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Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ 
broj 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.) Gradsko 
vijeće Grada Preloga na _ sjednici održanoj _ 2022. godine donosi  
 
 
 

O  D  L  U  K  U  
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA  

NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U PROJEKT  
„LJETNA POZORNICA ZA KULTURNA I SPORTSKA DOGAĐANJA“ 

 
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Preloga 
u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja.  
 

Članak 2. 
 

Predmetni projekt prijavit će se na Natječaj za provedbu mjere Razvoj i modernizacija 
društvene infrastrukture 2P1-M1 (JIBr. 8/22-2.1.1.) koji je raspisala Lokalna akcijska 
grupa Mura-Drava, 5. svibnja 2022. godine.  
 

Članak 3. 
 

Opis predmetnog projekta nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  
 

Članak 4. 
 

Ovlašćuje se gradonačelnik za provođenje ove Odluke.  
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
Projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja uključuje nabavu 
aluminijske pozornice veličine 64 m² s teleskopskim nogama, stepenicama, ogradom 
te metalnom krovnom konstrukcijom s pripadajućom ceradom.    
Grad Prelog se ubrzano razvija i u njemu se organizira sve veći broj kulturnih i 
sportskih događanja te mu kronično nedostaje suvremena i kvalitetna ljetna 
pozornica koja priliči takvim manifestacijama. Nabavljenu ljetnu pozornicu koristio bi 
Grad Prelog, Turistička zajednica Grada Preloga te niz drugih neprofitnih organizacija 
koje organiziraju kulturna i sportska događanja na području Grada Preloga.  
Nabava nove pozornice dovest će do većeg zadovoljstva organizatora i posjetitelja 
što će na dulji rok rezultirati većim brojem kulturnih i sportskih događanja te većom 
posjećenošću.  
Službenici Upravnog odjela za razvoj Grada i projekte istražili su tržište i utvrdili da je 
procijenjena vrijednost ljetne pozornice s navedenim karakteristikama 195.000,00 
kuna plus PDV.  
Nakon što Gradsko vijeće donese Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području Grada Preloga u projekt „Ljetna pozornica za kulturna i sportska 
događanja“, službenici Upravnog odjela za razvoj Grada i projekte prijavit će projekt 
na Natječaj za provedbu mjere Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture 2P1-
M1 (JIBr. 8/22-2.1.1.) koji je raspisala Lokalna akcijska grupa Mura-Drava 5. svibnja 
2022. godine.  
Najniži iznos potpore u spomenutom natječaju iznosi 15.000,00 EUR, a najviši 
15.975,37 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost prijavljenog 
projekta smije biti 250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.  
Provedbu projekta i brigu o rezultatima projekta nakon završetka provedbe vodit će 
službenici Grada Preloga.  
Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga donošenje Odluke 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt 
Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja. 
 
 
 

PROČELNIK:  
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