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

održane dana 29.12.2014. godine 
u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, 

s početkom u 18,00 sati 
 
Sjednicu je sazvao gosp. GOTAL GORAN – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA: 021-08/14-01/63 URBROJ: 2109/14-01-14-1 dana 
18.12.2014. godine.  
 
SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Belić Ignac, Crnković Silvija, Glavina Dragutin 
st., Glavina Dragutin ml., Glavina Marijan, Gotal Goran, Igrec Nenad, Ilijaš Željka, 
Antolek Hrgar Anica, Mihoci Slađan, Oto Nikola, Snopek Ivan, Ujlaki Đuro, Žvorc 
Ante i Novak Dražen. 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Kolarek Ljubomir (gradonačelnik), Kvakan Zdravko 
(zamjenik gradonačelnika), Radović Miljenka (pročelnica Upravng odjela za upravu i 
društvene djelatnosti), Poredoš Željko (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i 
financije), Hlišć Sandra (voditeljica Odsjeka za financije i proračun) i Radiković Siniša 
(direktor GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog). 
 
SJEDNICI SU PRISUTNI NOVINARI: Belčić Marijan, TV SRCE Čakovec, Studio M, 
Donji Kraljevec i Studio VIPRO, Prelog i VTV – Varaždinska televizija. 
 
Gosp. GOTAL GORAN – predsjednik Gradskog vijeća, otvara 10. sjednicu 
Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO, 
bez primjedbi, prihvatilo zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA  
 
Pitanja nije bilo. 
 
Gosp. Gotal Goran – predsjednik Gradskog vijeća, vijećnik Glavina Dragutin ml. i 
vijećnica Hrgar Antolek Anica zaželjeli su svim prisutnima uspješnu i sretnu novu 
2015. godinu. 
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D N E V N I   R E D 
 
 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 
2014. godinu. 

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini. 

3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Preloga. 

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga u 2014. godini. 

5. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2014. godini. 

6. Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. 
godini. 

7. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Preloga. 

8. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
cijela centra u Prelogu. 

9. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
proširenja Industrijske zone u Prelogu. 

10. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada 
Preloga za 2015. godinu. 

11. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu . 
12. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2015. godinu. 
13. a) Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 

2014. godini. 
b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Grada Preloga u 2015. godini. 

 
 
Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO, bez primjedbi, prihvaća tako 
predložen dnevni red. 
 
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 
 
TOČKA 1.  
 
Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu sa 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice 
Odbora za financije i proračun koja je održana dana 22.12.2014. godine prije početka 
sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 
2014. godinu. 
 
Gosp. KOLREK LJUBOMIR – gradonačelnik, podnio je  uvodno obrazloženje. 
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U raspravi su učestvovali vijećnik Glavina Dragutin st. i Kolarek Ljubomir – 
gradonačelnik. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Preloga za 2014. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 7 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo II. 
izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu u cjelosti se nalaze u 
privitku ovog zapisnika te čine njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 2. 
 
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2014. godini sa obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo i zapisnik sa 
sjednice Odbora za financije i proračun koje su održane dana 22.12.2014. godine 
prije početka sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodrstvo na sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine 
dao je pozitivno mišljenje na prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 7 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo II. 
izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2014. godini. 
 
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2014. godini u cjelosti se nalaze u privitku ovog zapisnika te čine njegov sastavni dio. 
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TOČKA 3. 
 
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrstrukture u 
2014. godini na području Grada Preloga sa obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo i 
zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koje su održane dana 
22.12.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2014. godini.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2014. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 

PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Preloga. 

„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 7 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo II. 
izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. 
godini na području Grada Preloga. 
 
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini u 
cjelosti se nalaze u privitku ovog zapisnika te čine njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 4. 
 
Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. 
godini sa obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 
sjednice Odbora za društvene djelatnosti i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun koje su održane dana 22.12.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine dao 
je pozitivno mišljenje na prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga u 2014. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga u 2014. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga u 2014. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo II. 
izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. godini. 
 
II. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. godini u cjelosti 
se nalaze u privitku ovog zapisnika te čine njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 5. 
 
Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2014. 
godini  sa obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa 
sjednice Odbora za društvene djelatnosti i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun koje su održane dana 22.12.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga u 2014. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga u 2014. godini.  
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo II. izmjene 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2014. godini. 
 
Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba zu kulturi Grada Preloga u 2014. godini 
u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika, te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 6. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. godini 
sa obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice 
Odbora za društvene djelatnosti i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 
koje su održane dana 22.12.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga 
u 2014. godini. 
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Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 22.12.2014. dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. 
godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. 
godini. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. godini. 
 
Odluka o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. godini u cjelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 7. 
 
Prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Preloga  sa obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik 
sa sjednice Odbora za prostorno uređenje koja je održana 22.12.2014.godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK  daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Preloga. 
 

„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. 
 
Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga u 
cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
dijela centra u Prelogu sa obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a 
zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno uređenje koja je doržana dana 22.12.2014. 
godine prije početka sjednice. 
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Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja dijela centra u Prelogu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u 
Prelogu. 
 
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u 
Prelogu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
proširenja Industrijske zone u Prelogu sa obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno uređenje koja je 
održana dana 22.12.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja proširenja Inustrijske zone u Prelogu 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske zone u Prelogu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske 
zone u Prelogu. 
 
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske 
zone u Prelogu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
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TOČKA 10. 
 
Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga 
za 2015. godinu sa obrazloženjem kao i Program rada Savjeta mladih Grada 
Preloga, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za 
društvene djelatnosti koja je održana dana 22.12.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada 
Savjeta mladih Grada Preloga za 2015. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2015. godinu. 
 
Odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2015. godinu 
u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 11. 
 
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu sa obrazloženjem, 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun održane  22.12.2014. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 22.12.2014. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom 
računu u iznosu od 2.000.000,00 kuna, po principu kao što je to za tekući račun. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu u iznosu od 2.000.000,00 kuna, 
po principu kao što je to za tekući račun. 
 
Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu u cjelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 12. 
 
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga sa obrazloženjem vijećnici 
su primili uz poziv za sjednicu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada 
Preloga za 2015. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Plan 
rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2015. godinu. 
 
Plan rada Gradskog vijeće Grada Preloga za 2015. godinu u cjelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 13. 
 
a) Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2014. 
godini sa obrzloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 
 
U raspravi su učestvovali vijećnik Glavina Dragutin ml. i Kvakan Zdravko – zamjenik 
gradonačelnika. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja 
Grada Preloga u 2014. godini. 
 

„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Analizu 
sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2014. godini. 
 
Analiza sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2014. godini u cjelosti se nalazi 
u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Preloga u 2015. godini sa obrazloženjem, vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2015. godini. 
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„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 

PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 
2015. godini.  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 
2015. godini u cjelosti se nalaze u privitku ovog zapisnika te čine njegov sastavni dio. 

 

Sjednica je završila u 18,45 sati. 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
       

     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
 
             Gotal Goran, dipl.iur.  
 
 
 
 
 
PROČELNICA: 
 
Radović Miljenka, mag.iur. 
 

 

 

 


