. 3712/359/84 od
608 m2, identična s kat. čest. br. 8105/84 od 608 m2 za iznos od 76.000,00 kn.
Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen je 05. lipnja 2018. godine.
6.)
Kupac: Novak Krunoslav iz Preloga, Ul. Matije Gupca 19, OIB: 77956922407
nekretnina upisana u z.k.ul.br. 5079 u k.o. Prelog: z.k.čest.br. 324/1, kuća,
dvor, voćnjak površine 356 čhv (identična sa k.č.br. 834/1 površine 1282 m2) za
iznos od 86.200,00 kn.
Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen je 20. travnja 2018. godine.
KUPNJA ZEMLJIŠTA:
U postupcima vezano uz raspolaganje nekretninama donijete su slijedeće odluke i
sklopljeni kupoprodajni ugovori za kupnju zemljišta, i to:
1.)
Prodavatelj: SINKOVIĆ JOSIP, Otok 42, Otok, OIB: 43955125335
Kupoprodajnim ugovorom sklopljenim 12. lipnja 2018. godine, Grad Prelog kupio je
dio nekretnine upisane u z.k.ul.br. 6733/4 u k.o. Prelog: z.k.čest.br. 2977/5 od 370
čhv (identična sa dijelom k.č.br. 7718/2, u k.o. Prelog, površine 1331 m2), te dio
nekretnine upisane u z.k.ul.br. 7415 u k.o. Prelog: z.k.čest.br. 2977/2/2 od 240 čhv
(identična sa dijelom k.č.br. 7717/2, u k.o. Prelog, površine 1460 m2) ukupne
površine 47 m2, za iznos od 14.000,00 kuna.
Namjena: uređenje nerazvrstane ceste u Otoku (kod kapelice).

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
Dana 15. veljače 2018. godine sklopljen je Ugovor o korištenju poslovnog prostora i
međusobnim pravima u vezi reguliranja plaćanja režijskih troškova između Grada
Preloga i Savjetodavne služba, Savska cesta 41, 10 000 Zagreb, OIB: 10041443114
za poslovne prostorije koje se nalaze u Prelogu, na adresi Glavna 35, i to: poslovni
prostor u potkrovlju upravne zgrade koji se sastoji od 3 uredske prostorije, ukupne
površine 29,33 m2 uz korištenje sanitarnog čvora, izgrađene na nekretnini označenoj
z.k.č.br. 523/2, upisana u zk.ul.br. 8162 u k.o. Prelog (kat. čest.br. 152). Na ime
režijskih troškova korisnik ureda obvezan je mjesečno Gradu Prelogu plaćati paušalni
iznos od 500,00 (petsto) kuna s uključenim PDV-om.
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Vezano uz izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, za djelatnost
Doma kulture Grada Preloga planirani iznos je 684.000,00 kuna, dok je u
izvještajnom razdoblju utrošeno 226.300,84 kuna.
Za djelatnost Knjižnice i čitaonice Grada Preloga – planirano je 335.000,00 kuna, a
utrošeno je 241.434,36 kuna.
Za djelatnost Muzeja Croata insulanus Grada Preloga – planirano je 425.000,00
kuna a utrošeno je 138.715,05 kuna.
Za nakladničku djelatnost planirana sredstva su 80.000,00 kuna od toga je za
sufinanciranje brošure „20 godina uspješnih priča“, knjige „Sv. Jeronim“, „Rječnik
preloške skupine govora međimurskog dijalekta“, tiskanje lista „Pikač“, „Priločki list“,
utrošeno 49.281,25 kuna.
Za kulturne manifestacije koje su od interesa za Grad Prelog planirana sredstva u
iznosu od 313.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju utrošena su kako slijedi:
- za Festival kazališnih amatera Međimurja iznos od 8.000,00 kuna
- za manifestaciju Advent u Prelogu 12.162,89 kuna
- za manifestaciju Sajam cvijeća iznos od 46.609,00 kuna
- za Doček Nove godine iznos od 712,50 kuna
Javne potrebe u 2018. godini, temeljem Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada
Preloga za programe i aktivnosti udruga, sredstva se raspoređuju na troškove
redovne djelatnosti i troškove projekata i programa u 2018. godini, za područja
kulture, tehničke kulture, odgoj i obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvo, razvoj i
demokratizacija društva, turistička ponuda i drugo. Za troškove redovne djelatnosti
planirano je 100.000,00 kuna dok je za izvještajno razdoblje utrošeno 100.220,00
kuna, a za projekte i programe u 2018. godini planirano je 350.000,00 kuna, a
sredstva su temeljem javnog natječaja za javne potrebe u 2018. godini, za izvještajno
razdoblje, dodijeljena udrugama građana u iznosu od 330.750,44 kuna. Na osnovu
sklopljenih ugovora s udrugama sredstva se isplaćuju u skladu s modelima i
načinima plaćanja utvrđenim u međusobnim ugovorima.
Za program Javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godinu, sredstva
planirana za održavanje i korištenje sportskih objekata, planiranje i izgradnja
sportskih objekata te za projekte i programe sportskih udruga, za Projekt „European
Town of Sport 2019“ i za Izvršni odbor Zajednica sportskih udruga Grada Preloga,
planirana su u ukupnom iznosu 5.520.000,00 kuna.
Planirana sredstva za projekte i programe sportskih djelatnosti koje provodi
Zajednica sportskih udruga Grada Preloga temeljem javnog natječaja za financiranje
javnih potreba u sportu u 2018. godini u iznosu od 705.000,00 u izvještajnom
razdoblju ugovorena su u iznosu od 360.000,00 kuna.
Sredstva za realizaciju Projekta „European Town of Sport 2019“ utrošena su za
dosadašnje aktivnosti u iznosu od 37.327,51 kuna.
Planirana sredstva za održavanje i korištenje sportskih objekata u iznosu od
100.000,00 kuna za izvještajno razdoblje utrošena su u iznosu od 56.660,00 kuna.
Za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata, od planiranih 4.665.000,00
kuna utrošeno je 238.763,14 kuna. Sredstva su utrošena za Sportski park Mladost
Prelog 19.000,00 kuna, za Sportski park Čehovec 2.175,00 kuna, za Sportski park
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Draškovec 214.884,06 kuna, za Sportski park Oporovec 2.369,80 kuna te za Sportski
park Otok 334,28 kuna. Proračun je realiziran 12,55 %.
Za program socijalne zaštite, sukladno Socijalnom planu Grada Preloga za 2018.
godinu, planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju
utrošeno je 65.420,75 kuna i to;
1. za pomoć za stanovanje 12.969,75 kuna. Od tog iznosa za troškove komunalne
naknade je utrošeno 6.855,62 kuna, za podmirenje električne energije, plina, vode i
odvoza smeća 4.644,13 kuna, za pomoć u podmirenju grobljanske naknade u iznosu
od 670,00 kuna te za troškove najamnine iznos od 800,00 kuna.
2. za jednokratne naknade planirana su sredstva u iznosu od 82.000,00 kuna dok je
u izvještajnom razdoblju utrošeno 34.923,40 kuna; za jednokratne novčane naknade
i prigodne nagrade povodom blagdana utrošeno je 19.023,40 kuna, a pomoć je
koristilo je 69 osoba
- za naknade starijim osobama utrošeno je 11.700,00 kuna a koristilo je 78 osoba
- za mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja utrošeno je 4.200,00 kuna a koristilo
je 7 obitelji
3. za potpore za obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 61.000,00 kuna a u
izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.527,60 kuna.
- za podmirenje troškova školovanja utrošeno je 895,00 kuna
-za podmirenje troškova prehrane u školskim kuhinjama utrošeno je 12.600,00 kuna
-za potporu u dijelu ekonomske cijene utrošeno je 4.032,60 kuna
Proračun je realiziran 28,73 %.
Za program Obrazovanja planirani je iznos od 250.000,00 kuna dok je u izvještajnom
razdoblju utrošeno 148.525,61 kuna. Sredstva su utrošena za donacije osnovnim
školama u iznosu od 8.000,00 kuna, Donacije srednjim školama u iznosu od
14.175,76 kuna, za ostale donacije u obrazovanju 72.547,85 kuna, za produženi
boravak učenika OŠ Prelog u iznosu od 53.802,00 kuna.
Za Studentske kredite i stipendije od planiranog iznosa od 450.000,00 kuna u
izvještajnom razdoblju utrošeno je 174.405,52 kuna.
Za program Potpore humanitarnih udruga i organizacija planirano je 183.000,00 kuna
dok je utrošeno 122.977,43 kuna. Sredstva su utrošena za Crveni križ u iznosu od
61.517,43 kuna, za zakladu Katruža u iznosu od 4.000,00 kuna, za ostale udruge
osoba s invaliditetom iznos od 10.000,00 kuna, za pomoći po posebnim odlukama
iznos od 21.000,00 kuna.
Za izvještajno razdoblje dodijeljeno je 17 novčanih pomoći za opremu novorođenog
djeteta i to za prvo dijete 6.000,00 kuna, za drugo dijete 13.500,00 kuna te za treće i
četvrto dijete 4.000,00 pomoći, u ukupnom iznosu od 23.500,00 kuna.
Za program Zdravstvo planiran je iznos od 51.000,00 kuna. Sredstva za izvještajno
razdoblje utrošena su:
- za sekundarnu prevenciju u području onkologije u iznosu od 5.810,00 kuna
- za usluge laboratorijskih pretraga-vađenje krvi u ambulanti Prelog iznos od
16.834,17 kuna
- za promicanje tjelesne aktivnosti iznos od 5.000,00 kuna.
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VI.

PROJEKTI GRADA PRELOGA

PROJEKTI EU

Programi suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska i Mađarska-Hrvatska
U prvoj polovici 2018. godine nastavljena je provedba planiranih aktivnosti za 2
projekta iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i to sljedećih
projekata:
Projekt akronima DESCO (Development of strategic cross - border cooperation
between Letenye, Ludbreg and Prelog – DESCO /Razvoj strateške prekogranične
suradnje Letenya, Ludbrega i Preloga) prijavljen na Prioritet 3 – 11b/ Komponenta 1
– Tematska suradnja. Ukupna vrijednost projekta je 263.657,80 € od čega na Grad
Prelog otpada iznos od 51.937,20 € (projekt traje 16 mjeseci, na projektu radi 1
djelatnik na 20% radnog vremena).
Projekt akronima HAPPY BIKE (Unlimited bicycle experience along the Mura and
Drava rivers/Razvoj biciklizma uz rijeke Muru i Dravu) prijavljen na Prioritet 2 – 6c
/Komponenta 1 – Biciklističke staze. Partneri na projektu su gradovi Letenye,
Ludbreg i Prelog te ŽUC Varaždin, a ukupna vrijednost projekta je 1.041.405,50 € od
čega na Grad Prelog otpada iznos od 279.255,00 €.
U siječnju 2018. godine predan je projektni prijedlog na treći poziv na podnošenje
projektnih prijedloga u sklopu programa suradnje Interreg Central Europe. Prijedlog
projekta akronima ENCODESIGN odnosi se na suradnju javnih tijela i interesnih
skupina građana u implementaciji lokalnih energetskih strategija na području
programa. Partneri projekta su iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Njemačke i
Poljske. Ukupna vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga iznosi 2.066.233,75 €,
dok se na Grad Prelog odnosi iznos od 161.560,00 €.
U ožujku 2018. godine predan je projektni prijedlog pod nazivom „Ne dvoji nego
smeće odvoji!“ za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom
gospodarenju otpadom raspisan od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike
(MZOE) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Grad Prelog je
nositelj projekta, a sunositelji su općine koje su suvlasnici GKP PRE-kom. Projekt je
odobren u lipnju 2018. godine, traje 20 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi
1.187.807,67 kn od čega se iz EU sredstava sufinancira 85% vrijednosti projekta, dok
se na Grad Prelog odnosi preostalih 15% sufinanciranja što iznosi 178.171,17 kn.
U svibnju 2018. godine predan je projektni prijedlog pod nazivom „Za obitelj“ u sklopu
programa za Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku. Grad Prelog je nositelj projekta, a partneri su vrtići iz Preloga (2),
Pribislavca (2), Svete Marije i Donje Dubrave (2). Ukupna vrijednost prijavljenog
projektnog prijedloga iznosi 11.929.120,23 kn od čega se iz EU sredstava financira
100% vrijednosti projekta.
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Temeljem odluke i sklopljenog ugovora o sufinanciranju od strane Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta, SAFU i Grada Preloga u sklopu programa
Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj poslovne infrastrukture u tijeku je i
provedba projekta Izgradnje Poduzetničkog centra i osnivanje potporne
institucije u Gospodarskoj zoni Prelog –Sjever od čega se iz EU sredstava
sufinancira 97% vrijednosti investicije (ukupna vrijednost projekta je 16.137.657,43
kn. Projekt traje 24 mjeseci i završava 31.10.2019. godine. U provedbi projekta
zaposlena su 4 službenika s različitim udjelom radnog vremena ovisno o vrsti
aktivnosti i potrebne stručnosti koje se provode (postojeći zaposlenici).
U tijeku je i provođenje projekta raspisanog od strane Ministarstva rada i mirovinskog
sustava u sklopu programa zapošljavanja žena – Zaželi pod nazivom „Pomozi,
zaposli, usreći“. Projekt je započeo 07.11.2017. godine i traje 30 mjeseci, ukupna
vrijednost projekta je 2.024.221,20 kuna, te je za isti odobreno 100%-tno financiranje
iz sredstava EU fondova. U sklopu projekta zaposleno je 10 žena iz ciljanih skupina
koje su u nepovoljnom položaju, te 1,5 osoba na vođenju projekta (projekt provode
postojeći zaposlenici).
U tijeku je i provedba projekta odobrenog od strane Agenciji za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sklopljen je Ugovor o financiranju
prijavljenog projekta „Izgradnja prometnica Industrijske zone Istok – spoj UK5 sa
šljunčarom Eurobeton“. Projekt traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je
4.198.008,75 kuna te je za isti odobreno 100%-tno financiranje. Proveden je
postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor, te su potpisani ugovori
s izvođačima.
S provedbom je započela i provedba projekta odobrenog od strane Agenciji za
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sklopljen je Ugovor o
financiranju prijavljenog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u
Prelogu“. Projekt traje 15 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 9.281.664,14
kuna, a maksimalni zatraženi iznos sufinanciranja iznosi 6.703.200,00 kn.
4.198.008,75 kuna te je za isti odobreno 100%-tno financiranje. Pripremljena je
dokumentacija, te je u tijeku postupak javne nabave za izvođenje radova.
Prijavljeni su i projekti prema nacionalnim tijelima sukladno raspisanim natječajima i
otvorenim javnim pozivima.
Sveukupno je u prvoj polovici 2018. godine na nacionalne i europske natječaje i
javne pozive prijavljeno više od 10-tak projekata, a paralelno se provodi također 10tak projekata.
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VII. DRUGE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Grada Preloga je kao predstavnik Grada Preloga sudjelovao u brojnim
društvenim događajima i događajima humanitarnog karaktera, svečanim sjednicama
gradova i općina. Bio je sudionik i niza skupština raznih udruga kao i svečanim
obilježavanjima važnih datuma. Gradonačelnik potiče i održava prijateljsku suradnju
sa gradovima prijateljima u svrhu što uspješnijih odnosa i provedbu međunarodnih
projekata.
Na kraju želim istaknuti da su donijete odluke kao i započeti ili dovršeni radovi,
rezultat zajedničkog rada mene kao gradonačelnika i mog zamjenika. Uspjeh svakog
projekta dugujem kvalitetnoj i profesionalnoj suradnji sa Gradskim vijećem, njegovim
predsjednikom i potpredsjednicima, članovima Stručnog kolegija gradonačelnika,
mjesnim odborima s područja Grada Preloga, Gradskoj upravi i svim udrugama
Grada Preloga. Svi mi zajedničkim snagama nastojimo dogovarati sve radne obveze
i realizirati svaku ideju o poboljšanju života u Gradu Prelogu i njegovom razvoju.
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