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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU  

 

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o 

strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17), 

kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora iz članka 

36. ovoga Zakona polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o provedbi 

provedbenog programa, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i 

izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19), izvješćuje o napretku u 

provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata.  

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji se 

izrađuje u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za izradu akata 

strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave (,,Narodne novine", broj 89/18.), sa svrhom koja opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako 

je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja iz članka 25. Zakona o strateškog planiranja 

i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) i poveznicu s proračunom 

jedinice lokalne samouprave. 

Grad Prelog je u prosincu 2021. godine donio Provedbeni program Grada Preloga za razdoblje od  

2022.-2025. godine putem kojeg na slikovit i razumljiv način prikazuje programe i projekte u koje se 

planiraju utrošiti proračunska sredstva Grada Preloga do 2025. godine. 

Cilj je do 2025. godine očuvati financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih investicija vezano 

uz daljnju izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture u gospodarskim/poslovnim, stambenim i 

turističkim zonama, započeti izgradnju sjeverne obilaznice Grada Preloga, gradnju objekata komunalne 

infrastrukture, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju kanalizacijskog sustava i 

sanaciju svih prometnica do dodatnih ulaganja u očuvanje kulturnog bogatstva i turističkog razvoja 

Grada. 

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Preloga obuhvaća razdoblje od 1. 

siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine (izvještajno razdoblje), a sadrži podatke o 

promjenama koje su imale utjecaj na ostvarenje rezultata Provedbenog programa Grada Preloga. Grad 

Prelog u Provedbenim programom za razdoblje 2022.-2025. godinu postavio je ukupno 25 mjera od 



kojih su sve u razdoblju od donošenja Provedbenog programa za razdoblje od 2022.-2025. do kraja 

lipnja 2021. u fazi provedbe. U daljnjem nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim 

sredstvima utrošenima za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera i preporuke 

radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka. Također, bitno je navesti da je 

većina pokazatelja realizirana, dok će se ostatak pokazatelja realizirati u narednom razdoblju, te će biti 

prikazani u sljedećem izvješću. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 

Sažeta analiza statusa provedbe (ukupan broj mjera prema pojedinom statusu provedbe 

mjera, sukladno priloženom tabličnom prilogu izvješća). 

 Cilj: Konkretno i inovativno gospodarstvo 

 

1. Jačanje usluge potpore poduzetnicima 

 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od ukupno planiranih 15 subvencija korištenja 

poslovnog prostora PCP-a, njih 15 je provedeno što predstavlja 100%  ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. Planirana je 1 subvencija kreditiranja poduzetnika  HABOR-a. Do 

predaje izvješća nije realizirana subvencija.  

 

 

2. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoja gospodarskih zona 

 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od planiranih 12 potpora do predaje izvješća 

dodijeljeno je 7 potpora za okrupnjivanje zemljišta, te 28 potpora za specifičnu 

poljoprivrednu proizvodnju. 

 

3. Promocija međimurskog gospodarstva na domaćim i stranim tržištima 

Status provedbe mjere – PROVEDENO. Od ukupno predviđena 2 predviđena sajma u 

suorganizaciji/organizaciji Grada Preloga održana su oba i to: Agro Arca 2022., i 

Gospodarski forum Grada Preloga.  

 

 

 



 

 Cilj: Održiv, inovativan i otporan turizam 

 

1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o 

kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od ukupno predviđenih 15 projektnih aktivnosti u 

sklopu projekta Aqua Adventures održano je svih 15 što predstavlja 100%  ostvarenih 

rezultata, dok je broj izgrađenih tipskih objekata kroz projekt Aqua Adventures 0 od 

predviđenih 60 + 2. Projekt je prolongiran do ožujka 2023. godine 

 

2. Podizanje turističke prepoznatljivosti Međimurske županije kao destinacije za 

odmor 

Status provedbe mjere – PROVEDENO. Od ukupno predviđenih (1) tiskanih turističkih 

brošura, ista je i tiskana, dok je od predviđenih 12 novih turistički sadržaja realizirano 

svih 12 što predstavlja postotak od 100 %.  

 

 Kvalitetno i suvremeno obrazovanje 

 

1. Osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i 

školske ustanove 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od ukupnog predviđenog broja djece (108) njih 190 

obuhvaćeno je produženim boravkom u dječjim vrtićima u sklopu projekta ZA OBITELJ, 

što prelazi ukupan predviđeni rezultata u ovom izvještajnom razdoblju.  

 

 

 



2. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja 

nedostaju 

Status provedbe – U TIJEKU. Ustanova Pučko otvoreno učilište je osnovana, no programi 

se planiraju pokrenuti sredinom 2023. 

 

 Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb 

 

1. Promicanje zdravih stilova života od najranije dobi 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od ukupno predviđenih 50 preventivnih pregleda do 

predaje ovog izvještaja obavljena su 43 preventivna pregleda, što predstavlja 86% 

ostvarenja rezultata.  

 

 

2. Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unapređenje kvalitete zdravstvene 

zaštite i skrbi 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od ukupno predviđenih 300  usluga laboratorijskog 

vađenja krvi, do predaje ovog izvještaja obavljena su 270 usluge vađenja krvi, što 

predstavlja 90% ostvarenja rezultata za ovo izvještajno razdoblje.  

 

3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga 

 

Status provedbe mjere – PROVEDENO. Od ukupno planiranih dodijeljenih jednokratnih 

naknada (15) do predaje ovog izvještajnog razdoblja dodijeljeno je svih 15, dok je broj 

naknada za troškove stanovanja od predviđenih 35 do kraja polugodišnjeg izvještajnog 

razdoblja dodijeljeno svih 35.  

 

 

 



Bogat i uključiv život 

 

1. Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja 

Status provedbe mjere – PROVEDENO. Od ukupno planiranih projekata koje financira 

Zajednica sportskih udruga Grada Preloga  (35) u provedbi je 22 projekata, što 

predstavlja 62% ostvarenja rezultata za navedenu mjeru.  

 

2. Razvoj sportske infrastrukture 

Status provedbe mjere – PROVEDENO . Od ukupno 7 planiranih rekonstruiranih 

sportskih objekata u 2022. godini, do predaje izvješća rekonstruirano ih je svih 7, što 

predstavlja 100% ostvarenja rezultata.  

 

3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih 

Status provedbe mjere – PROVEDENO. Do 31. prosinca 2022. godine Grad Prelog 

dodijelio je sredstva za ukupno 6 projekata u tehničkoj kulturi, za 17 projekata u kulturi. 

Što predstavlja 120% odnosno 68% ostvarenih rezultata. 

 

 

4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od ukupno 8 planiranih rekonstruiranih i uređenih 

vjerskih objekata u 2022. godini, do predaje izvješća rekonstruiran je 1, što predstavlja 

12,5% ostvarenja rezultata.  

 

 

 



5. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život 

 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od ukupno predviđenih 70 jednokratnih novčanih 

pomoći obiteljima za novorođenu djecu, do predaje ovog polugodišnjeg izvješća 

realizirano je njih 79 (112 %), dok je boj subvencioniranja stambenih kredita (44) mladim 

obiteljima s područja grada Preloga za kupnju/gradnju prve nekretnine iznosio 39, što je 

88% ostvarenja planiranog rezultata za 2022. godinu.  

 

 

 Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima 

 

1. Učinkovita civilna zaštita 

 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od ukupno predviđenih 3 modernizacija DVD-a na 

području Grada Preloga realizirano je 2, što predstavlja 66% ostvarenja rezultata.  

 

 

 Dobro upravljanje u javnom sektoru 

 

1. Povećanje učinkovitosti javne uprave 

 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. Od ukupno predviđenih korisnika javnih radova u 

2022. godini (njih 10) do predaje ovog izvještajnog razdoblja realizirano je njih 10, što 

predstavlja postotak od 100% u ostvarenju planiranja rezultata za 2022. godinu. 

 

 

2. Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske 

županije 

 

Status provedbe mjere –PODNESEN. Od ukupno predviđenih izrađenih DPU-a u 2022. 

godini (1) isti je izrađen i donesen. 

 



 

 Održivo korištenje prirode i okoliša 

 

1. Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem 

Status provedbe mjere – U TIJEKU. N/P. Iznos utrošenih proračunskih sredstava je 0,00 

kn. 

 

 Energetska učinkovitost i korištenje OIE 

 

1. Povećanje energetske učinkovitosti 

Status provedbe mjere – PROVEDEN. Od ukupno predviđenih projekata (1) vezanih 

uz energetiku realiziran je jedan projekt i to projekt Interreg Central Europe – ENES-

CE, dok projekt digitalizacije sustava javne rasvjete i informacijskih obavijesti LED 

displeja kao dijela Smart City.  

 

2. Korištenje obnovljivih izvora energije 

 

Status provedbe mjere – ODUSTAJE SE. U 2022. godini predviđena je kupovina 

jednog energetski učinkovitog vozila (el. automobila). Zbog izrazite povećanje 

cijene odustaje se realizacije projekta i od kupovine istog. 

 

 Razvijena komunalna infrastruktura 

 

1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom 

 

Status provedbe mjere – PROVEDENO. Do predaje izvještaja  kontinuirano je na 

cijelom području Grada Preloga održano čistoće javnih površina.  

 

 



2. Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje 

Status provedbe mjere – PROVEDENO .  Od ukupno predviđenih 8 održavanja 

građevina javne odvodnje oborinskih voda isti je realiziran u svih 8 naselja, što 

predstavlja 100%, ostvarenja paniranog rezultata za 2022. godinu.  

 

 Suvremena prometna infrastruktura 

 

1. Unapređenje prometne infrastrukture 

Status provedbe mjere – U TIJEKU.  Krajem 2022. godine izgrađena je prometnica 

u duljini od 0,71 km te oborinske odvodnje i pješačko biciklističke staze kroz 

naselje Oporovec. Realizacija 129%.  

 

 Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog prostora 

 

1.  Razvoj pametnih i održivih sela i gradova 

 

Status provedbe mjere – PROVEDENO.  U drugoj polovici 2022. godine dovršeno 

je  proširenje širokopojasne optičke mreže. Projekt uređenja trga dr. Franje 

Tuđmana i Trga Kralja Tomislava planiran je za naredne godine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAKLJUČAK: 

Kod izrade  Provedbenog programa Grada Preloga za razdoblje 2022.- 2025. imao je 

ukupno 25 mjera. Mjere su u okviru svojih upravnih nadležnosti, razrađene u svrhu 

provedbe ciljeva iz povezanih hijerarhijskih nadređenih akata strateškog planiranja 

(Strategija razvoja MŽ). 

Analizom Godišnjeg izvješća Provedbenog programa Grada Preloga za razdoblje 1. 

siječnja – 31. prosinca 2022. godine Grad Prelog provodi/proveo je većinu mjera sukladno 

predviđenoj dinamici. Od ukupno zacrtanih 25 mjera, u statusu provedbe  PROVEDENE su 

ukupno 11 mjere, dok je ostatak od 13 mjera u statusu U TIJEKU te se kontinuirano provode. 

Od jedne mjere se odustalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

Kroz Polugodišnje izvješće o provedbi programa u provedbi mjera te prikazanoj sažetoj 

analizi statusa provedbe razvidno je da Grad Prelog svoje mjere i aktivnosti i nadalje usmjerava 

na razvoj  svim segmentima svojega djelovanja kako bi se smanjili negativni trendovi  i stvorilo 

poticajno okruženje za ostanak i stvaranje boljih životnih uvjeta za sve skupine građana kako 

samog grada tako i svih prigradskih naselja.  

Grad Prelog provoditi će kao i do sada transparentno i učinkovito svoj poslovanje. 

Mjerama i aktivnostima doprinositi će i nadalje načelima pravednosti, jednakosti i 

transparentnosti. Budući da je Prelog „brend“ gospodarstva i dalje će svoje napore 

usmjeravati na poticanje gospodarske atmosfere. Maksimalno će se fokusirati na kvalitetnijem 

životom, bogatom turističkom, kulturnom i gospodarskom programu. 

Cilj nam je do 2025. godine očuvati financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih 

investicija vezano uz daljnju izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture u 

gospodarskim/poslovnim, stambenim i turističkim zonama, započeti izgradnju sjeverne 

obilaznice Grada Preloga, gradnju objekata komunalne infrastrukture, rekonstrukciju i 

izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju kanalizacijskog sustava i sanaciju svih prometnica do 

dodatnih ulaganja u očuvanje kulturnog bogatstva i turističkog razvoja Grada. I dalje ćemo 

nastojati sufinancirati nabavu udžbenika, prehranu djece i produženi boravak u školi, prijevoz 

učenika, isplaćivati naknade roditeljima za novorođenu djecu, sudjelovati u podmirenju 

troškova stanovanja i ogrjeva, dodjeljivati subvencije/potpore poljoprivrednicima i 

poduzetnicima početnicima, sufinancirati kamate poduzetnicima i mladim obiteljima, ulagati 

u zaštitu okoliša, vatrogastvo, civilnu zaštitu, sport, udruge civilnog društva i turizam. 

 

 

GRADONAČELNIK: 

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet. 

 


