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Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije 
br.  10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Preloga na __ sjednici 
održanoj dana _________________ godine, donosi 
 

 
 

 
ODLUKU O DONOŠENJU  

STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI  
ZA OSOBE S INVALIDITETOM NA PODRUČJU  

GRADA PRELOGA ZA PERIOD  
OD 2020. DO 2025. GODINE  

 
 

 
 

Članak  1. 
 Ovom Odlukom o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine donosi 
se Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada 
Preloga za period od 2020. do 2025. godine.   
 

Članak 2. 
 Sastavni dio ove Odluke o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za 
osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine 
je Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada 
Preloga za period od 2020. do 2025. godine. 
 

Članak 3. 
 Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području 
Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije. 
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KLASA:       PREDSJEDNIK: 
URBROJ:             
Prelog, ______________     Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. 
do 2020. godine (NN br. 42/17.) određuje obvezu jedinica lokalne samouprave na 
donošenje lokalnih strategija. Potreba donošenja lokalne strategije izjednačavanja 
mogućnosti za osobe s invaliditetom dodatno je potencirana nepostojanjem 
županijske strategije. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politike 
vrši pritisak na jedinice lokalne samouprave za donošenje iste, bez obzira na njihovu 
veličinu i broj osoba s invaliditetom koji žive na području neke jedinice lokalne 
samouprave.  
Nacionalna strategija je razvrstana na 16 područja djelovanja i to su 

1. Obitelj 
2. Život u zajednici 
3. Odgoj i obrazovanje 
4. Zdravstvena zaštita 
5. Socijalna skrb 
6. Stanovanje, mobilnost i pristupačnost 
7. Profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje, rad i mirovinsko osiguranje 
8. Pravna zaštita i zaštita od zlostavljanja 
9. Informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti 
10. Sudjelovanje u kulturnom životu 
11. Sudjelovanje u javnom i političkom životu 
12. Istraživanje i razvoj 
13. Rekreacija, razonoda i sport 
14. Rizične situacije i humanitarna krizna stanja 
15. Udruge osoba s invaliditetom u civilnom društvu 
16. Međunarodna suradnja.  

Sva navedena područja djelovanja nisu primjenjiva na našu sredinu ali poštujući 
obveze iz Nacionalne strategije ugrađene su u našu Strategiju u skladu s našim 
prilikama i uvjetima koji postoje.  
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga prihvaćanje 
prijedloga Odluke o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine, u 
tekstu kako je to gore navedeno.  
 
         Pročelnica: 
        Miljenka Radović, mag.iur. 
 
 
 
 


