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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 2020. godine. Kao i tijekom cijelog mandata, sve 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.
Ono što je obilježilo prvi dio godine, jest pandemija koronavirusa, koja je pogodila i
funkcioniranje našeg Grada. Prije svega, ta se situacija, što je najvažnije, osjetila u
gradskom proračunu, otkazan je niz manifestacija, prilagodili smo se, koliko smo
najbolje mogli „novonormalnom vremenu“. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih
epidemijom koronavirusa došlo je do smanjenja gospodarskih aktivnosti kako na
području Preloga, Međimurske županije tako i na području cijele zemlje i šire. Donijeli
smo niz mjera kojima smo se nastojali prilagoditi nastaloj situaciji. Donesena je
odluka o smanjenju plaća od 15% svim zaposlenima u gradskoj upravi te svim
ustanovama, koje se financiraju iz Proračuna Grada Preloga. Gradskom vijeću Grada
Preloga upućene su mjere za pomoć gospodarstvenicima s područja Preloga, koje se
odnose na plaćanje i naplatu određenih davanja, koje su u nadležnosti Grada
Preloga (komunalna naknada, porez na potrošnju, zakup prostora za uslužne
djelatnosti, zakup javnih površina na području Grada Preloga). Sve investicije, koje
su u tijeku na području Preloga, nastavljene su uobičajenim tempom te smo upravo
nastavkom ulaganja, poput projekta komunalnog uređenja Gospodarske zone Prelog
Sjever, vrijednog više od 12 milijuna kuna, pomogli i gospodarstvu te očuvanju radnih
mjesta. Stožer civilne zaštite Grada Preloga aktivno je djelovao u prvom dijelu
godine, pokušavajući biti na usluzi svakom građaninu, udruzi ili gospodarskom
subjektu s područja našeg Preloga. Aktivnosti je ipak bilo te ću ih pokušati pobrojati u
nastavku.
Odlukom o porezima Grada Preloga utvrđene su dvije vrste lokalnih poreza i to porez
na potrošnju i porez na korištenje javnih površina. Zbog poznate situacije s bolesti
COVID – 19 i mjera koje su donijete od strane Vlade Republike Hrvatske i Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske, a kojima se ograničava i u nekim djelatnostima i
potpuno obustavlja rad određenih djelatnosti, uočena je potreba pomoći
gospodarstvu koje djeluje na području Grada Preloga kao i fizičkim osobama. Tako
se pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine oslobađaju obveze plaćanja
poreza na korištenje javnih površina u 2020. godini. U potpunosti se oslobađaju
plaćanja komunalne naknade gospodarski subjekti, obveznici plaćanja komunalne
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti, a koji nisu obavljali svoju djelatnost zbog Odluke o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja
sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.
ožujka 2020. godine. Navedenom odlukom Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske djelomično je omogućen rad ugostiteljskih objekata na način da mogu
pružati uslugu pripreme i dostave hrane te usluge smještaja. Gospodarski subjekti u
ugostiteljstvu koji su radili na taj način te subjekti koji pružaju uslugu smještaja,
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djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 80% utvrđene
obveze. Ova oslobođenja vrijede za period važenja Odluke Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske. Gospodarski subjekti koji su poslovali za vrijeme trajanja
epidemije bolesti COVID–19, zbog rada u otežanim uvjetima poslovanja, djelomično
se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 30% utvrđene obveze.
Osim pomoći gospodarstvu, Odlukom o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i fizičke osobe koje su ostale bez posla
uslijed epidemije bolesti COVID-19. Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrijedi
za vrijeme trajanja nezaposlenosti te se može ostvariti samo putem zahtjeva fizičke
osobe. Također, predloženo je smanjenje iznosa naknada članovima Gradskog
vijeća Grada Preloga, predsjedniku Gradskog vijeća Grada Preloga, predsjednicima
mjesnih odbora i predsjednici Savjeta za socijalnu skrb kao i članovima radnih tijela
Gradskog vijeća i gradonačelnika te članovima mjesnih odbora te zamjeniku
gradonačelnika. Sve naknade su se smanjile za 15 %.
U utorak 21. siječnja, održana je završna konferencija projekta „Zlatne godine“ koji je
Grad Prelog, uz partnere Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske
županije, Čakovec te Knjižnicom i čitaonicom Grada Preloga provodio od srpnja
2018. godine u sklopu programa „Umjetnost i kultura 54+“. Cilj projekta bio je
uključivanje osoba starijih od 54 godine kao i osoba s invaliditetom u kvalitetnije
provođenje slobodnog vremena kroz organizirane kulturne i kreativne aktivnosti.
Također, nastojalo se potaknuti njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom životu te
podići svijest o važnosti kulture i umjetnosti u prevenciji socijalne isključenosti, te je
provedbom projekta cilj i ostvaren. U sklopu projekta odrađene i održane su sve
aktivnosti i to: radionice i koncerti pjevačkog zbora, kreativne i likovne radionice,
izložba radova, posječena su 2 koncerta u Lisinskom u Zagrebu, te je održana
likovna kolonija na prostoru preloške Marine. Kroz 18 mjeseci trajanja projekta bilo je
uključeno preko 120 dionika starijih od 54 godina, održano je ukupno 125 radionica,
angažirana su dva stručnjaka i to jedan za radionice pjevačkog zbora te drugi za
likovne radionice. Projekt „Zlatne godine“ je bio vrijedan 373.218,56 kuna, a
financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ministarstva
kulture.
Završna konferencija projekta „Ne dvoji nego smeće odvoji“ održana je u ponedjeljak,
3. veljače, u prostorijama Grada Preloga. Grad Prelog, u suradnji sa svojim
partnerima u projektu, općinama Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta
Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec,
Podturen i Pribislavec krenuo je u projekt "Ne dvoji nego smeće odvoji". Radilo se o
programu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.
Svrha projekta bila je osigurati zajedničko provođenje obrazovno informativnih
aktivnosti na području obuhvata projekta o odgovornom postupanju s komunalnim
otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u
kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta. U
sklopu obrazovno-informativnih aktivnosti, između ostalog, izrađen je letak o
odvajanju korisnog otpada, brošura – vodič o gospodarenju otpadom, izrađena je
web stranica o gospodarenju otpadom na području provedbe, nabavljeni su plakati i
slikovnice te bojanke za djecu o gospodarenju otpadom, izrađeni su letci o odvajanju
otpada prilagođen osobama s intelektualnim teškoćama. Istaknuto je da realizacija
ovog projekta ima pozitivne dugoročne posljedice na ciljane skupine i na širu
društvenu zajednicu. Ciljane skupine projekta bila su djeca vrtićke i školske dobi,
3

mladi, studenti, žene, muškarci, umirovljenici, osobe s invaliditetom, odgojnoobrazovne institucije, domaćinstva, javne ustanove i turisti, ukupno 40.494
stanovnika. Svrha je projekta bila izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog
postupanja s komunalnim otpadom, informirati i educirati ih o pravilnom odvajanju
otpada u kućanstvima, sprečavanju nastanka otpada, kompostiranju i ponovnoj
uporabi predmeta. Najveća vidljivost važnosti ovog projekta očituje se i u
preliminarnim rezultatima u odvajanju otpada za 2019. godinu. Prema evidenciji
odvajanja otpada prema HAOP-u (službeno za Republiku Hrvatsku) ostvarena je
prosječna stopa odvojenog sakupljanja i obrade otpada od 62,55%, a najbolje
rezultate ostvarili su Prelog 71,27 %, Belica 67.07 % i Goričan 61.81 %.
Na korištenje su medicinskim timovima u Domu zdravlja u Prelogu predani
defibrilator te EKG uređaj. Željeći poboljšati usluge koje nude, medicinski timovi u
Prelogu su osnovali i zajedničku, grupnu, praksu, zaposlivši dodatno osoblje, čime će
još više podići standard rada, kvalitetu i brzinu u radu sa pacijentima u Gradu
Prelogu. Defibrilatori su uređaji, koji vrše analizu srčanog ritma, daju upute
spašavatelju (glasom, na hrvatskom jeziku) i omogućuju defibrilaciju. Potpuno su
sigurni, jer uređaj neće dozvoliti defibrilaciju osim u slučaju kada je 100% sigurno da
je unesrećeni u takvom stanju da mu samo defibrilacija može spasiti život. Ovdje se
radi o defibrilatoru AED Plus. Kupljeni EKG uređaj, BTL-08 LC je 12-kanalni EKG s
ispisima A5 formata. LC 12-kanalni EKG-ovi su profesionalni elektrokardiografi
posebno osmišljeni za kardiološke odjele i ambulante. Ovaj uređaj prikladan je i za
najzahtjevnije stručnjake jer ima mogućnost ispisa formata A5 visoke kvalitete, 8,4inčni ekran osjetljiv na dodir, prijenos podataka preko WiFi-ja i LAN-a te mogućnost
nadogradnje za spirometriju. Vrijednost ovog poklona Grada Preloga je 35.000,00
KN (sa uključenim PDV – om), a ovi će uređaji pomoći liječnicima u njihovom radu te
naravno, pomoći, svim njihovim pacijentima.
Početkom veljače potpisani su ugovori za opremanje dječjih vrtića, uključenih u
projekt „Za obitelj“. Potpisani su ugovori za nabavu didaktičkih igračaka i namještaja.
U postupku javne nabave „Oprema za dječje vrtiće (didaktičke igračke i namještaj) Projekt "Za obitelj" – Grupa 1. Didaktičke igračke“ odabrala se ekonomski
najpovoljnija ponuda, ponuditelja, IDA DIDACTA d.o.o. iz Zagreba, za cijenu ponude
bez poreza na dodanu vrijednost od 512.534,00 kuna, odnosno ukupnu cijenu
ponude s porezom na dodanu vrijednost od 640.667,50 kuna. U drugom dijelu
natječaja – „Grupa 2. Namještaj“ odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda,
ponuditelja MEGA DRVO d.o.o. iz Murskog Središća, za cijenu ponude bez poreza
na dodanu vrijednost od 320.812,00 kuna, odnosno ukupnu cijenu ponude s
porezom na dodanu vrijednost od 401.015,00 kuna. Ovim projektom obuhvaćeni su
dječji vrtići: Dječji vrtić Fijolica Prelog, Dječji vrtić „Vesela loptica“ Prelog, Dječji vrtić
„Kockavica“ Sveta Marija, Dječji vrtić „Žibeki“ Čakovec (lokacije u Pribislavcu i Brezju)
te Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava.
Nastavilo se s ulaganjima u sportsku infrastrukturu na području Grada Preloga. Tako
se krenulo s obnovom Sportskog parka Čehovec, koji koristi Nogometni klub ČSK – a
iz Čehovca. Radi se o kompletnoj rekonstrukciji i dogradnji Sportskog parka
Čehovec, kako bi se obnovile svlačionice i prostorije Nogometnog kluba ČSK – a te
kako bi se zadovoljili osnovni uvjeti za igranje nogometa u tom rasadniku kvalitetnih
nogometaša. Provedenom javnom nabavom, za izvođača radova, vrijednih
1.670.693,50 kuna (bez PDV – a), odabrana je tvrtka Međimurje PMP d.o.o. Sa istom
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tvrtkom potpisan je i Ugovor o radovima na rekonstrukciji sportskog objekta u
Draškovcu. Radi se o završnoj fazi radova na objektu u Sportskom parku u
Draškovcu, a ukupna vrijednost radova iznosi 276.584,60 kuna (bez PDV – a).
Predviđeni rok završetka radova je 31. srpnja 2020. godine. Ovaj je potpis Ugovora
stigao nakon postupka javne nabave, koji je uslijedio nakon Odluke o odabiru
projekta „Rekonstrukcija sportskog objekta u Draškovcu“, kojom je isti odabran od
strane Upravnog odbora LAG-a Mura – Drava za dodjelu potpore u iznosu od
296.500,00 kuna, dok će razliku financirati Grad Prelog iz vlastitih proračunskih
sredstava. Cilj projekta je rekonstrukcija sportskog objekta u Draškovcu, prostorija
nogometnog kluba, sukladno građevinskoj dozvoli (ishođenoj 28.11.2018.g.), a
obuhvaća rekonstrukciju, dogradnju te poboljšanje energetskih svojstava postojeće
građevine, sanaciju krovišta te formiranje dviju novih nadstrešnica, čime bi se zgrada
funkcionalno povezala i omogućila kvalitetnije korištenje prostora. U Sportskom parku
Mladost u Prelogu, izgrađena je nadstrešnica te dvije svlačionice za potrebe Škole
nogometa Nogometnog kluba Mladost Komet.
Sa tvrtkom Pavlic-Asfalt-Beton d.o.o. potpisan je Ugovor o izgradnji infrastrukture u
Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Radi se o izgradnji prometnice UK7 (ulični
koridor), UK8 i UK9, oborinske i sanitarne kanalizacije, javne rasvjete i DTK mreže
(distributivna telekomunikacijska kanalizacija) u Gospodarskoj zoni Sjever. Vrijednost
potpisanog Ugovora, koji su potpisali gradonačelnik Ljubomir Kolarek te Zvonimir
Pavlic ispred tvrtke Pavlic-Asfalt-Beton d.o.o. iznosi 13.358.945,98 kuna (sa PDV –
om). Također, potpisan je i Ugovor o stručnom nadzoru nad radovima na izgradnji
infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu, sa tvrtkom NORD-ING d.o.o. iz
Čakovca, vrijedan 226.625,00 kuna (sa PDV – om). Inače, Grad Prelog je za ovaj
projekt potpisao Ugovor o financiranju projekta „Izgradnja infrastrukture u
Gospodarskoj zoni u Prelogu – Sjever“ sa Ministarstvom gospodarstva,
poduzetništva i obrta, gdje se Gradu Prelogu dodjeljuju bespovratna sredstva u
iznosu od 8.447.811,57 kuna. Ugovor sa Ministarstvom potpisan je u okviru dodjele
bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih
fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Promijenjen je i izgled Preloga na ulasku iz pravca Čakovca. Projekt je bio naziva
„Rekonstrukciju raskršća državne ceste DC20 i nerazvrstane ceste - ulica Antuna
Mihanovića u Prelogu i produljenje javne rasvjete“. Radove je izvodila tvrtka PavlicAsfalt-Beton d.o.o., a poslove nadzora tvrtka Labos d.o.o. Ukupna vrijednost troškova
rekonstrukcije raskršća državne ceste DC20 i nerazvrstane ceste - ulica Antuna
Mihanovića iznosila je 612.497,50 kn (sa PDV-om). Procjenjena vrijednost troškova
rekonstrukcije javne rasvjete iznosi 167.262,50 kn (sa PDV-om). Radove na
rekonstrukciji raskršća financirale su Hrvatske ceste, dok je troškove javne rasvjete
financirao Grad Prelog, a samu javnu rasvjetu postavljala je tvrtka D.G. Commerce
d.o.o. U okviru projekta dogradila se nova (dodatna) prometna traka širine 3 metra
kojom se omogućuje sigurnije skretanje na benzinsku postaju na ulazu u Prelog, bolji
i sigurniji protok vozila državnom cestom, te se na taj način sprečavaju česti prometni
„čepovi“ u najfrekventnijim dijelovima dana. U okviru rekonstrukcije raskršća
Čakovečke i Mihanovićeve ulice proširen je sjeverni prometni trak u dužini od 50
metara uz iscrtavanje površine koja nije namijenjena prometu, proširen je radijus
rubova kolnika ulica A. Mihanovića i Čakovečke, izmještana su dva postojeća stupa
javne rasvjete u Čakovečkoj ulici, izvedeno je 5 novih stupova javne rasvjete,
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izmješteni su postojeći slivnici, izveden potporni zid uz stazu dužine 8,6 metara te su
rekonstruirana dva kolna prilaza u Čakovečkoj ulici.
U okviru programa za primjenu mjera energetske učinkovitosti i ekologije na
sustavima javne rasvjete Grada Preloga izvršena je kompletna zamjena postojećih
svjetiljki novim LED svjetiljkama po svim naseljima. Sveukupno je, u razdoblju od
studenog 2016. godine do ožujka 2020. godine zamjenjeno, odnosno novoizvedeno
ukupno 1250 rasvjetnih tijela (izuzev Ulice dr. Ive Kečkeša, gdje je LED rasvjeta
postavljena 2012. godine). Izvedeni su radovi na uređenju groblja u Cirkovljanu, a
izvodilo ih je Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. iz Preloga. Groblje u
Cirkovljanu zauzima površinu od 4034 m², a u sklopu groblja nalazi se preko četiri
stotine grobnih mjesta. Izvedeni su radovi na uređenju ograde groblja te uređenju
staza unutar groblja. U Gospodarskoj zoni Prelog Sjever, krenuli su infrastrukturni
radovi na proširenju i uređenju zone. Radi se o izgradnji prometnice UK7 (ulični
koridor), UK8 i UK9, oborinske i sanitarne kanalizacije, javne rasvjete i DTK mreže
(distributivna telekomunikacijska kanalizacija) u Gospodarskoj zoni Sjever. Prelog je
za ovaj projekt potpisao Ugovor o financiranju projekta „Izgradnja infrastrukture u
Gospodarskoj zoni u Prelogu – Sjever“ sa Ministarstvom gospodarstva,
poduzetništva i obrta, gdje se Gradu Prelogu dodjeljuju bespovratna sredstva u
iznosu od 8.447.811,57 kuna. Ugovor sa Ministarstvom potpisan je u okviru dodjele
bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih
fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Nekoliko parcela već je prodano te
se uskoro očekuju novi stanari, u ovom proširenom dijelu Gospodarske zone Prelog
Sjever.
Veliko je zadovoljstvo donijela i vijest o početku projekta Aqua Adventures. U sklopu
2. poziva Prekograničnog programa Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.
komponente 2.1.2. turističke atrakcije, Gradu Prelogu, u partnerstvu s mađarskom
općinom Kistolmács, odobren je projekt Aqua Adventures u vrijednosti 1.321.852,50
eura od kojeg se na Grad Prelog odnosi dio od 662.807,50 eura, što je približno 5
milijuna kuna. U sklopu ovog projekta Grad Prelog organizirati će preko desetak
turističkih manifestacija uz rijeku Dravu, studijska putovanja, a infrastrukturno će se
urediti Sportsko-rekreacijska zona Marina. Uređenje ovog prostora odnosi se na
zapadni dio prostora, gdje će se uz uređenje pristupnih staza postaviti 60 tipskih
drvenih nadstrešnica, sa pripadajućim sadržajem za odmor turista. Također uz kućice
izgraditi će se sanitarni kompleks sa toaletima, tuševima, garderobom, ostavom, za
što ugodniji boravak turista na području Sportsko-rekreacijske zone Marina. Uz
navedenu infrastrukturu postaviti će se i drvena promatračnice s pripadajućom
opremom za monitoring autohtonih vrste ptica, kao i čamci za monitoring na vodi.
Još jedan korak učinjen je i prema izgradnji stanova iz programa POS-a. Izgradnja
stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog
zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju
sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Do sada je kroz POS program izgrađeno
preko osam tisuća stanova. Društveno poticana stanogradnja (Program POS)
provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način
kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova,
osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod
pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje
davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih. U Prelogu je zgrada
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iz programa POS – a, izgrađena i 2003. godine, sa tada 18 useljivih stanova. Do
sada je Grad Prelog osigurao zemljište za gradnju, organizirao prezentaciju
programa gradnje, a nakon što je Grad Prelog utvrdio da postoji dovoljan interes za
kupnju stanova, objavljen je javni natječaj te formirana Lista reda prvenstva za kupnju
stana iz Programa POS-a. Kao sljedeći korak, u ponedjeljak, 25. svibnja, potpisan je
Ugovor o prijenosu vlasništva zemljišta između Grada Preloga i APN – a.
Od 16.03.2020. do 31.03.2020. trajala je javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. Javni uvid u Prijedlog VI. izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga mogao se izvršiti za vrijeme
trajanja javne rasprave i na web stranicama Grada Preloga www.prelog.hr, te
izrađivača plana (www.urbia.hr). S obzirom na aktualnu situaciju oko epidemije
koronavirusa, javno izlaganje Prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Preloga organizirano je video prezentacijom. Nakon što su svi
zainteresirani mogli uputiti primjedbe i prijedloge objavljeno je i Izvješće o javnoj
raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Prelog.
Završnom konferencijom, u prostoru Poduzetničkog centra Prelog, priveli smo kraju
projekt „Pomozi, zaposli, usreći“. Gradu Prelogu je unutar ovog projekta dodijeljeno
ukupno 2.016.222,80 kuna uz stopostotno financiranje od strane Ministarstva rada i
mirovinskog sustava, odnosno iz Europskog socijalnog fonda. Provedba projekta je
trajala 30 mjeseci, dok su žene pružale uslugu pomoći u kući 24 mjeseci. Cilj projekta
je bio osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom društvenom
položaju, kroz zapošljavanje i edukaciju te poboljšanje kvalitete života i smanjenje
isključenosti starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Na području Grada
Preloga bilo je zaposleno 10 žena koje su radile na poslovima pomoći u kući te brizi,
potpori i podršci za 50-tak starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Žene su
prošle program osposobljavanja za gerontodomaćicu, a obavljale su poslove pomoći
u kući, od kupovine namirnica, pripreme obroka pa sve do pomaganja u
administrativnim poslovima. Kroz projekt je također bio zaposlen voditelj projekta na
50% radnog vremena i koordinator projektnih aktivnosti na 100% radnog vremena.
Grad Prelog je, u siječnju 2020. godine, raspisao natječaj za financiranje javnih
potreba u 2020. godini u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti. Na temelju
pristiglih prijava koje zadovoljavaju uvjete natječaja izvršen je pregled i donesena je
odluka o dodjeli financijskih sredstava. Ugovore su potpisali predstavnici 34 udruga
za 40 odobrenih projekata i programa, ukupne vrijednosti 201.300,00 kuna. Također,
potpisani su i ugovori sa predstavnicima sportskih udruga, u okviru natječaja kojeg je
provela Zajednica sportskih udruga Grada Preloga. Ukupan iznos financijskih
sredstava za raspodjelu temeljem javnog natječaja za financiranje javnih potreba u
sportu u 2020. godini, iznosi 460.000,00 kuna. I kod jednog i kod drugog natječaja
sredstva su značajno smanjena, za skoro 40%, u odnosu na prvotno predviđena
sredstva u proračunu. Razlog smanjenja sredstava u proračunu je smanjenje
poreznih prihoda uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa.
Dva su puta, u prvom dijelu godine, podjeljene jednokratne novčane naknade za
novorođenu djecu. Podjeljene su 43 jednokratne novčane pomoći namjenjene opremi
novorođenog djeteta, u ukupnom iznosu od 96.000,00 kuna. Uz blagdan Uskrsa,
donijeta je Odluka o podjeli jednokratnih novčanih pomoći, najpotrebitijim građanima
Grada Preloga. Sukladno uvjetima navedenima u Odluci o socijalnoj skrbi Grada
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Preloga, jednokratne novčane pomoći, kao i uz svake blagdane, tako i uz predstojeći
blagdan Uskrsa, Grad Prelog podijelio je svojim stanovnicima slabijeg imovinskog
stanja. Podijeljeno je ukupno 48.600,00 kuna, odnosno 177 jednokratnih novčanih
pomoći, u iznosima od 200, 300 i 800 kuna, umirovljenicima čija mirovina ne prelazi
iznos minimalne mirovine, osobama starijim od 70 godina bez redovitih prihoda,
osobama koje primaju pomoć za uzdržavanje, nezaposlenim osobama te
jednočlanim domaćinstvima, osobama sa invaliditetom te mnogočlanim obiteljima
slabijeg materijalnog statusa. Ove je godine, u osiguravanju sredstava, pomogla i
tvrtka Heplast – pipe d.o.o. iz Preloga.
Na području Preloga održan je, kada je to situacija još dozvoljavala niz kulturnih,
sportskih manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada Preloga, Doma
kulture Grada Preloga, Muzeja Croata insulanus te Knjižnice i čitaonice Grada
Preloga, Zajednice sportskih udruga Grada Preloga, kao i brojnih udruga s područja
Preloga. Održana je Noć muzeja, Fašnjak u Prelogu, nogometni turnir mlađih
kategorija, u organizaciji Nogometnog kluba Mladost Komet, koji je okupio preko
tisuću malih nogometaša, Kup Grada Preloga u malom nogometu, dodjeljene su
nagrade najboljim sportašima našeg Preloga, održana je Polarna kros liga,
obilježeno je Valentinovo uz Književni krug Prelog, Međunarodni dan žena uz
Pjevački zbor Grada Preloga. Posebno sam ponosan i na domaćinstvo svečanog
otvorenja ovogodišnjih Sportskih igara mladih. Dio smo ove uspješne priče već niz
godina, a treba reći da naši mali sportaši ostvaruju odlične rezultate i na državnim i
međunarodnim završnicama Sportskih igara mladih.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Čakovec, na
dan 31. prosinca 2019. godine na Zavodu za zapošljavanje bilo je ukupno prijavljenih
93 naših građana, a na dan 30. lipnja 2020. godine na Zavodu za zapošljavanje bilo
je ukupno prijavljenih 140 naših građana.

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.
U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Stručnog kolegija gradonačelnika.
Dana 19. ožujka 2020. godine održana je 15. sjednica Stručnog kolegija na kojoj je
prezentirano Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - prosinac 2019. godine) te je
utvrđeno 18 prijedloga odluka za Gradsko vijeće. Prihvaćena su izvješće o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine
na području Grada Preloga u 2019. godini; o izvršenju Programa uređenja i
održavanja groblja Grada Preloga za 2019. godinu; o obavljanju poslova naplate
parkiranja na području Grada Preloga za 2019. godinu te izvješće Komisije za popis
imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2019. godinu.
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Dana 30. travnja 2020. godine održana je 16. sjednica Stručnog kolegija. Na sjednici
je utvrđeno 14 prijedlog odluka za Gradsko vijeće.
Dana 18. lipnja 2020. godine održana je 17. sjednica Stručnog kolegija na kojoj je
utvrđeno 9 prijedloga odluka za Gradsko vijeće.

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 podnošenja izvješća održane su tri sjednice Gradskog
vijeća.
Na sjednicama Gradskog vijeća raspravljalo se i donosilo odluke po sljedećim
točkama dnevnog reda:
1. Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite.
2. Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.
3. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada
Preloga za 2019. godinu.
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za
2019. godinu.
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada
Preloga za 2019. godinu.
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za
2019. godinu.
7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada
Preloga za 2019. godinu.
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu.
10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
Grada Preloga u 2019. godini.
11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
Grada Preloga u 2019. godini.
12. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.
13. Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada
Preloga u 2019. godini.
14. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području
Grada Preloga.
15. Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Preloga.
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16. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja
jug u Prelogu.
17. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u
Prelogu – istok.
18. Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
19. Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.
20. Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.
21. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada
Preloga.
22. Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća,
radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.
23. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti
u 2020. godini.
24. Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.
25. Zaključak o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog.
26. Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o.
Prelog.
27. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju
otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini.
28. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od
2018. do 2028. godine u 2019. godini.
29. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada
Preloga.
30. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za
imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.
31. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.
32. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
33. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu.
34. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020.
godini.
35. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za
2020. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.
36. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020.
godini.
37. Izvješće o poslovanju GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. Prelog u
2019. godini.
38. Izvješće o poslovanju GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u 2019. godini.
39. Izvješće o poslovanju RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. Prelog u 2019.
godini.
40. Izvješće o poslovanju MARINA PRELOG d.o.o. Prelog u 2019. godini.
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16. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga održana je, prvi put u povijesti
postojanja Grada Preloga, odnosno i pravnog prednika Općine Prelog putem emaila.
Sjednica je održana na navedeni način zbog hitnosti donošenja Odluke o
zajedničkom organiziranju obavljanja poslove civilne zaštite a vezano uz mogućnosti
zajedničkog odlučivanja jedinica lokalne samouprave na području donjeg dijela
Međimurske županija zbog epidemije COVID-19.
Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga, prihvaćene su sve predložene
odluke. Za dnevni red bile su predložene 22 točke s 8 podtočaka. Posebno treba
izdvojiti pojedine odluke koje donose određene kvalitetne promjene a posebno
odluke kojim se nastoji pomoći u radu i djelovanju poduzetništva i fizičkih osoba s
područja Grada Preloga.
Tako je donijeta Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na
području Grada Preloga. Prijedlog za donošenje takve odluke temeljen je na
trenutnom stanju u osnovnim školama na području Grada Preloga. Uočena je
potreba povećane brige oko uređenja, održavanja i opremanja samih objekata
osnovnih škola kao i pripadajućih sportskih dvorana. Isto tako, želja je Grada Preloga
da se podigne nivo rada, uvjeti rada i kvaliteta same nastave u osnovnim školama.
Preuzimanjem osnivačkih prava, Grad Prelog će osigurati kvalitetno upravljanje,
investicijsko održavanje, eventualnu izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih
objekata, opremanje prostora, podizanje kvalitete nastave te uvođenje dodatnih
kvalitetnih programa.
Donijete su i odluke vezano uz prostorno planiranje i to Odluka o donošenju VI.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga, Odluka o izradi IV.
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu i Odluka o
izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok.
Osnovni razlog izrade VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Preloga je usklađenje našeg PPUGP s II. izmjenama i dopunama Prostornog plana
Međimurske županije te s posebnim propisima, aktima Međimurske županije i Grada
Preloga od utjecaja na razvoj i uređenje prostora Grada, a koji su mijenjani ili donijeti
nakon stupanja na snagu Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Preloga iz 2014. godine. Ove VI. izmjene i dopune PPUGP
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.
Donijete su i odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnih planova i to Detaljnog plana
uređenja dijela naselja jug u Prelogu i Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok. Izradom IV. izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelog želi se područje obuhvata DPU
uskladiti sa VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Preloga.
Isto tako će se revidirati postojeća prometna mreža kao i mreža komunalne
infrastrukture, dovršiti će se započeto uređenje područja južno od dječjeg vrtića kao
individualne stambene zone, revidirati područja rasprostiranja, etažnost i visina za
višestambenu gradnju, revidirati namjena i uvjeti gradnje za područje neposredno
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južno od osnovne škole, prema namjeni i smjernicama VI. ID PPUG, ispitati
mogućnost prenamjene čestice bivšeg trgovačkog centra „Betex“ u područje
višestambeno – poslovnog sadržaja i uskladiti uvjete gradnje stanova s minimalnim
uvjetima utvrđenima u prostornom planu. Cilj izrade Izmjena i dopuna DPU je
osiguranje daljnje mogućnosti razvoja područja Jug u Prelogu kao pretežito
stambenog područja. Cilj I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u
Prelogu - Istok je usklađenje DPU sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana
uređenja Grada Preloga te preispitivanje mogućnosti transformacije građevne
strukture radi mogućnosti gradnje (interpolacije) kompleksa od više većih
višestambenih zgrada, neizgrađeno zemljište u unutrašnjosti bloka, površine s
uklonjenom građevnom strukturom (Glavna ulica kućni brojevi 71, 73), izgrađene
građevne čestice u neposrednom okruženju (Glavna ulica kućni brojevi 61, 63, 65,
67, 69, i 75), preispitati mogućnost veće etažnosti interpoliranih višestambenih
zgrada u zoni transformacije s najviše 4 nadzemne etaže i to do E= Po+P+3K,
utvrditi uvjete gradnje temeljeno na posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog
odjela u odnosu na zaštitu povijesne jezgre Preloga i mjere zaštite postojeće
građevne strukture s povijesnim značajkama, revidirati prometna mreža, revidirati
ostale mreže komunalne infrastrukture, uskladiti uvjete gradnje stanova s minimalnim
uvjetima utvrđenima u prostornom planu šireg područja te uskladiti ostali parametri
uređenja prostora s VI. izmjenama i dopunama PPU Grada Preloga.
U cilju pomoći građanstvu i poduzetništvu donesene su Odluka o dopunama Odluke
o komunalnoj naknadi, Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga i Odluka
o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. Odlukom o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
gospodarski subjekti se oslobađaju u potpunosti ili djelomično plaćanja komunalne
naknade. U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade gospodarski
subjekti, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti a koji nisu obavljali svoju
djelatnost zbog Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine. Gospodarski subjekti
u ugostiteljstvu koji su radili u ograničavajućim uvjetima a pružali su uslugu
smještaja, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 80
% utvrđene obveze. Ova oslobođenja vrijede za period važenja Odluke Stožera
civilne zaštite RH. Gospodarski subjekti koji su poslovali za vrijeme trajanja epidemije
bolesti COVID–19, zbog rada u otežanim uvjetima poslovanja, djelomično se
oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 30 % utvrđene obveze. Osim
pomoći gospodarstvu, Odlukom o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i fizičke osobe koje su ostale bez posla
uslijed epidemije bolesti COVID-19. Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrijedi
za vrijeme trajanja nezaposlenosti te se može ostvariti samo putem zahtjeva fizičke
osobe. Odlukom o dopuni Odluke o porezima pravne i fizičke osobe koje koriste
javne površine oslobađaju se obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina u
2020. godini. Odlukom o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi dodatno se utvrđuje pravo
na oslobađanje plaćanja komunalne naknade i to fizičke osoba koja ostanu bez
posla. Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrijedi samo za vrijeme trajanja
nezaposlenosti.
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Zbog smanjenih prihoda Grada Preloga donijete su i odluke kojim se smanjuju izdaci
Proračuna Grada Preloga i to Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika
gradonačelnika Grada Preloga, Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova
članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.
Navedenim odlukama smanjeni su iznosi naknada za rad zamjeniku gradonačelnika,
predsjedniku Gradskog vijeća, članovima Gradskog vijeća, radnim tijelima te tijelima
mjesnih odbora s područja Grada Preloga.
Zbog isteka mandata ravnateljice Doma kulture Grada Preloga donijeta je Odluka o
raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja te je i imenovano Povjerenstvo za
provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada
Preloga.
Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga, prihvaćene su sve predložene
odluke i to njih 10. Osnovna točka dnevnog reda je bila donošenje Odluke o I.
izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. Ove I. izmjene i
dopune prvenstveno su rađene u cilju usklađenja s mjerama koje su donesene
vezano uz epidemiju COVID-19 te smanjenih prihoda Proračuna Grada Preloga.
Ukupni iznos proračuna umanjen je za 3.330.000,00 te sada iznosi 44.320.000,00
kuna.

III. GRADONAČELNIK U FUNKCIJI SKUPŠTINE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U
VLASNIŠTVU GRADA PRELOGA
Grad Prelog u svom 100% - tom vlasništvu ima tri trgovačka društva i to
„GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. za obavljanje djelatnosti u vezi s
izgradnjom, organizacijom i upravljanjem gospodarskim zonama, Prelog; trgovačko
društvo „MARINA PRELOG“ d.o.o. za obavljanje ugostiteljskih i turističkih djelatnosti i
Razvojna agencija PCP d.o.o. za poticanje gospodarstva i lokalnog razvoja. 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 MARINA PRELOG d.o.o. Prelog u periodu za koji se podnosi
izvješće održala je jednu sjednicu Skupštine Društva.
Na 20. sjednici Skupštine Društva održanoj 07. travnja 2020. godine donijete su
sljedeće odluke:
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća uprave o stanju društva i rentabilnosti uporabe
vlastitog kapitala društva Marina Prelog d.o.o. Prelog za 2019. godinu
2. Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja trgovačkog društva Marina Prelog
d.o.o. Prelog za 2019. godinu
3. Prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva Marina
Prelog d.o.o. Prelog za 2019. godinu
4. Odluka o uporabi dobiti za 2019. godinu
5. Davanje suglasnosti na izvješće ovlaštenog revizora za 2019. godinu
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6. Odluka o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva Marina Prelog d.o.o.
Prelog za 2019. godinu
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru trgovačkog društva Marina
Prelog d.o.o. Prelog za 2019. godinu.
U izvještajnom periodu održana je jedna sjednici Skupštine Društva GKP PRE-KOM
d.o.o. Prelog i to dana 25. ožujka 2020. godine.
Na toj sjednici donijete su slijedeće odluke:
1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju Društva i rentabilnosti
upotrebe vlastitog kapitala GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2019. godinu –
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju Financijskih izvještaja GKP PRE-KOM d.o.o.
Prelog za 2019. godinu (izvršenje prihoda i rashoda, godišnji financijski
izvještaj, bilanca, i račun dobiti i gubitaka)
3. Davanje razrješnice Upravi GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2019. godinu.
4. Prihvaćanje izvješća o radu Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog
– za 2019. godinu.
5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za
2019. godinu
6. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2019. godinu
7. Davanje suglasnosti na Izvješće ovlaštenog revizora za 2019. godinu
8. Donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenog revizora u GKP PRE-KOM d.o.o.
Prelog za 2020. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju Uprave – Direktora GKP PRE-KOM d.o.o.
Prelog
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za
provođenje EU projekta:
a) Opremanje i modernizacija Kompostane
b) Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog
c) Za nabavu komunalnog vozila u iznosu od 240.000,00 eura
Dana 16. ožujka 2020. održana je sjednica Skupština društva GOSPODRASKE
ZONE PRELOG d.o.o. Prelog na kojoj su donijete slijedeće odluke:
1. Odluka o prihvaćanju zapisnika sa 48. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog
društva Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog
2. Odluka ostvarenje plana prihoda i rashoda Gospodarske zone Prelog d.o.o.
Prelog za 2019. godinu
3. Prihvaćanje izvješća Uprave društva o stanju društva i rentabilnosti uporabe
vlastitog kapitala Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog za 2019. godinu
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Gospodarske zone Prelog d.o.o.
Prelog za 2019. godinu
5. Odluka o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za
2019. godinu Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog
6. Odluka o uporabi dobiti Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog za 2019.
godinu
7. Odluka o prihvaćanju zapisnika Inventurne komisije na dan 31.12.2019.
godine
8. Odluka o davanju suglasnosti za provođenje komercijalne revizije temeljnih
financijskih izvještaja za 2020. godinu.
9. Informacija o izvršenom stručnom nadzoru
nad javnim arhivskim i
dokumentiranim gradivom Gospodarske zone Prelog d.o.o..
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10. Informacija o očitovanju revizije na Postizanje rezultata i ostvarivanje ciljeva
poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne
samouprave na području Međimurske županije
Dana 19. ožujka 2020. godine održana je sjednica Skupštine društva RAZVOJNA
AGENCIJA PCP d.o.o. Prelog na kojoj je dana suglasnost na Plan poslovanja
Razvojne agencije za 2020. godinu.

IV. GRADONAČELNIK U FUNKCIJI PREDSJEDNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA PRELOGA

U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine u organizaciji Turističke zajednice
Grada Preloga održane su neke od planiranih manifestacija. Zbog nastale situacije
vezanu uz pojavu koronavirusa (COVID – 19) Nacionalni stožer za civilnu zaštitu
Republike Hrvatske, donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja
i održavanja kulturnih i drugih manifestacija, stoga se neke od planiranih
manifestacija Turističke zajednice nisu mogle održati.
Uvidom u evidenciju sustava e-Visitor vidljivo je da je u prvoj polovici 2020. godine
bilo ostvaren, 846 dolazaka te 2273 noćenja.
Održane manifestacije na području Grada Preloga u čijim organizacijama je
sudjelovala Turistička zajednica Grada Preloga su:
- Noć muzeja, 31. siječnja, Prelog
- Fašnjak, 22. veljača, Prelog

V. 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.
U okviru postupaka javne nabave provedeni su slijedeći postupci:
1.) Oprema za dječje vrtiće (didaktičke igračke i namještaj) - Projekt "Za obitelj" -

Grupa 1. Didaktičke igračke – odabrana ponuda ponuditelja: IDA DIDACTA
d.o.o. Zagreb, za iznos od 512.534,00 kuna bez PDV-a.
Odluka o odabiru donesena je 16. siječnja 2020. godine, Ugovor o javnoj
nabavi robe je potpisan 10. veljače 2020. godine.
2.) Oprema za dječje vrtiće (didaktičke igračke i namještaj) - Projekt "Za obitelj" -

Grupa 2. Namještaj – odabrana ponuda ponuditelja: MEGA DRVO d.o.o.
Mursko Središće, za iznos od 320.812,00 kuna bez PDV-a.
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Odluka o odabiru donesena je 16. siječnja 2020. godine, Ugovor o javnoj
nabavi robe je potpisan 10. veljače 2020. godine.
3.) Rekonstrukcija i dogradnja Sportskog parka Čehovec – odabrana ponuda

ponuditelja: MEĐIMURJE PMP d.o.o., Čakovec za iznos od 1.670.693,50
kuna bez PDV-a.
Odluka o odabiru donesena je 06. veljače 2020. godine, Ugovor o javnoj
nabavi radova je potpisan 19. veljače 2020. godine.
4.) Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu – odabrana

ponuda ponuditelja: PAVLIC-ASFALT-BETON, Donji Kraljevec, za iznos od
10.687.156,78 kuna bez PDV-a.
Odluka o odabiru donesena je 03. ožujka 2020. godine, Ugovor o javnoj
nabavi radova je potpisan 01. travnja 2020. godine.
5.) Edukacijske aktivnosti – Terapija igrom - Projekt „Za obitelj“ –

pokrenut
postupak javne nabave 02. lipnja 2020. godine, postupak će biti završen
tijekom 2020. godine.

Provedeni su postupci jednostavne nabave i donesene odluke o odabiru
najpovoljnijih ponuđača i to:
1.) Projektna dokumentacija za prometnicu s PBS, kanalizacijom, JR i DTK područje 3. IDDPU Jug Prelog – odabrana ponuda ponuditelja: NORD-ING d.o.o.
Čakovec, za iznos od 79.800,00 bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je 23.
siječnja 2020. godine.
2.) Nadzor nad radovima na izgradnji infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever u
Prelogu – odabrana ponuda ponuditelja: NORD-ING d.o.o. Čakovec, za iznos
od 181.300,00 bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je 23. siječnja 2020.
godine.
3.) Nabava opreme za postavljanje Wi-fi točaka na području Grada Preloga –
Projekt WIFI4EU – odabrana ponuda ponuditelja: Magic net d.o.o., Ludbreg,
za iznos od 87.100,00 bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je 08. siječnja
2020. godine.
4.) Inventar - Sportski park Zdenci - odabrana ponuda ponuditelja: ZINOX d.o.o.,
Oporovec, za iznos od 63.969,00 bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je
12. veljače 2020. godine.
5.) Radovi na objektu u Sportskom parku Mladost u Prelogu - odabrana ponuda
ponuditelja: MIKEC INSTALACIJE d.o.o., Cirkovljan, za iznos od 301.088,00
bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je 13. veljače 2020. godine.
6.) Nadzor nad radovima na rekonstrukciji i dogradnji Sportskog parka Čehovec odabrana ponuda ponuditelja: CREOCON d.o.o., Prelog, za iznos od
33.100,00 bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je 26. veljače 2020.
godine.
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7.) Rekonstrukcija sportskog objekta u Draškovcu
- odabrana ponuda
ponuditelja: MEĐIMURJE PMP d.o.o., Čakovec, za iznos od 276.584,60 bez
PDV-a. Odluka o odabiru donesena je 11. ožujka 2020. godine.
8.) Najam LED rasvjete u Prelogu – Jug, Ulica k. Branimira, Čehovec, Oporovec
(Projekt 15) - odabrana ponuda ponuditelja: Grenke Hrvatska d.o.o. – Grenke
Franchise, Zagreb, (Dobavljač: ZASLON d.o.o., Zagreb) za iznos od
188.398,56 kn (+ PDV). Odluka o odabiru donesena je 10. ožujka 2020.
godine.
9.) Elektroinstalaterski radovi – Zamjena rasvjete u Sportskom parku Cirkovljan odabrana ponuda ponuditelja: EL INSTALACIJE KS d.o.o.Prelog, za iznos od
37.992,60 bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je 17. ožujka 2020. godine.
10.) Radovi na sustavu automatskog navodnjavanja nogometnog terena – NK
GALEB OPOROVEC - odabrana ponuda ponuditelja: AGRICO SISTEMI
j.d.o.o., Prelog, za iznos od 109.540,43 kn bez PDV-a. Odluka o odabiru
donesena je 19. ožujka 2020. godine.
11.) Financijska revizija projekta – GZ Sjever - odabrana ponuda ponuditelja:
REVITANA d.o.o. Čakovec, za iznos od 20.000,00 kn bez PDV-a. Odluka o
odabiru donesena je 01. lipnja 2020. godine.
12.) I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu - istok odabrana ponuda ponuditelja: URBIA d.o.o. Čakovec, za iznos od 30.000,00
kn bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je 28. svibnja 2020. godine.
13.) IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu –
odabrana ponuda ponuditelja: URBIA d.o.o., Čakovec, za iznos od 42.000,00
kn bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je 28. svibnja 2020. godine.
U postupcima vezano uz raspolaganje nekretninama donijete su slijedeće odluke,
zaključci i sklopljeni kupoprodajni ugovori za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada
Preloga i to:
1.) Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen s Agencijom za pravni promet i
posredovanje nekretninama, Zagreb,
- nekretnina upisana u z.k.ul. br. 7649 u k.o. Prelog, čest. br. 3718/1/1/2 od
2233 m2, u svrhu realizacije provedbenog programa društveno poticane
stanogradnje. Ugovor o o prijenosu prava vlasništva sklopljen je 25. svibnja
2020. godine.
2.) Dana 28. siječnja 2020. godine donesen je zaključak gradonačelnika o
prijenosu prava suvlasništva Grada Preloga na nekretnini upisanoj u z.k.ul.br.
6115 u k.o. Čakovec, čest. br. 228/1/2/A/1/534/2 kuća, dvor, zgrada od 534
čhv, suvlasnički dio od 5874/100000 dijela Umjetničkoj školi Miroslav
Magdalenić, Čakovec, Vladimira Nazora 14, bez naknade.
3.) Dana 01. lipnja 2020. godine sklopljen je Ugovor o osnivanju prava građenja
kojim se na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 8253, u k.o. Prelog čest. br.
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1270/17/7/1/1/4 Hrupine oranica od 3036 m2 osniva pravo građenja u korist
MANEX d.o.o., Prelog. Pravo građenja osniva se na rok od 10 godina.
4.) Kupac: Mikec Vladimir iz Hemuševca, Trg Male Gospe 9
- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 113 u k.o. Hemuševec, z.k.čest.br. 747/2 livada
na Igli površine 1611 m2 i z.k.čest.br. 749 livada na Igli površine 2306 m2,
kao jedinstvene cjeline ukupne površine 3917 m2 za iznos od 15.800,00 kn
kn. Ugovor o kupoprodaji nekretnine sklopljen je 02. siječnja 2020. godine.
U postupcima vezano uz raspolaganje nekretninama donijete su slijedeće odluke i
sklopljeni kupoprodajni ugovori za kupnju zemljišta, i to:
1.) Prodavatelj: GKP PRE-KOM d.o.o., Hrupine 7B, Prelog,
Kupoprodajnim ugovorom sklopljenim 03. veljače 2020. godine, Grad Prelog
kupio je nekretninu upisanu u z.k.ul.br. 8007 u k.o. Prelog: z.k.čest.br. 554, sa
pripadajućim dvorištem i parkiralištem sa suvlasničkim dijelom 839/1000 za
iznos od 1.559.300,00 kuna. Namjena: Interpretacijski centar Prelog i zgrada
Centra za socijalnu skrb Čakovec.
2.) Prodavatelj: KIVAČ ŽELJKO, Sajmišna ulica 5, Sveti Križ
Kupoprodajnim ugovorom sklopljenim 04. lipnja 2020. godine, Grad Prelog
kupio je cijeli suvlasnički dio od 2/4 dijela nekretnine upisane u z.k.ul.br. 362 u
k.o. 302821, Čehovec: z.k.čest.br. 74/2 ČEHOVEC površine 1285 m2,
z.k.čest.br. 76/1 ČEHOVEC VOĆNJAK površine 521 m2 i z.k.čest.br. 76/2
ČEHOVEC VOĆNJAK površine 600 m2, za iznos od 170.550,00 kuna.
Namjena: Kuća u Čehovcu.
PROGRAMI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Vezano uz izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za prvih šest mjeseci 2020.
godinu za djelatnost Doma kulture Grada Preloga u izvještajnom razdoblju utrošeno
je 208.684,31 kuna.
Za djelatnost Knjižnice i čitaonice Grada Preloga je utrošeno je 203.381,36 kuna.
Za djelatnost Muzeja Croata insulanus Grada Preloga utrošeno je 160.071,46 kuna.
U dijelu nakladničke djelatnosti sufinancirano je izdavanje knjige Božidara Glavine
„Trčim, brzo trčim“, tisak zbornika „Pansionska baština“ te tisak humorističko
satiričkog lista „Pikač“.
U proteklom periodu za izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata
utrošeno je 1.369.030,38 kuna. Sredstva su utrošena za Sportski park Mladost
Prelog 599.975,00 kuna, za Sportski park Zdenci iznos od 138.664,50 kuna, za
Sportski park Čehovec 461.908,71 kuna, za Sportski park Draškovec 4.298,25 kuna,
za Sportski park Oporovec 144.183,92 kuna te za Sportski park Otok 20.000,00
kuna.
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Za program socijalne zaštite utrošena su sredstva za naknadu za stanovanje u visini
od 7.284,78 kuna. Isplaćene su jednokratne naknade u visini od 67.760,33 kuna. Za
podmirenje troškova liječenja teških bolesti utrošeno je 8.500,00 kuna. Za potpore za
obrazovanje utrošeno je 16.165,00 kuna i to za podmirenje troškova školovanja,
prehrane u školskim kuhinjama i potpore u pokriću dijela ekonomske cijene
predškolskog programa.
U okviru programa obrazovanja utrošena su sredstva za donacije osnovnim školama
i za produženi boravak učenika u osnovnim školama.
U proteklom razdoblju dodijeljeno je 42 novčanih pomoći za opremu novorođenog
djeteta i pripadajući bon. Za prvo dijete 33.000,00 kuna, za drugo dijete 32.000,00
kuna te za treće i četvrto dijete 10.000,00 pomoći, te iznos od 21.000,00 za poklon
bonove, u ukupnom iznosu od 96.000,00 kuna.
U dijelu programa zdravstva sufinancirane su sekundarna prevenciju u području
onkologije, usluge laboratorijskih pretraga-vađenje krvi u ambulanti Prelog te za
promicanje tjelesne aktivnosti.

VI. PROJEKTI GRADA PRELOGA

PROJEKTI EU I NACIONALNI PROJEKTI
U prvoj polovici 2020. godine nastavljene su aktivnosti vezane uz izvještavanje,
pravdanje i povrat troškova za projekte iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska
– Hrvatska i to sljedećih projekata:
Projekt akronima HAPPY BIKE (Unlimited bicycle experience along the Mura and
Drava rivers/Razvoj biciklizma uz rijeke Muru i Dravu) odobren je u okviru Prioriteta 2
– 6c /Komponenta 1 – Biciklističke staze. Partneri na projektu bili 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 sklopu projekta održana je
lokalna biciklijada, sudjelovali smo na 2 međunarodne biciklijade, završeni su i radovi
na obnovi objekta odmorišta u Oporovcu te je isti i opremljen. Također, označena je
Happy Bike biciklistička ruta, instalirana je i postavljena oprema te info točke uz istu,
izrađena je četverojezična mobilna aplikacija za rutu, a tiskane su i trojezične brošure
o projektu. Provedba projekta je završila 30. lipnja 2019., te su tijekom 2020. godine
predana sva izvješća i nadopune o napretku projekta kontrolnim tijelima u cilju
povrata EU sredstava sufinanciranja.
01. travnja 2019. godine započela je provedba projekta akronima ENES-CE Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local
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energy strategies in Central Europe. Prijavljen je na transnacionalni program Interreg
Central Europe u suradnji s 10 partnera koji dolaze iz 6 zemalja središnje Europe te
je 16. siječnja 2019. godine odlukom zajedničkog tajništva odabran kao jedan od 44
projekata koji će biti sufinancirani sredstvima iz navedenog programa. Ukupna
vrijednost projekta iznosi 1.847.374,50 EUR, od čega ERDF financira 82,88%
navedenog iznosa, a na Grad Prelog otpada iznos od 145.745,00 €. Predviđeno
trajanje projekta je 36 mjeseci - od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2022.
godine. Vodeći partner projekta je Grad Forli (Italija), a osim Grada Preloga drugi
hrvatski partner na projektu je Međimurska energetska agencija – MENEA. Glavni cilj
projekta ENES-CE je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade
planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se
način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih
energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu
(bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i
planova. U izvještajnom periodu održani su sastanci dvaju hrvatskih partnera na
projektu, Međimurske energetske agencije d.o.o. i Grada Preloga te vanjskih
stručnjaka iz Zadruge za etično financiranje te je pokrenuta izrada Akcijskog plana
održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena Grada Preloga (SECAP) kao
jednog od rezultata projekta. Definirani su zadaci te obveze za svakog od dionika pri
realizaciji planiranih aktivnosti i izradi samog dokumenta s ciljem budućeg
poboljšanja provedbe strategije smanjenja emisija ugljika te poticanja politika
ublažavanja i smanjenja klimatskih promjena. Također, u izvještajnom razdoblju
predano je i drugo izvješće o napretku projekta nacionalnom kontrolnom tijelu, te je
po ishođenju odobrenja troškova isto i poslano vodećem partneru koji izrađuje
izvješće na razini projekta koje se podnosi Zajedničkom tajništvu koje odobrava
sufinanciranje nastalih troškova projekta.
Završena je provedba projekta pod nazivom „Ne dvoji nego smeće odvoji!“ za
provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju
otpadom raspisanog 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, trajao je 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 i sunositelje odnosi preostalih 15% sufinanciranja odnosi iznos od
178.171,17 kn. Provedene su sve planirane aktivnosti - informativne radionice,
predstave za djecu, eko-akcije čišćenja i ostale akcije sukladno predviđenom planu
provedbe aktivnosti, izrađeno je i predano završno izvješće nacionalnom kontrolnom
tijelu sa zahtjevom za refundacijom troškova provedbe projekta.
U provedbi je i projekt pod nazivom „Za obitelj“ u sklopu programa Unaprjeđenje
usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja raspisanog od
strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U provedbu
projekta uključeno je 5 Dječjih vrtića (Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog koji uključuje i
Područne odjele Cirkovljan i Draškovec, Dječji vrtić „Vesela loptica“ Prelog, Dječji
vrtić „Žibeki“ Čakovec koji uključuje i Područne odjele u Pribislavcu i Brezju, Dječji
vrtić „Kockavica“ Sveta Marija i Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava koji uključuje i
Područni vrtić u Donjem Vidovcu) koji provode uslugu produljenog boravka i
smjenskog rada u vrtićima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.880.727,74 kn od
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čega se iz EU sredstava financira 100% vrijednosti projekta, a projekt traje 30
mjeseci (projekt je započeo 04.09.2018., a završava 04.03.2021. godine).
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 završila je
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 je trajao 24 mjeseci i završio je 31.10.2019. godine. Završeni su radovi na
izgradnji i opremanju samog objekta, te je isti i otvoren. Osnovana je Razvojna
agencija PCP d.o.o. koja je i zadužena za operativno vođenje objekta, a krajem
2019. godine su se uselili i prvi korisnici/poduzetnici. Tijekom izvještajnog razdoblja
predano je završno izvješće o provedbi projekta, koje je i odobreno te je izvršen i
povrat preostalih sredstava financiranja.
Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u
2017. godini u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj - Razvoj
infrastrukture poslovnih zona
odobren je projekt Izgradnja infrastukture u
Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever (duljina trajanja provedbe projekta je 36
mjeseci). Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 13.064.212,43 kuna (u što su
uključena i vlastita sredstva sufinanciranja), dok je maksimalni odobreni iznos EU
sufinanciranja 8.447.811.57 kuna. U lipnju 2019. godine dobivena je Odluka o
financiranju te se krenulo u provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova i
stručni nadzor (za što je potrebno od 3-6 mjeseci), a sama izgradnja komunalne
infrastrukture u Zoni Sjever započela je početkom 2020. godine.
Završeno 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 trajao je 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). Projekt je završio 20.06.2020.
godine, te su podnesena sva potrebna izvješća za nadoknadu preostalih troškova
provedbe projekta.
U međuvremenu je tokom veljače i ožujka 2020. prijavljen nastavak projekta za
dodatnih 12 mjeseci, te je isti i odobren.
Završena je provedba projekta odobrenog od strane Ministarstva kulture za program
Umjetnost i kultura 54+ pod nazivom „Zlatne godine“. Projekt je trajao 18 mjeseci, a
njegova ukupna vrijednost iznosi 373.218,56 kuna te je za isti odobreno 100%-tno
financiranje iz sredstava EU i nacionalnih fondova. Podnesena su sva potrebna
izvješća kontrolnim tijelima te su ista odobrena.
Završena je i provedba projekta odobrenog od strane Agencije za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sklopljen je Ugovor o financiranju te je
dobivena i Odluka o financiranju prijavljenog projekta „Izgradnja prometnica
Industrijske zone Istok – spoj UK5 sa šljunčarom Eurobeton“. Projekt je trajao
18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 4.304.508,74 kuna. Završeni su radovi na
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izgradnji prometnice, proveden je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola, te je
podnesen završni izvještaj o napretku projekta sa zahtjevom za isplatu preostalih
50% vrijednosti investicije. Tijekom ove godine proveden je terenski pregled i
obilazak investicije od strane kontrolora, dostavljena su sva dodatna pojašnjenja, te
je izdana odluka o isplati preostalih sredstava.
Završena je i provedba projekta odobrenog od strane Agenciji za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sklopljen je Ugovor o financiranju te je
dobivena i Odluka o sufinanciranju prijavljenog projekta „Rekonstrukcija i
dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu“. Projekt je trajao 15 mjeseci, a ukupna
vrijednost projekta je oko 11.000.000,00 kuna (u što je dodatno uključeno i adaptacija
te opremanje kuhinje), a maksimalni zatraženi iznos sufinanciranja iznosi
6.703.200,00 kn. U drugoj polovici 2019. godine provodili su se radovi na
rekonstrukciji i dogradnji vrtića koji su i završeni te je ishođena uporabna dozvola, a
vrtić je i počeo s radom. U izvještajnom razdoblju podnesen je konačni završni
izvještaj o napretku projekta, te se očekuje terenski pregled i kontrola na terenu od
strane ovlaštenih tijela kao i izdavanje odluke o isplati preostalih sredstava
sufinanciranja.

PROVEDBA PROGRAMA ODRŽAVANJA
Sve aktivnosti vezane uz program održavanja komunalne infrastrukture provedene su
u suradnji sa trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, trgovačkim društvima (javnim
distributerima) i nadležnim javnopravnim tijelima.
Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području
Grada Preloga veći dio radova na održavanju komunalne infrastrukture povjerena je
GKP PRE-KOM d.o.o., dok je za ostale radove (npr. sanacija nerazvrstanih cesta,
održavanje javne rasvjete, obnova horizontalne signalizacije te deratizacija i
dezinsekcija) proveden postupak javne nabave ili je izvođenje radova naručeno
putem narudžbenica od ovlaštenih izvođača, servisera, distributera i sl.
U izvještajnom razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine, u skladu sa
Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u ukupnom iznosu
od 1.704.322,58 kn realizirani su slijedeći radovi:
➢ održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 137.559,39 kn u okviru kojih je
obavljano
- strojno rezanje bankina po mjestima i sanacija bankina
▪ Prelog – Vladimira Nazora, Školska, Sportski park „Mladost“, Kneza Branimira
– izvođač GKP Pre-kom
- sanacija poljskih putova
▪ navoz poljskih puteva izvršen u periodu od 01.04. do 20.04.2020.
▪ rezanje (malčiranje) raslinja uz poljske puteve na lokaciji „Dol“ u Otoku –
izvođač GKP Pre-kom
▪ rezanje (malčiranje) raslinja obostrano uz gradsku cestu na dionici od
restorana „Prepelica“ do kapelice „Hubert“ u Otoku – izvođač GKP Pre-kom
- zimska služba
- održavanje prometne signalizacije
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➢ održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u
iznosu od 487,50 kn
▪ podizanje (niveliranje) kolnog ulaza radi omogućavanja odvodnje oborinskih
voda (Kneza Branimira, Prelog ispred kbr. 23) – izvođač GKP Pre-kom
➢ održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u iznosu od 49.598,17 kn u
okviru kojih je obavljano
- redovito čišćenje tijela slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola
▪ izvedeno u naseljima Prelog, Cirkovljan, i Draškovec – izvođač GKP Pre-kom
- izgradnja novih slivnika
▪ Prelog – izveden slivnik sa spojem u upojni bunar u Ul. Vladimira Nazora
ispred kbr 84
- redovito održavanje postojećih kanala za oborinsku odvodnju
▪ profiliranje kanala na lokacijama u Prelogu – Vladimira Nazora (kompletna
ulica), Dragutina Domjanića (od kućnog broja 31A do 17A) i Ulici Jug I
(ispred kbr 34) – izvođač GKP Pre-kom
- špricanje dna jarka herbicidima (kompletno područje grada) – izvođač GKP Prekom
- izvedba upojnih bunara
▪ izvedeni upojni bunari u Prelogu nasuprot kućnog broja 84 u Ulici Vladimira
Nazora te Ulici Jug I – ispred kućnog broja 32) – izvođač GKP Pre-kom
- čišćenje postojeće kanalizacije
➢ održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 805.876,63 kn u okviru kojih je
obavljano
- košnja i obnova travnjaka po svim mjestima
▪ uređenje javne zelene površine uz DC20 na ulazu u Prelog (Čakovečka ul.)
- održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima
▪ Prelog – ulaz Čakovečka kod Petrol benzinske, Jug III – prije pila, Čehovec –
kod prepumpne stanice) – izvođač GKP Pre-kom
- održavanje i sadnja cvjetnih gredica u svim naseljima
- održavanje grmlja u svim naseljima
- redovno i izvanredno održavanje sustava za navodnjavanje
- izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta (izrađivač – obrt Hortus Art iz
Varaždina)
➢ održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu 169.830,94 kn
u okviru kojih je obavljano
- održavanje i popravak urbane opreme i dječjih igrala
▪ nova igrala na Marini kod Doma nautičkog kluba „Labud“ – izvođač Mala mima
j.d.o.o. Čakovec
▪ dječje igralište u Cvjetnoj ulici u Cirkovljanu (nabava, dostava i montaža
oštećenih polja panel ograde igrališta; nabava, doprema i montaža nove
table za koš na košarkaškom igralištu; navoz nove zemlje oko igrala;
izravnanje i planiranje navožene zemlje; sijanje trave na poplaniranoj zemlji;
premještanje postojećeg igrala – opružne njihalice (pjetlić); popravak
drvenih sjedišta na klackalicama; podizanje svih igrala i postava na visinu
izravnatog terena; dobetoniravanje temelja svih igrala; zavarivanje nosača
mreže na postojećim metalnim okvirima golova na malonogometnom
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terenu; rušenje dva stabla jorgovana i jednog stabla četinjara uz obiteljsku
kuću na zapadnoj strani igrališta) – izvođač GKP Pre-kom
- nabava smeđe turističke signalizacije
- postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
- održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu
▪ betoniranje dna strojarnice i izrada šahta; dobava montaža i instalacija
potopne pumpe; dobava i montaža kompaktne mikroprocesorske opreme
za mjerenje i registraciju PH faktora; redoks potencijala u bazenskoj vodi i
kontinuirana regulacija doziranja dezinfekcijskog sredstva i sredstva za
regulaciju PH vrijednosti; dobava i montaža elektroormara; dobava i
montaža filtracijske crpke; dobava i montaža filterske ispune; dobava i
ugradnja automatske nadopune; servis i montaža pumpi; zamjena dizne na
maloj fontani; tekućina za dezinfekciju
➢ održavanje groblja i objekata unutar groblja u iznosu od 0 kn u okviru kojih je
obavljano
- održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika
- uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja, održavanje ograde
▪ izvedba ograde groblja u Cirkovljanu – izvođač GKP Pre-kom
➢ održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 304.030,74 kn u okviru kojih je
obavljano
- skupljanje otpadaka iz koševa
- ručno i/ili strojno čišćenje i pranje gradskih ulica, trgova, javnih prolaza,
parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, nogostupa i biciklističkih staza,
asfaltiranih javnih sportskih terena
- čišćenje parkova
- otklon uginulih životinja s javne površine
- saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada
▪ Cirkovljan – lokacija šumarak kod Sportskog parka „Zdenci“ i poljski put od
šljunčare prema Oporovcu) – izvođač GKP Pre-kom
- fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim
površinama
➢ održavanje javne rasvjete u iznosu 236.939,21 kn u okviru koje je obavljano
- popravak javne rasvjete (redovno održavanje sustava javne rasvjete)
▪ zamjena postojeće ulične rasvjete sa novom led rasvjetom u Ulici Jug I, Jug II,
Jug III, Školskoj ulici, Ulici kneza Branimira u Prelogu te u naselju Čehovec i
Oporovec. Radove je izvela tvrtka Magicć CO d.o.o. iz Ludbrega ovlašteni
montažer tvrtke Energyplus d.o.o. iz Ludbrega
▪ Cirkovljan – Ul. Zdenci – postava led rasvjetnog tijela i popravak nn kablova –
izvođač Magić Co d.o.o. Ludbreg
▪ Prelog – Kralja Zvonimira – tenis tereni – zamjena žarulja, izrada električne
instalacije – izvođač Magić Co d.o.o. Ludbreg
Radovi na redovnom održavanju sustava javne rasvjete izvode se tokom cijele
godine da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U redovito održavanje javne
rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području Grada,
zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova
dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme,
proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati.
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Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija
na području Grada Preloga. Deratizaciju su izvršili djelatnici tvrtke Bioinstitut d.o.o. iz
Čakovca u periodu od 27.04.2020. do 02.05.2020.g.
Također Grad Prelog sufinancira i zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i mačaka),
kao i uklanjanje i zbrinjavanje lešina.

PROVEDBA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
U izvještajnom razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine, u skladu sa
Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u
ukupnom iznosu od 2.593.545,58 kn izvedeni su slijedeći radovi:
Naziv investicije: Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC20 i nerazvrstane
ceste – Ulice Antuna Mihanovića u Prelogu i produljenje javne rasvjete
U sklopu Gospodarskog foruma 2019. godine, potpisan je Ugovor za „Rekonstrukciju
raskršća državne ceste DC20 i nerazvrstane ceste – Ulica Antuna Mihanovića u
Prelogu i produljenje javne rasvjete“. Slijedom tog Ugovora, u prostoru Gradske
vijećnice Grada Preloga, u utorak 18. veljače, održan je sastanak, kojim je označen
početak radova u okviru ovog projekta.
Izvođač radova je tvrtka Pavlic-Asfalt-Beton d.o.o. iz Donjeg Kraljevca dok nadzor
gradnje provodi tvrtka Labos d.o.o.
Izvođač javne rasvjete je tvrtka D.G. Commerce d.o.o.
Ovaj projekt pokrenut je u svrhu osiguranja bolje sigurnosti prometa na dijelu državne
ceste DC20.
U okviru projekta dograđena je nova (dodatna) prometna traka na DC20 širine 3
metra u dužini od 50 metara kojom je omogućeno sigurnije skretanje na benzinsku
postaju na ulazu u Prelog, bolji i sigurniji protok vozila državnom cestom, te su
spriječeni česti prometni „čepovi“ u najfrekventnijim dijelovima dana. Također je
izvedeno i iscrtavanje svih prometnih površina, proširenje radijusa rubova kolnika
ulica A. Mihanovića i Čakovečke,
Radovi su započeli 24.02.2020., a završili 30.04.2020. godine.
Naziv investicije: Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever"
2017.g. podnesena je prijava na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj
infrastrukture poduzetničkih zona“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Poziv je bio namijenjen za infrastrukturno opremanje poduzetničkih zona s ciljem
poboljšanja njihove kvalitete i usluga koje pružaju. Prijavitelji su putem Poziva mogli
ostvariti sufinanciranje prihvatljivih troškova energetske, komunalne, prometne i
elektroničko-komunikacijske infrastrukture. Postupak dodjele provela je Središnja
agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU).
U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Grad Prelog je 24.05.2019.g.
primio Odluku o financiranju, kojom se Gradu Prelogu dodjeljuje 8.447.811,57 kuna
bespovratnih sredstava za realizaciju ulaganja u projekt pod nazivom „Izgradnja
infrastrukture u Gospodarskoj zoni u Prelogu – Sjever“, što čini 85% prihvatljivih
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troškova za ovaj projekt, odnosno najveći mogući iznos sufinanciranja prihvatljivih
troškova.
Razdoblje provedbe projekta ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju
infrastrukture u Gospodarskoj zoni u Prelogu – Sjever sklopljenom između
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Središnje agencije za financiranje i
ugovaranje programa i projekata Europske unije te Grada Preloga definirano je u
periodu od 01.06.2019.g. do 01.06.2022.g.
Dana 15.01.2020.g. proveden je postupak javne nabave radova za projekt Izgradnja
infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever (izgradnja prometnica, kanalizacije, DTK
mreže i javne rasvjete). Kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Pavlic-asfaltbeton iz Donjeg Kraljevca, a vrijednost ponude iznosi 13.358.945,98 kn sa PDV-om.
Ugovor za izvedbu radova potpisan je dana 01.04.2020. godine, te je istog dana
potpisan i ugovor o vršenju stručnog nadzora sa tvrtkom NORD-ING d.o.o. iz
Čakovca, vrijedan 226.625,00 kuna (sa PDV – om).
Radovi na izgradnji infrastrukture započeli su dana 08.04.2020.g.
Izvršena je i financijska revizija projekta (projekti čije financiranje iznosi 1.000.000
kuna ili više, podliježu zakonskoj obvezi revizije projekata). Financijsku reviziju
projekta izvršila je REVITANA d.o.o. iz Čakovca za iznos od 25.000,00 kn (sa PDVom). Do sad su izvedeni radovi u visini od 1.313.631,83 kn.
Naziv investicije: Izgradnja Aglomeracije Donja Dubrava
Radovi na izgradnji sustava odvodnje u sklopu projekta „Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava“ koji obuhvaćaju naselja
Grada Preloga započeli su 07.01.2020.g. u naselju Čukovec te dana 04.03.2020.g. u
naselju Cirkovljan. Izvođač radova je Zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. iz Čakovca i
Szabadisc Co. Ltd iz mađarskog Zalakarosa. Ugovor je vrijedan 174.041.888,57 kn
bez PDV-a, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih
sredstava (71,74% bespovratna sredstva EU-a, 11,30% Državni proračun RH,
11,30% Hrvatske vode, 5,66% jedinice lokalne samouprave).
Projektom aglomeracije Donja Dubrava koji se provodi kroz realizaciju 6 komponenti
predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području
Grada Preloga (naselja Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Čukovec i Oporovec), te
Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje
Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba
(naselje Kotoriba). Također je predviđena izgradnja centralnog uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda na području Donje Dubrave. Projektom je obuhvaćeno i
provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za
pročišćavanje kao i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje, upravljanje
projektom i aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta. Sveukupno je
predviđena izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16
kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena
400 m3. Izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 13.000 ES
s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.
Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti približno 3.600
domaćinstava.
Naziv investicije: nastavak radova na izgradnji Ulice Perutnica u Prelogu
Izvođač radova: tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz D. Kraljevca a ugovorna vrijednost
radova iznosi 3.806.469,16 kn sa PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova provodi
tvrtka Nord-ing d.o.o. iz Čakovca za iznos od 41.875,00 kn sa PDV-om.
26

Dana 01.06.2020.g. nastavljeni su radovi na uređenju Ulice Perutnica. Radovi
podrazumijevaju izvedbu cestovnih rubnjaka te izvedbu asfaltnog zastora.
Naziv investicije: Sportski park Čehovec – rekonstrukcija i dogradnja
svlačionica NK ČSK
U tijeku su radovi na obnovi Sportskog parka Čehovec, koji koristi Nogometni klub
ČSK iz Čehovca. Radi se o kompletnoj rekonstrukciji i dogradnji Sportskog parka
Čehovec, kako bi se obnovile svlačionice i prostorije Nogometnog kluba ČSK – a te
kako bi se zadovoljili osnovni uvjeti za igranje nogometa. Provedenom javnom
nabavom, za izvođača radova, vrijednih 2.088.366,88 kn (sa PDV-om), odabrana je
tvrtka Međimurje PMP d.o.o. iz Čakovca. Stručni nadzor provodi tvrtka Creocon
d.o.o. iz Preloga za iznos od 41.375,00 kn sa PDV-om.
Naziv investicije: Groblje Cirkovljan – ograda
Radovi su započeli početkom siječnja 2020.g. Radove izvodi GKP PRE-KOM d.o.o.,
a vrijednost radova iznosi 498.448,20 kn.
Groblje u Cirkovljanu zauzima površinu od 4034 m², a u sklopu groblja nalazi se
preko četiri stotine grobnih mjesta. Trenutno se izvode radovi na uređenju ograde
groblja te uređenju staza unutar groblja. Za sljedeću godinu, najavljuje se proširenje
groblja u Cirkovljanu te nastavak radova na uređenju ograde groblja, tj. zaokruženju
groblja kao cjeline. Radovi na uređenju groblja u Cirkovljanu financiraju se iz
proračunskih sredstava Grada Preloga.
Naziv investicije: Inventar za objekt u Sportskom parku Zdenci u Cirkovljanu i
strojarski te hidroinstalaterski radovi u objektu
Proveden je postupak jednostavne nabave inventara za objekt – svlačionicu NK
„Naprijed“ Cirkovljan u Sportskom parku Zdenci. Kao najpovoljnija za izradu i postavu
inventara odabrana je ponuda tvrtke Zinox d.o.o. iz Oporovca za iznos 79.961,25 kn
sa PDV.
Izvedeni su strojarski i hidroinstalaterski radovi u objektu NK „Naprijed“ Cirkovljan u
vrijednosti 11.212,50 kn sa PDV-om. Radovi podrazumijevaju dobavu i montažu
novih radijatora, preinaku radijatorskog grijanja, rekonstrukciju instalacija za tuševe,
dobavu i zamjenu vodokotlića te sanitarne opreme. Radove je izvela firma Mikec
instalacije d.o.o. iz Cirkovljana.
Naziv investicije: Zamjena rasvjete u Sportskom parku Zdenci u Cirkovljanu
Proveden je postupak jednostavne nabave za elektroinstalaterske radove – zamjenu
rasvjete nogometnog terena NK „Naprijed“ Cirkovljan u Sportskom parku Zdenci. Kao
najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke EL INSTALACIJE KS d.o.o. iz Preloga za
iznos 47.490,75 kn sa PDV.
Naziv investicije: Rekonstrukcija sportskog objekta u Draškovcu
Dana 20.03.2020.g. potpisan je Ugovor o radovima na rekonstrukciji sportskog
objekta u Draškovcu. Radi se o završnoj fazi radova na objektu u Sportskom parku u
Draškovcu, a ukupna vrijednost radova iznosi 276.584,60 kuna (bez PDV – a) dok sa
PDV-om iznosi 345.730,75 kn. Predviđeni rok završetka radova je 31. srpnja 2020.
godine. Cilj projekta je rekonstrukcija sportskog objekta u Draškovcu, prostorija
nogometnog kluba, sukladno građevinskoj dozvoli (ishođenoj 28.11.2018.g.), a
obuhvaća rekonstrukciju, dogradnju te poboljšanje energetskih svojstava postojeće
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građevine, sanaciju krovišta te formiranje dviju novih nadstrešnica, čime bi se zgrada
funkcionalno povezala i omogućila kvalitetnije korištenje prostora.
Naziv investicije: Radovi na sustavu automatskog navodnjavanja nogometnog
terena NK „Galeb“ Oporovec
Proveden je postupak jednostavne nabave za radove na izvedbi sustava
automatskog navodnjavanja nogometnog terena NK „Galeb“ Oporovec. Kao
najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Agrico sistemi j.d.o.o. iz Preloga za iznos
136.925,54 kn sa PDV.
Elektroinstalaterske radove u iznosu od 5.383,38 kn sa PDV-om izvela je tvrtka DG
Commerce d.o.o. iz Preloga.
Naziv investicije: radovi u objektu u Sportskom parku Mladost u Prelogu
Proveden je postupak jednostavne nabave za radove u objektu u Sportskom parku
Mladost u Prelogu. Kao najpovoljnija, odabrana je ponuda tvrtke Mikec instalacije
d.o.o. iz Cirkovljana u iznosu od 376.360,00 kn sa PDV-om.
Naziv investicije: produžetak vodovodne mreže u Ulici Dragutina Antoleka
Orešeka u Prelogu
Sklopljen je sporazum za realizaciju radova na produženju vodovodne mreže Ulice
Dragutina Antoleka Orešeka u Prelogu u dužini od cca. 160m. Nositelj investicije su
Međimurske vode d.o.o. iz Čakovca. Međimurske vode d.o.o. provele su postupak
javne nabave te kao najpovoljnijeg ponuđača za izvedbu radova dana 15.05.2020.g.
odabrale tvrtku HIDROTEHNIKA d.o.o. iz Savske Vesi za iznos od 120.853,18 kn sa
PDV-om. Početak radova predviđen početkom srpnja 2020.g.
Također, Međimurske vode d.o.o. provele su i postupak jednostavne nabave za
uslugu vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom produžetka vodovodne mreže u
Ulici Dragutina Antoleka Orešeka u Prelogu te su kao najpovoljnijeg ponuđača dana
15.05.2020.g. odabrale „Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dejan Rođak“ iz
Preloga za iznos od 5.000,00 kn sa PDV-om.
Naziv investicije: produžetak vodovodne mreže u Industrijske ulice u Prelogu
(UK6 – dio)
Sklopljen je sporazum o uređenju međusobnih odnosa u izradi i financiranju izrade
projektne dokumentacije za produžetak vodovodne mreže Industrijske ulice u
Prelogu (UK6 – dio). Nositelj investicije su Međimurske vode d.o.o. iz Čakovca.
Predvidivi iznos investicije sukladno Sporazumu definiran je u iznosu od 15.937,50
kn sa PDV-om. Temeljem prethodno navedenog Sporazuma pokrenut je postupak
javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
Očekuje se da će ista po ugovaranju biti izrađena do sredine lipnja odnosno da će
građevinska dozvola biti ishođena početkom srpnja 2020. godine za kada se planira i
gradnja predmetnog produžetka.
Naziv investicije: LED rasvjeta u Ulici Jug I, Jug II, Jug III, Školskoj ulici, Ulici
kneza Branimira, Čehovcu i Oporovcu
Provedbom postupka jednostavne nabave za najam LED rasvjete odabrana je tvrtka
Grenke Hrvatska d.o.o. iz Zagreba za iznos od 235.498,20 kn sa PDV-om.
Sredinom travnja izvršena je zamjena postojeće ulične rasvjete sa novom led
rasvjetom u Ulici Jug I, Jug II, Jug III, Školskoj ulici, Ulici kneza Branimira u Prelogu
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te u naselju Čehovec i Oporovec. Radove je izvela tvrtka Magic&CO iz Ludbrega
ovlašteni montažer tvrtke Energyplus d.o.o. iz Ludbrega.
LED rasvjeta postavljena na području cijelog Grada Preloga
U okviru programa za primjenu mjera energetske učinkovitosti i ekologije na
sustavima javne rasvjete Grada Preloga izvršena je kompletna zamjena postojećih
svjetiljki novim LED svjetiljkama po svim naseljima. Sveukupno je, u razdoblju od
studenog 2016. godine do ožujka 2020. godine zamjenjeno, odnosno novoizvedeno
ukupno 1260 rasvjetnih tijela (izuzev Ulice dr. Ive Kečkeša, gdje je LED rasvjeta
postavljena 2012. godine). Led rasvjetna tijela snage su u rasponu od 27W – 132W
(27W, 30W, 32W, 36W, 37W, 43W, 45W, 46W, 59W, 62W, 81W, 92W i 132 W).
Dobavljač svih rasvjetnih tijela bila je tvrtka ZASLON d.o.o. iz Zagreba, kroz najam
rasvjetnih tijela od strane tvrtke Grenke Hrvatska d.o.o. – Grenke Franchise Zagreb.
Ovaj će se veliki projekt financirati iz dijela uštede na potrošnji te kroz održavanje
javne rasvjete u razdoblju od 4 godine. Radove na zamjeni i izvedbi nove led
rasvjete vršile su tvrtke D.G. Commerce d.o.o. iz Preloga te manji dio MAGIC-CO iz
Ludbrega. U ovaj je projekt kroz izvedene radove, nabavu i najam rasvjetnih tijela
uloženo 3.697.047,16 kn (sa PDV-om).
Naziv investicije: izmještanje i prespajanje dijela nadzemne 0,4 kV distributivne
mreže sa kućnim priključcima u Frankopanskoj ulici u Prelogu
U svrhu stvaranja preduvjeta za izvedbu pješačke staze Frankopanske ulice u
Prelogu ugovoreni su radovi na izmještanju i prespajanju dijela nadzemne 0,4 kV
distributivne mreže sa kućnim priključcima u Frankopanskoj ulici u Prelogu. Prema
ponudi HEP-a vrijednost radova utvrđena je u iznosu od 81.415,66 kn sa PDV-om.
Naziv investicije: izrada glavnog projekta za Ulicu Jug IV u Prelogu te
produžetak Ulice Dragutina Antoleka Orešeka
Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za
prometnicu sa PBS, kanalizacijom, javnom rasvjetom i DTK mrežom. Kao
najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o. iz Čakovca za iznos
99.750,00 kn sa PDV.
Naziv investicije: Urbana oprema – dječja igrališta – sva naselja (185.000,00 kn)
Tijekom veljače 2020.g. izvršena je nabava novih igrala za dječje igralište kod
nautičkog kampa „Marina“ u Prelogu uz objekt Nautičkog kluba „Labud“. Nabavljena
su igrala tvrtke Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca, a vrijednost nabave igrala sa
montažom iznosi 24.875,00 kn sa PDV-om.
Tijekom lipnja 2020. g. izvršena je nabava novih igrala za dječje igralište u
Sportskom parku Mladost u Prelogu. Nabavljena su igrala tvrtke Mala Mima j.d.o.o. iz
Čakovca, a vrijednost nabave igrala sa montažom iznosi 11.550,00 kn s PDV-om.
Naziv investicije: Energetski vodovi – popuna javne rasvjete
Izvršeno premještanje dva postojeća stupa javne rasvjete te postava 5 novih stupova
javne rasvjete u Čakovečkoj ulici. Radove je izvršila tvrtka D.G. Commerce d.o.o.,
dok su LED svjetiljke isporučene od strane tvrtke Energyplus d.o.o. Vrijednost
investicije iznosila je 22.973,19 kn.
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Naziv investicije: Program POS
Do sada je Grad Prelog osigurao zemljište za gradnju, organizirao prezentaciju
programa gradnje, a nakon što je Grad Prelog utvrdio da postoji dovoljan interes za
kupnju stanova, objavljen je javni natječaj te formirana Lista reda prvenstva za kupnju
stana iz Programa POS-a. Kao sljedeći korak, u ponedjeljak, 25. svibnja, potpisan je
Ugovor o prijenosu vlasništva zemljišta između Grada Preloga i APN – a. Ugovor su
potpisali direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Dragan
Hristov te gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek. Potpisivanju Ugovora
nazočili su i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja
Predrag Štromar, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat,
saborska zastupnica Bernarda Topolko, župan Međimurske županije Matija Posavec,
te predstavnici Grada Preloga, zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan i
predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki.

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.

30

