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ZAPISNIK
sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga,
održane dana 25. lipnja 2021. godine,
u prostorima Poduzetničkog centra Prelog,
Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana),
s početkom u 18,00 sati
Sjednicu je sazvao gosp. ĐURO UJLAKI – predsjednik Gradskog vijeća Grada
Preloga, pozivom KLASA: 021-05/21-01/35; URBROJ: 2109/14-01-21-011, dana 16.
lipnja 2021. godine.
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Anica Antolek Hrgar, Dragutin Glavina, Josip
Hižman, Mario Horvat, Zdravko Kvakan, Snježana Ladić, Ivana Martinec Novak,
Margit Mirić, Josip Novak, Đuro Ujlaki, Ana Vojsk Kemec i Mario Vrbanec.
SJEDNICI NIJE PRISUTAN: Nikola Oto.
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Ljubomir Kolarek (gradonačelnik Grada Preloga),
Miljenka Radović (pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti),
Sandra Hlišć (voditeljica Odsjeka za proračun i financije) i Željko Sokač
(administrativni referent).
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: List Međimurje i Međimurske novine.
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 2.
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga.
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada
Preloga.
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
prihvatilo zapisnik sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga.
AKTUALNIH 30 MINUTA:
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje o trenutnoj fazi izgradnje kanalizacijske
mreže kroz mjesto Cirkovljan te o uređenju ulica koje su oštećene kroz izgradnju
kanalizacijske mreže.
Gosp. Zdravko Kvakan postavio je pitanje o rekonstrukciji mosta na ulazu u mjesto
Čehovec iz smjera Preloga te pitanje o trenutnoj fazi radova na komunalnom
uređenju Gospodarske zone Sjever u Prelogu.
Gđa. Margit Mirić postavila je pitanje o sigurnosti u Draškovcu, vezano uz veći broj
krađa zabilježenih u posljednje vrijeme, a pogotovo u Zelenoj ulici. Uputila je i
zahvalu Gradu Prelogu na pomoći u radu Osnovne škole Draškovec.
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Gosp. Josip Novak postavio je pitanje o trenutnoj fazi realizacije izgradnje obilaznice
Grada Preloga.
Gosp. Mario Horvat postavio je pitanje o uređenju pješačko biciklističke staze kroz
cijelu Donju ulicu u Cirkovljanu, zatim pitanje o mogućnosti postavljanja pješačkog
prijelaza iz Dravske ulice na državnu cestu D20 te pitanje o uređenju makadamskog
puta iz Dravske ulice u smjeru Šljunčare Cirkovljan, za što je zatražio i pismeni
odgovor.
Gđa. Ana Vojsk Kemec postavila je pitanje o nastavku radova na uređenju ulica
Stjepana Radića i Vladimira Nazora te o rekonstrukciji raskršća u Ulici Kneza
Domagoja u Prelogu.
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o statusu zaposlenika Dječjeg vrtića
Fijolica u Prelogu, tj. o visini plaća zaposlenika. Također je predložila mogućnost
organiziranja sportskih radionica i kampova u ljetnim mjesecima.
Gđa. Snježana Ladić postavila je pitanje o ruševnim kućama na području Preloga čiji
vlasnici ne održavaju dvorišta i kuće te u kakvom je stanju Kuća Habuš, tj. za što se
ona trenutno koristi. Također je postavila i pitanje o gradilištima koja su prodana, a na
njima se ništa ne radi niti se ista održavaju.
Gosp. Mario Vrbanec postavio je pitanje o ulazu u mjesto Čehovec iz smjera Preloga
te o rekonstrukciji mosta i usporavanju prometa. Također je postavio pitanje o
odlukama koje donose mjesni odbori, a ne dolazi do njihove realizacije.
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. LJUBOMIR KOLAREK – gradonačelnik.
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu.

DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za
2021. godinu.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu.
4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada
Preloga za 2021. godinu.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Grada Preloga za 2021. godinu.
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
aktivnosti u 2021. godini.
7. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Preloga u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO
Draškovec“.
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8. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja
stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.
9. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti.
10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje.
11. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine.
12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno
gospodarstvo.
13. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
14. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Grada Preloga.
15. a) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga.
b) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Preloga.
c) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Preloga.
16. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za
imenovanje ulica.
17. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova.
18. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada
Preloga.
19. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača
Grada Preloga.
20. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u
2020. godini.
21. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.
22. Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020.
godini.
23. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
prihvatilo tako predložen dnevni red.
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021.
godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet
stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane
21.06.2021. godine.
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada
Preloga za 2021. godinu.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.
U raspravi su sudjelovali Snježana Ladić, Sandra Hlišć, voditeljica Odsjeka za
financije i proračun, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, Mario Vrbanec i Anica Antolek
Hrgar.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 4 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku
o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za
financije i proračun održane 21.06.2021. godine.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
U raspravi je sudjelovala Snježana Ladić.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 4 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku
o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni
dio.

5

TOČKA 3.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za
financije i proračun održane 21.06.2021. godine.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
„ZA“ je glasalo 9 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 3 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku
o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2021. godinu.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini
njegov sastavni dio.
TOČKA 4.

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga
za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom
na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun
održane 21.06.2021. godine.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u
sportu Grada Preloga za 2021. godinu.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih
potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.
„ZA“ je glasalo 9 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 3 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021.
godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 5.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Grada Preloga za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za
financije i proračun održane 21.06.2021. godine.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Grada Preloga za 2021. godinu.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada
Preloga za 2021. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov
sastavni dio.
TOČKA 6.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
aktivnosti u 2021. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu,
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i
proračun održane 21.06.2021. godine.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih aktivnosti u 2021. godini.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini.
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti
u 2021. godini.
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021.
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Preloga u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO
Draškovec“ s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na
internet stranici Grada Preloga.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg
vrtića FIJOLICA, PO Draškovec“
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Preloga u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO
Draškovec“.
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u
projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec“ u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene
zone iza groblja u Cirkovljanu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za
sjednicu, objavom na internet stranici Grada Preloga.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog
plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene
zone iza groblja u Cirkovljanu.
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Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza
groblja u Cirkovljanu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov
sastavni dio.
TOČKA 9.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti s
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 21.06.2021.
godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Odbor za društvene djelatnosti
imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Ignac Belić, za predsjednika,
Mirjana Hržić, za članicu ,
Ivana Martinec Novak, za članicu,
Krunoslav Novak, za člana,
Anica Naranđa, za članicu.

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora
za društvene djelatnosti u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Ignac Belić, Čakovečka 82, Prelog, za predsjednika,
Mirjana Hržić, A. Mihanovića 78, Prelog, za članicu,
Ivana Martinec Novak, K.P. Krešimira IV 12, Prelog, za članicu,
Krunoslav Novak, M. Gupca 19, Prelog, za člana,
Anica Naranđa, N. Tesle 4, Prelog, za članicu.

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti.
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti u cijelosti se nalazi
u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.

TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje s
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
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Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 21.06.2021.
godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Odbor za prostorno uređenje
imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Terezija Božek, za predsjednicu,
Lidija Bubanić, za članicu,
Tatjana Vadas, za članicu,
Ana Vojsk Kemec, za članicu,
Dejan Rođak, za člana.

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora
za prostorno uređenje u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Terezija Božek, M. Gupca 12, Prelog, za predsjednicu,
Lidija Bubanić, Sajmišna 25, Prelog, za članicu,
Tatjana Vadas, Dravska 2, Prelog, za članicu,
Ana Vojsk Kemec, Ulica Zdenci 23, Cirkovljan, za članicu,
Dejan Rođak, N. Tesle 12, Prelog, za člana.

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje.
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje u cijelosti se nalazi u
privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 11.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine s
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 21.06.2021.
godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Odbor za nekretnine imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Nikola Madić, za predsjednika,
Pavao Ružman, za člana,
Natalija Mirić, za članicu,
Božidar Glavak, za člana,
Predsjednik ili predstavnik Mjesnog odbora, za člana.

10

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora
za nekretnine u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Nikola Madić, Ivana Glavine 11, Prelog, za predsjednika,
Pavao Ružman, Ludbreška 51, Prelog, za člana,
Natalija Mirić, Braće Radića 7, Draškovec, za članicu,
Božidar Glavak, Nova 1, Cirkovljan, za člana,
Predsjednik ili predstavnik Mjesnog odbora, za člana.

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine.
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine u cijelosti se nalazi u privitku
ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 12.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno
gospodarstvo s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje
održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Odbor za komunalno
gospodarstvo imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Hižman, za predsjednika,
Josip Novak, za člana,
Nikola Kvakan, za članicu,
Željko Slaviček, za člana,
Mario Vrbanec, za člana.

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora
za komunalno gospodarstvo u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Hižman, Brestek 21/A, Cirkovljan, za predsjednika,
Josip Novak, T. Ujevića 28, Prelog, za člana,
Nikola Kvakan, Čehovec 46, Čehovec, za člana,
Željko Slaviček, Jug II 45, Prelog, za člana,
Mario Vrbanec, Nova ulica 15, Čehovec, za člana.

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo.
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo u cijelosti se
nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 13.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za
izbor i imenovanje održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Gradsko povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Emanuel Glavina, za predsjednika,
Anđelko Madić, za člana,
Valent Mikec, za člana,
Goran Slaviček, za člana,
Nikola Oto, za člana.

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u koji se
imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Emanuel Glavina, V. Nazora 16, Prelog, za predsjednika,
Anđelko Madić, Čukovec 79, Čukovec, za člana,
Valent Mikec, Trg Male Gospe 25, Hemuševec, za člana,
Goran Slaviček, T. Ujevića 19, Prelog, za člana,
Nikola Oto, A. Mihanovića 16, Prelog, za člana.

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda.
Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov
sastavni dio.
TOČKA 14.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu,
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objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i
imenovanje održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Povjerenstvo za dodjelu javnih
priznanja Grada Preloga imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ljubomir Kolarek, za predsjednika,
Zdravko Kvakan, za člana,
Josip Glavina, za člana,
Terezija Božek, za članicu,
Marijan Balaban, za člana
Stjepan Hrešć, za člana,
Ivan Erent, za člana.

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ljubomir Kolarek, Glavna 10, Prelog, za predsjednika,
Zdravko Kvakan, Čehovec 46, Čehovec, za člana,
Josip Glavina, Cvjetna 40, Cirkovljan, za člana,
Terezija Božek, M. Gupca 12, Prelog, za članicu,
Marijan Balaban, S. Mlinarića 6, Prelog, za člana
Stjepan Hrešć, Glavna 26, Prelog, za člana,
Ivan Erent, A. Šenoe 14, Prelog, za člana.

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Grada Preloga.
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada
Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 15. a)
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici
su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa
sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Povjerenstvo za raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga imenuju:
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1.
2.
3.
4.
5.

Nino Marđetko, za predsjednika,
Petar Novak, za člana,
Anđelko Lončarić, za člana,
Mladen Kanižaj, za člana,
Dragutin Glavina, za člana

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga
u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Nino Marđetko, M. Gupca 8, Draškovec, za predsjednika,
Petar Novak, Dravska 21, Prelog, za člana,
Anđelko Lončarić, Trg Male Gospe 20, Hemuševec, za člana,
Mladen Kanižaj, M. Krleže 3, Prelog, za člana,
Dragutin Glavina, Glavna 1, Prelog, za člana

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga.
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika,
te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 15. b)
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje
održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Povjerenstvo za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga
imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Miljenka Radović, za predsjednicu,
Marino Horvat, za člana,
Vlado Logožar, za člana,
Đuro Ujlaki, za člana,
Zdravko Kvakan, za člana

Rasprave nije bilo.
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Preloga u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Miljenka Radović, N. Tesle 19, Prelog, za predsjednicu,
Marino Horvat, K. Tomislava 39, Hemuševec, za člana,
Vlado Logožar, Glavna 13C, Mala Subotica, za člana,
Đuro Ujlaki, A. Šenoe 11, Prelog, za člana,
Zdravko Kvakan, Čehovec 46, Čehovec, za člana

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Preloga.
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u
privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 15. c)
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje
održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Povjerenstvo za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga
imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Miljenka Radović, za predsjednicu,
Marino Horvat, za člana,
Vlado Logožar, za člana,
Đuro Ujlaki, za člana,
Zdravko Kvakan, za člana

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Preloga u koji se imenuju:
1.
2.

Miljenka Radović, N. Tesle 19, Prelog, za predsjednicu,
Marino Horvat, K. Tomislava 39, Hemuševec, za člana,
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3.
4.
5.

Vlado Logožar, Glavna 13C, Mala Subotica, za člana,
Đuro Ujlaki, A. Šenoe 11, Prelog, za člana,
Zdravko Kvakan, Čehovec 46, Čehovec, za člana

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Preloga.
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u
privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 16.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za
imenovanje ulica s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom
na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje
održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Gradsko povjerenstvo za
imenovanje ulica imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ljubomir Kolarek, za predsjednika,
Josip Kivač, za člana,
Anica Antolek Hrgar, za članicu,
Nenad Najman, za člana,
Štefanija Mikec, za članicu,
Dejan Purić, za člana,
Predsjednik ili predstavnik Mjesnog odbora, za člana.

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ljubomir Kolarek, Glavna 10, Prelog, za predsjednika,
Josip Kivač, Čehovec 81/1, Čehovec, za člana,
Anica Antolek Hrgar, Čakovečka 36, Prelog, za članicu,
Nenad Najman, V. Nazora, 70, Prelog, za člana,
Štefanija Mikec, S. Radića 53, Prelog, za članicu,
Dejan Purić, Čehovec 77, Čehovec, za člana,
Predsjednik ili predstavnik Mjesnog odbora, za člana.

„ZA“ je glasalo 13 vijećnika.
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za
imenovanje ulica.
Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 17.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu,
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i
imenovanje održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Gradsko povjerenstvo za
ravnopravnost spolova imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Margit Mirić, za predsjednicu,
Emanuel Glavina, za člana,
Željka Ilijaš, za članicu,
Filip Hozjak, za člana,
Klara Kobal Kolenko, za članicu.

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Margit Mirić, Zelena ulica 4, Draškovec, za predsjednicu,
Emanuel Glavina, V. Nazora 16, Prelog, za člana,
Željka Ilijaš, Čehovec 88, Čehovec, za članicu,
Filip Hozjak, K. P. Krešimira IV 9, Prelog, za člana,
Klara Kobal Kolenko, Glavna 24, Prelog, za članicu.

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova.
Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 18.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada
Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na
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internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje
održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Savjet za socijalnu skrb Grada
Preloga imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Branka Podgorelec, za predsjednicu,
Stjepan Mikec, za člana,
Pavao Tota, za člana,
Patricija Mirić, za članicu,
Karmela Mikec, za članicu.

Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Branka Podgorelec, Trg Slobode 12, Prelog, za predsjednicu,
Stjepan Mikec, S. Radića 43, Prelog, za člana,
Pavao Tota, M. Gupca 12, Draškovec, za člana,
Patricija Mirić, Braće Radića 7, Draškovec, za članicu,
Karmela Mikec, Ulica Brestek 13, Cirkovljan, za članicu.

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada
Preloga.
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga u cijelosti
se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 19.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada
Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje
održane 21.06.2021. godine.
Gđica. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje u
ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se u Savjet za zaštitu potrošača
Grada Preloga imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Đuro Ujlaki, za predsjednika,
Ignac Belić, za člana,
Maja Šestak, za članicu,
Stjepan Mikec, za članicu,
Zlatko Polišanski, za člana.
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Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta
za zaštitu potrošača Grada Preloga u koji se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Đuro Ujlaki, A. Šenoe 11, Prelog, za predsjednika,
Ignac Belić, Čakovečka 82, Prelog, za člana,
Maja Šestak, Ulica dr. I. Kečkeša 11, Prelog, za članicu,
Stjepan Mikec, S. Radića 53, Prelog, za članicu,
Zlatko Polišanski, Čakovečka 83, Prelog, za člana.

„ZA“ je glasalo 12 vijećnika.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada
Preloga.
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Preloga u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 20.
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020.
godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet
stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane
21.06.2021. godine.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“
d.o.o. Prelog u 2020. godini.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020.
godini.
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020.
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 21.
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini s
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 21.06.2021.
godine.
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020.
godini.
Rasprave nije bilo.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini u cijelosti se
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 22.
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020.
godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet
stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane
21.06.2021. godine.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o.
Prelog u 2020. godini.
U raspravi je sudjelovala Snježana Ladić, postavivši pitanje o naknadi direktoru
„RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o.
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020.
godini.
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020. godini u
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.
TOČKA 23.
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini s
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 21.06.2021.
godine.
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 21.06.2021. godine dao je
pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u
2020. godini.
Rasprave nije bilo.
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini u cijelosti se
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio.
Sjednica je završila u 19,50 sati.
NAPOMENA: Sjednica je tonski snimana, te tonski zapis čini sastavni dio ovog
zapisnika, a dostupan je u Upravi Grada Preloga i na internetskoj stranici Grada
Preloga www.prelog.hr .
GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ujlaki Đuro, dipl.ing.stroj.
PROČELNICA:
Radović Miljenka, mag.iur.

