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Z A P I S N I K 
sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 26.03.2015. 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: 021-05/15-01/7  URBROJ: 2109/4-01-15-01 dana 
19.03.2015. 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, Snopek Ivan, Ujlaki Đuro i Žvorc Ante. 
 
Sjednici iz opravdanih razloga nisu prisutni vijećnici: Novak Dražen i Oto Nikola. 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Kolarek Ljubomir (gradonačelnik), Kvakan Zdravko 
(zamjenik gradonačelnika), Radović Miljenka (pročelnica Upravnog odjela za upravu i 
društvene djelatnosti), Poredoš Željko (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i 
financije), Hlišć Sandra (voditeljica Odsjeka za financije i proračun), Pervan Jasminka 
(savjetnica za društvene djelatnosti i ravnateljica Doma kulture Grada Preloga), 
Radiković Siniša (direktor GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog), Podgorelec Branka 
(predsjednica Savjeta za socijalnu skrb), Mezga Brankica (ravnateljica Dječjeg vrtića 
„Fijolica“ Prelog), Lesinger Maja (ravnateljica Knjižnice i čitaonice Grada Preloga),  
Makovec Vesna (predstavnica tvrtke URBIA d.o.o. Čakovec). 
 
SJEDNICI SU PRISUTNI NOVINARI: Beti Ivica, Belčić Marijan, TV SRCE Čakovec, 
Studio M Donji Kraljevec, Studio VIPRO Prelog i VTV Varaždin. 
 
Gosp. GOTAL GORAN – predsjednik Gradskog vijeća otvara 11. sjednicu Gradskog 
vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „suzdržani“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO, 
bez primjedbi, prihvatilo zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA 
 
U aktualnih 30 minuta pitanja su postavili vijećnici: Žvorc Ante, Snopek Ivan, 
Belić Ignac, Ilijaš Željka, Ujlaki Đuro, Glavina Dragutin ml., Igrec Nenad i Hrgar 
Antolek Anica. 
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Na postavljena pitanja odgovorili su gradonačelnik Kolarek Ljubomir i Radiković 
Siniša – direktor GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog. 
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu uz dopunu dnevnog 
reda novim točkama dnevnog reda i to: 
 
Točka 11. koja glasi: 
„Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora s 
područja Grada Preloga“. 
 
TOČKA 12. koja glasi: 
„Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u 
Prelogu – Sjever“. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje predloženu dopunu dnevnog reda. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, PROTIV 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo 
dopunu predloženog dnevnog reda novim točkama 11. i 12.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje dnevni red u cjelosti. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja 
Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. 

2. Donošenje odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
dijela centra u Prelogu. 

      3.  Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2014.) 
      4.  Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga 
           za 2014. Godinu. 
      5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića 
          „Fijolica“ Prelog za 2014. godinu.            

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga za 2014. godinu. 
c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga za 2014. godinu. 
d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata 
insulanus Grada Preloga za 2014. godinu. 

      6.  a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje  
           objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
           b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
           komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
       7. Donošenje  Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
           potreba u kulturi Grada Preloga za 2014. godinu.  
       8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  
           u sportu Grada Preloga za 2014. godinu. 
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       9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada  
           Preloga u 2014. godini. 
     10. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
            otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine na  
            području Grada Preloga u 2014. godini. 
            b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. o 
             gospodarenju otpadom na podrčju Grada Preloga u 2014. godini.   
       11. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora s 
             područja Grada Preloga. 
       12. Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u 
             Prelogu – Sjever. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika, a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo tako 
predložen dnevni red. 
 
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 
 
TOČKA 1. 
 
Prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja 
Gospodarske zone u Prelogu – Sjever sa obrazloženjem vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno uređenje na sjednici 
održanoj 23.03.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Detaljnog plana 
uređenja Gospdarske zone u Prelogu – Sjever. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK  daje na glasanje prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama 
Detaljnog plana uređenja Gospdarske zone u Prelogu – Sjever. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o V. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u 
Prelogu – Sjever. 
 
Odluka o V. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Gospdarske zone u 
Prelogu – Sjever u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
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TOČKA 2. 
 
Prijedlog Odluke o izradi II. 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 održana 23.03.2015. 
godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja dijela centra u Prelogu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. 
 
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu 
u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 3. 
 
Izvješće o radu gradonačalnika (srpanj – prosinac 2014.) vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2014.). 
 
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2014.) u cjelosti se nalazi u privitku 
ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 4. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna 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 23.03.2015. godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada 
Preloga za 2014. godinu. 
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GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi su učestvovali vijećnik Glavina Dragutin st.i gradonačelnik Kolarek 
Ljubomir. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna 
Grada Preloga za 2014. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 5 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu u cjelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 5. 
 
a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića 
„Fijolica“ Prelog za 2014. godinu 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 23.03.2015. godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića „Fijolica“ Prelog. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao ja 
pozitvno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg 
vrtića „Fijolica“ Prelog 
 
PREDSJEDNIK odgovara na pitanje postavljeno tijekom aktualnog sata a  vezano uz 
uvođenje alternativno odgojno – obrazovnog programa prema koncepciji Rudolfa 
Steinera – Waldorfska pedagogija u Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog. 
 
U daljnoj raspravi učestvovali su vijećnici Glavina Dragutin ml., Glavina Dragutin st., 
Crnković Silvija, Glavina Marijan i Igrec Nenad. 
 
GRADONAČELNIK je zamolio gđu. Mezga Brankicu - ravnateljicu Dječjeg vrtića 
„Fijolica“ Prelog da se pismeno očituje vezano uz uvođenje alternativno odgojno -
obrazovnog programa prema koncepciji Rudlofa Steinera – Waldorfska pedagogija. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Dječjeg vrtiću „Fijolica“ Prelog za 2014. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2014. 
godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2014. 
godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga za 2014. godinu 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 23.03.2015. godine 
prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju poslovanja Knjižnice 
i čitaonice Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice za 2014. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 
2014. godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada 
Preloga za 2014. godinu 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 23.03.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma 
kulture Grada Preloga za 2014. godinu.  
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Rasprave nije bilo. 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2014. godinu.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2014. 
godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2014. 
godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata 
insulanus Grada Preloga za 2014. godinu 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 23.03.2015. godine 
prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici odražanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja 
Croata insulanus Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK da je na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 
2014. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 
za 2014. godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
TOČKA 6. 
 
a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa obrazloženjem vijećnici su primili 
uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo i 
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zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun koje su održane 23.03.2015. 
godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
radnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. 
 
Vijećnik Mihoci Slađan napustio je Vijećnicu tako da sjednici sada prisustvuje 12 
vijećnika. 
 
„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 4  
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014. godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2014. godinu 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 23.03.2015. 
godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
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„ZA“ je glasalo 8 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 4 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 7. 
  
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga za 2014. godinu 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 23.03.2015. godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
Vijećnik Mihoci Slađan vratio se u Vijećnicu tako da je sjednici ponovno prisutno 13 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga za 2014. godinu. 
 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2014. 
godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 8. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga za 2014. godinu sa obrazloženjem vijećnici su primili uz 
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poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti i zapisnik 
sa sjednice Odbora za financije i proračun koje su održane 23.03.2015. godine prije 
početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 23.03.2015. dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2014. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2014. godinu. 
 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2014. 
godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 9. 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 23.03.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog 
plana Grada Preloga u 2014. godini. 
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog 
plana Grada Preloga u 2014. godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. 
godini. 
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2014. 
godinu u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 10. 
 
a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine sa 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora 
za komunalno gospodarstvo koja je održana 23.03.2015. godine prije početka 
sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.  –  2015. godine 
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. 
godine. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine. 
 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
2007. – 2015. godine u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o.  o 
gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2014. godini sa 
obrazloženjem vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a zapisnik sa sjednice Odbora 
za komunalno gospodarstvo koja je održana 23.03.2015. godine prije početka 
sjednice. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 23.03.2015. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-
KOM“ d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2014 godini. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP 
„PRE-KOM“ d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2014. 
godini. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. o gospodarenju otpadom 
na području Grada Preloga u 2014. godini. 
 
Izvješće o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada 
Preloga u 2014. godini u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov 
sastavni dio. 
 
TOČKA 11. 
 
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora s 
područja Grada Preloga sa obrazloženjem i Odluku o kalendaru izbornih radnji, 
vijećnici su primili prije početka sjednice. 
 
U raspravi su učestvovali vijećnik Igrec Nenad i pročelnica Radović Miljenka. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora s područja Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora s područja Grada 
Preloga. 
 
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora s područja Grada 
Preloga u cjelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
TOČKA 12. 
 
Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području Gosopdarske zone u 
Prelogu – Sjever sa tekstom natječaja o prodaji zemljišta u k.o. Prelog i 
obrazloženjem, kao i zapisnik sa sjednice Odbora za nekretnine koja je održana 
26.03.2015. godine prije početka sjednice. 
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 26.03.2015. procjenio je vrijednost 
predmetnih nekretnina u iznosu od 17,5 eura/m2. 
 
GRADONAČELNIK je podnio uvodno obrazloženje. 
 
Rasprave nije bilo. 
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području 
Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. 
 
„ZA“ je glasalo 15 vijećnika, „PROTIV“ 0 vijećnika a kao „SUZDRŽANI“ 0 
vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo 
Zaključak o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu – 
Sjever. 
 
Zaključak o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu – Sjever, kao 
i tekst natječaja o prodaji zemljišta u k.o. Prelog u cjelosti se nalaze u privitku ovog 
zapisnika te čine njegov sastavni dio. 
 
 
Sjednica je završila u 19,40 sati. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
 
        Gotal Goran, dipl.iur.  
 
 
 
 
PROČELNICA: 
 
Radović Miljenka, mag.iur. 
 


