Grad Hrvatska Kostajnica

Datum 23.12.2019.
Vrijeme 09:41:29

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA
OIB 06208368082

Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Razdjel 001 Gradsko vijeće
Program P01 1000 Financiranje javne uprave i administracije
Aktivnost P01 1000A100003 Rashodi za članove predstavničkih tijela i povjerenstava
Zakonska osnova:
Odluke Gradskog vijeća o isplatama naknada.
Opis:
Izvršavanje plaćanja troškova rada i naknada za Gradsko vijeće Grada Hrv.Kostajnice.
Opći cilj:
Posebni ciljevi:
Pokazatelj uspješnosti:

51.100,00
51.100,00
51.100,00

Izvršavati obveze prema članovima predstavničkog tijela u skldu sa Odlukama
Racionalizirati troškove visinom naknade Vijećnicima.
Adekvatan rad Gradskog vijeća kroz donošenje Odluka s pozitivnim učinkom na zajednicu.

Razdjel 003 Jedinstveni upravni odjel
16.575.381,00
Glava 003
01 Jedinstveni upravni odjel
14.407.019,00
Program P01 1000 Financiranje javne uprave i administracije
2.914.865,00
Aktivnost P01 1000A100001 Rashodi za zaposlene
1.288.365,00
Zakonska osnova:
Zakon o plaćama u JLPRS, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Hrv. Kostajnice, Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada i
Jedinstvenog upravnog odjela, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Odluka o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i
Zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa, Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Hrvatske Kostajnice.
Opis:
Isplata plaća i ostalih zajamčenih materijalnih prava zaposlenih u Gradskoj upravi.
Opći cilj:
Izvršiti uplate plaća i zajmčenih materijalnih prava u cijelosti i u propisanim rokovima.
Posebni ciljevi:
Masa plaće se uvećava samo za obračun minulog rada, nema dodatnih uvećanja iz razloga racionalizacije troškova.
Pokazatelj uspješnosti: Redovno i u roku isplaćene plaće i materijalna prava.
Aktivnost P01 1000A100002 Materijalni rashodi
394.000,00
Zakonska osnova:
Pripadajući zakonski propisi, Odluke i Zaključci te sklopljeni Ugovori.
Opis:
Izvršavanje nabave te podmirenje svih materijalnih troškova kroz realno planiranje u Proračunu.
Opći cilj:
Izvršavati u potpunosti i na vrijeme sva plaćanja po dospjelim računima. Nabavljati samo ono što je prijeko potrebno ( materijali i robe ) za funkcioniranje
Grada Hrvatske Kostajnice.
Posebni ciljevi:
Izvršavati daljnje smanjenje materijalnih troškova.
U teškim financijskim okolnostima osigurati minimalno funkcioniranje Grada Hrvatske Kostajnice.
Pokazatelj uspješnosti: Održanje funkcioniranja Grada, smanjenje materijalnih rashoda, uredno podmirenje stvorenih troškova.
Aktivnost P01 1000A100004 Rashodi za usluge
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Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Zakonska osnova:
Opis:
Opći cilj:
Posebni ciljevi:
Pokazatelj uspješnosti:

Odgovorajući zakonski propisi, Odluke, Zaključci i Ugovori.
Korištenje raznih usluga koje su neophodne za funkcioniranje Grada ( komunalne usluge, računalne usluge, usluge odvjetnika itd. )
Kroz korištenje određenih usluga poboljšati kvalitetu rada Gradske uprave i korisnika.
Racinalizacija troškova za usluge prema Proračunu, koristiti samo one koje su neophodne za funkcioniranje Grada.
U skladu sa svim prije navedenim osigurari funkcioniranje Grada sa dostupnim korištenjem usluga.

Aktivnost P01 1000A100005 Ostali tekući rashodi
278.000,00
Zakonska osnova:
Pripadajući Zakonski propisi, akti, Odluke i Ugovori.
Opis:
Kategorija u koju spadaju Premije osiguranja, reprezentacije, zatezne kamate, članarine, usluge banke itd.
Opći cilj:
Osigurati kroz premije osiguranja sigurnost zaposlenika i same zgrade Gradske uprave, funkcioniranje Ureda Grada itd.
Posebni ciljevi:
Izvršavati što redovnije plaćanje računa da bi se izbjeglo plaćanje zateznih kamata. Izvršeno smanjenje troškova banke kroz korištenje internet
bankarstva u samom sustavu riznice, te daljnjom informatizacijom i korištenjem novih tehnologija smanjivati ostale troškove.
Pokazatelj uspješnosti: Smanjenje troškova zateznih kamata.
Aktivnost P01 1000A100039 Ostali izvanredni rashodi
Zakonska osnova:
Zakonski i drugi propisi i akti
Opis:
Povremeni izvanredni rashodi.
Opći cilj:
Izbjegavati stvaranje izvanrednih rashoda.
Posebni ciljevi:
Sa što manje izvanrednih rashoda izbjeći eventualne probleme u Proračunu.
Pokazatelj uspješnosti: Stvaranje minimalnih izvanrednih rashoda.

350.500,00

Program P02 1001 Donacije
Aktivnost P02 1001A100006 Donacije za kulturu
Zakonska osnova:
Zakonski i drugi propisi, Odluke, zaključci.
Opis:
Izvrašavnje donacija za djelatnosti kulture
Opći cilj:
Donirati udruge u kulturi i njihova događanja.
Posebni ciljevi:
Posebno donirati pojedine kulturne programe koji doprinose jačanju kulturnog života Grada.
Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja kulturnih aktivnosti u Gradu.

590.000,00
90.000,00

Aktivnost P02 1001A100007 Donacije za šport
Zakonska osnova:
Zakonski i drugi propisi, Odluke, zaključci.
Opis:
U skladu sa financijskim mogućnostima potpomagati šport u Gradu
Opći cilj:
Jačanje športskih aktivnosti
Posebni ciljevi:
Posebno stimulirati uspješne športske klubove.
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Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Pokazatelj uspješnosti:

Kvalitetni rezultati u športu.

Aktivnost P02 1001A100008 Donacije za udruge
Zakonska osnova:
Zakonski i drugi propisi, Odluke, zaključci.
Opis:
Izvrašavnje donacija udrugama koje djeluju na području Grada
Opći cilj:
Financirati djelovanje samo onih udruga koje su aktivne i pridonose razvoju Grada
Posebni ciljevi:
Pojačati aktivnost udruga
Pokazatelj uspješnosti: Bolje djelovanje i rezultati rada udruga.

317.000,00

Aktivnost P02 1001A100009 Donacije vjerskim zajednicama
Zakonska osnova:
Zakonski i drugi propisi, Odluke, zaključci.
Opis:
Rad vjerskih zajednica
Opći cilj:
U skladu sa mogućnostima donirati sredstva vjerskim zajednicama
Posebni ciljevi:
Jačanje odnosa sa vjerskim zajednicama.
Pokazatelj uspješnosti: Dobra i kvalitetna suradnja sa vjerskim zajednicama.

30.000,00

Aktivnost P02 1001A100010 Ostale tekuće donacije
Zakonska osnova:
Zakonski i drugi propisi, Odluke, zaključci.
Opis:
Rad ostali nespomenutih udruga
Opći cilj:
Financirati djelovanje onih udruga koje su aktivne i postižu rezultate.
Posebni ciljevi:
Provjeriti djelovanje pojedinih udruga te ih u skladu sa tim financirati
Pokazatelj uspješnosti: Djelovanjem Grada potaknuti djelovanje udruga

45.000,00

Aktivnost P02 1001A100037 Političke stranke
15.000,00
Zakonska osnova:
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te ostali zakonski i drugi akti, odluke i zaključci
Opis:
Djelovanje i rad političkih stranaka osobito onih koje imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću
Opći cilj:
Financiranje redovne djletanosti političkih stranaka po Zakonu.
Posebni ciljevi:
Okupljanje svih političkih aktera za što pozitivniji život u Gradu.
Pokazatelj uspješnosti: Korektan odnos između izvršne vlasti i političkih stranaka osobito onih koji djeluju u Gradskom vijeću te postizanje konsezusa oko ključnih pitanja
razvitka Grada.
Program P04 1003 Zaštita prirode, okoliša, te zdravstvene i veterinarske usluge
67.000,00
Aktivnost P04 1003A100012 Zaštita prirode i okoliša
66.000,00
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
Opis:
Uključuje provođenje deraticacije i dezinsekcije te dimnjačarske i ostale ekološke usluge
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Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Opći cilj:
Posebni ciljevi:
Pokazatelj uspješnosti:

Zaštita stanovništva od komaraca, štakora i ostalih nametnika te čišćenje dimnjaka
Dodatna zaštita stanovništva od raznih nametnika
Nepostojanje velikog broja nametnika, izbjegavanje ugrožavanja čistoće okoliša te raznih bolesti kod ljudi i životinja

Aktivnost P04 1003A100013 Zdravstvene i veterinarske usluge
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
Opis:
Različita djelovanja u zaštiti zdravlja i veterinarskim ulsugama
Opći cilj:
Potpomoći zaštiti zdravlja ljudi i životinja na području Grada
Posebni ciljevi:
Preventivno ukazati građanima na pojedine mjere samozaštite.
Pokazatelj uspješnosti: Malen broj zaraznih i ostalih bolesti kod ljudi i životinja

1.000,00

Program P08 1007 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede
Aktivnost P08 1007A100016 Ulaganje u malo i srednje poduzetništvo
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
Opis:
Pomoć malom i srednjem poduzetništvu na području Grada
Opći cilj:
Poticanje malog i srednjeg poduzetništva
Posebni ciljevi:
Povećanje broja poduzetnika i povećanje prihoda.
Pokazatelj uspješnosti: Veći broj poduzetnika koji rade ali i uredno sa svojim prihodima izvršavaju plaćanja i obveze prema državi i Gradu

32.000,00
12.000,00

Aktivnost P08 1007A100017 Ulaganje u poljoprivredu
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
Opis:
Pružiti pomoć poljoprivrednicima u skladu s mogućnostima kroz subvencije
Opći cilj:
Pomoć i poticaj povećanju poljoprivrednih djelatnosti.
Posebni ciljevi:
Poticanje i djelovanje osnivanja OPG-a te obrađivanje neobrađenih poljoprivrednih površina
Pokazatelj uspješnosti: Povećan broj OPG-a i manje neobrađenih površina.

20.000,00

Program P09 1008 Program za zadovoljavanje socijalnih potreba
Aktivnost P09 1008A100027 Naknada za novorođeno dijete
Zakonska osnova:
Program za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice.
Opis:
Grad Hrvatska Kostajnica osigurava svoj novorođenoj djeci u tekućkoj godini potporu u iznosu od 1.000,00 kn.
Opći cilj:
Pomoć roditeljima novorođene djece u nabavci opreme za novorođenčad.
Posebni ciljevi:
Podizanje nataliteta na području Grada.
Pokazatelj uspješnosti: Isplaćne sve potpore u tekućoj godini, podizanje nataliteta i izvršena pomoć roditeljima.
Aktivnost P09 1008A100028 Naknada za troškove stanovanja
LCW147TRB-IIP (2019)
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Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Zakonska osnova:
Opis:
Opći cilj:
Posebni ciljevi:
Pokazatelj uspješnosti:

Program za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice.
Pomoć po zahtjevima i Rješenjima socijalno ugroženim obiteljima za podmirenje troškova struje, vode, smeća itd
Pomoći socijalno ugroženim obiteljima u podmirenjima troškova stanovanja.
Pružiti prijeko potrebnu pomoć ugroženima za podmirenje životnih troškova.
Podmireni računi troškova stanovanja socijalno ugroženih obitelji.

Aktivnost P09 1008A100029 Jednokratna pomoć
Zakonska osnova:
Program za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice.
Opis:
Razne druge vrste jednokratnih pomoći po zahtjevu i Rješenju.
Opći cilj:
Pomoći u raznim aspektima socijalno ugroženim obiteljima.
Posebni ciljevi:
Pomoći svima koji su na bilo koji način socijalno ugroženi.
Pokazatelj uspješnosti: Smanjivanje broja socijalno ugroženih obitelji.

21.000,00

Aktivnost P09 1008A100031 Pomoć organizacijama i udrugama socijalne skrbi (Crveni križ)
52.000,00
Zakonska osnova:
Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jeidnica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojestvenih oblika Hrvatskog
crvenog križa, Sporazum o financiranju zajedničke službe Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica
Opis:
Zakonsko financiranje djelatnosti i aktivnosti Crvenog križa po pravilniku i sporazmu
Opći cilj:
Omogoućiti rad Crvenog križa u svim njihovim djelatnostima
Posebni ciljevi:
podržavati sve akcije koje provodi Crveni Križ
Pokazatelj uspješnosti: Uredno i uspješno djelovanje Crvenog križa.
Aktivnost P09 1008A100032 Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva
Zakonska osnova:
Program za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice.
Opis:
Potpora za ogrjev koja se dodjeljuje socijalno ugroženim obiteljima sa područja Grada
Opći cilj:
Pomoći socijalno ugroženim obiteljima prilikom nabave ogrjeva za zimu
Posebni ciljevi:
Osigurati elementarne uvjete svim kućanstvima na dostatno grijanje zimi.
Pokazatelj uspješnosti: Sva socijalno ugrožena kućanstva dobivenom novčanom pomoći izvršila nabavu ogrjeva za grijanje.

30.000,00

Aktivnost P09 1008A100036 Briga za školsku i predškolsku djecu
Zakonska osnova:
Program za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice.
Opis:
Sufinanciranje školske prehrane za djecu iz socijalno ugroženih obitelji te sufinanciranje djece za smještaj u Dječji vrtić
Opći cilj:
Pomoći djecu iz socijalno ugroženih obitelji u školskoj prehrani i smještaju u Dječju vrtić
Posebni ciljevi:
Omogućiti navedenoj djeci kvalitetnu prehranu i smještaj u Dječji vrtić
Pokazatelj uspješnosti: Svoj djeci omogućena školska prehrana i smještaj u Dječji vrtić

40.000,00
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Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Program P10 1009 Održavanje komunalne infrastrukture
Aktivnost P10 1009A100020 Održavanje čistoće i čišćenje javnih površina
Zakonska osnova:
Program održavanja komunalne infrastrukture
Opis:
Održavanje čistoće javnih površina
Opći cilj:
Održavati javne površine čistima
Posebni ciljevi:
Održati uredan izgled Grada sukladno mogućnostima.
Pokazatelj uspješnosti: Uredan i čist igled Grada.

2.155.000,00
70.000,00

Aktivnost P10 1009A100021 Održavanje javnih površina
Zakonska osnova:
Program održavanja komunalne infrastrukture
Opis:
Održavanje čistoće javnih površina
Opći cilj:
Održavati javne površine čistima
Posebni ciljevi:
Održati uredan izgled Grada sukladno mogućnostima.
Pokazatelj uspješnosti: Uredan i čist igled Grada.

260.000,00

Aktivnost P10 1009A100022 Održavanje nerazvrstanih cesta
Zakonska osnova:
Program održavanja komunalne infrastrukture
Opis:
Održavanje, asfaltiranje i popravak nerazvrstanih cesta.
Opći cilj:
Održavanje u funkciji nerazvrstanih cesta.
Posebni ciljevi:
Izvršiti popravak i asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta na području Grada.
Pokazatelj uspješnosti: Nerazvrstane ceste u funkciji i služenju građanima koji se njima koriste.
Aktivnost P10 1009A100023 Održavanje javne rasvjete
Zakonska osnova:
Program održavanja komunalne infrastrukture
Opis:
Održavanje javne rasvjete kroz poduzeće u vlasništvu-Ekos d.o.o.
Opći cilj:
Održavanje u funkciji javne rasvjete u sve moguće uštede na istoj.
Posebni ciljevi:
Izvršiti daljnje uštede na javnoj rasvjeti kao i proučiti mogućnost novim tehnologijama daljnje uštede na istoj.
Pokazatelj uspješnosti: Javna rasvjeta u funkciji u minimalnom obimu u kojem treba funkcionirati.
Aktivnost P10 1009A100025 Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet
Zakonska osnova:
Opis:
Opći cilj:
Posebni ciljevi:
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Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Pokazatelj uspješnosti:
Aktivnost P10 1009A100026 Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne namjene
Zakonska osnova:
Opis:
Opći cilj:
Posebni ciljevi:
Pokazatelj uspješnosti:
Program P11 1010 Sustav zaštite i spašavanja
Aktivnost P11 1010A100034 Civilna zaštita
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
Opis:
Financiranje civilne zaštite na području Grada
Opći cilj:
Zaštita građana u slučaju elementarnih i drugih nepogoda.
Posebni ciljevi:
Osigurati učinkovitu zaštitu u slučaju elementarne nepogode.
Pokazatelj uspješnosti: Ustrojena i odgovarajuće financirana civilna zaštita na području Grada.

5.000,00

273.000,00
273.000,00

Program P13 1012 Kapitalni projekti
Kapitalni projekt P13 1012K100002 Izgradnja kapitalnih objekata
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
Opis:
Ulaganja u kapitalne projekte.Korištenje sredstava EU fondova-direktno ili kroz programe Ministarstava i fondova.
Opći cilj:
Izgradnja kapitalnih projekata iz raspoloživih sredstava
Posebni ciljevi:
Izvršiti kapitalna ulaganja posebno u infrastrukturu na području Grada.
Pokazatelj uspješnosti: Izvršena planirana ulaganja u kapitalne projekte.

7.109.000,00
6.072.000,00

Kapitalni projekt P13 1012K100003 Ostali kapitalni projekti
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
Opis:
Dodatna ulaganja u ostale kapitalne projekte.
Opći cilj:
U skladu sa mogućnostima izvršiti dodatna ulaganja u kapitalne projekte.
Posebni ciljevi:
Pokušati pokrenuti ulaganja u kapitalne projekte putem fondova EU.
Pokazatelj uspješnosti: Pokrenuti razni projekti osobito oni koji se financiraju putem fondova EU uz kvalitene i razrađene programe.

1.037.000,00

Program P14 1013 Dugotrajna imovina
Aktivnost P14 1013A100040 Nabava dugotrajne imovine
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
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Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Opis:
Opći cilj:
Posebni ciljevi:
Pokazatelj uspješnosti:

Nabava potrebne dugotrajne imovine
Ulaganje osobito u računalnu opremu i programe, uredski namještaj i ostalo
Daljnja modernizacija i informatizacija Gradske uprave
Izvršena nabava potrebnih računalnih programa, opreme koja je potrebna za kvalitetan rad Gradske uprave.

Program P17 1017 Zaželi=Ostvari uGradu Hrvatska Kostajnica
Tekući projekt P17 1017T100017 Zaželi=Ostvari u Gradu Hrvatska Kostajnica
Zakonska osnova:
Projekt Ministarstva rada, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Opis:
Ispunjenje svih obveza kroz projektne aktivnosti.
Opći cilj:
Zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena s područja Grada
Posebni ciljevi:
Pomoć u kući starijim osobama, edukacija i zapošljavanje dugonezaposlenih žena
Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja zaposlenik, poboljšanje kvalitete života u zajednici.

960.154,00
960.154,00

Glava 003
02 Kultura
Proračunski korisnik 003
02
29201 Gradska knjižnica i čitaonica
Program P05 1004 Gradska knjižnica i čitaonica
Aktivnost P05 1004A100014 Financiranje redovne djelatnosti GKIČ
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
Opis:
Financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice
Opći cilj:
Omogućiti djelovanje Gradske knjižnice kao nositelja kulturne djelatnosti na području Grada
Posebni ciljevi:
Pomoć pri nabavi dodatne knjižnje i neknjižnje građe. Stimulirati građane na čitanje i učlanjenje u knjižnicu
Pokazatelj uspješnosti: Uredno djelovanje Gradske knjižnice, povećan broj članova.

419.878,00
419.878,00
412.778,00
412.778,00

Program P05 1006 Ulaganja u Gradsku knjižnicu i čitaonicu
Aktivnost P05 1006A100016 Nabava uredskog namještaja i opreme
Zakonska osnova:
Zakon o kulturi i ostali zakonski propisi
Opis:
Iz sredstava državnog i županijskog proračuna
Opći cilj:
Opremanje Gradske knjižnice
Posebni ciljevi:
Bolja opremeljnost Gradske knjižnice
Pokazatelj uspješnosti: Dobra opremeljenost i zadovoljni korisnici

7.100,00
2.000,00

Aktivnost P05 1006A100017 Nabava knjižne i neknjižne građe
Zakonska osnova:
Zakon o kulturi i ostali zakonski propisi
Opis:
Uz pomoć Ministarstav kulture RH

5.100,00
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Grad Hrvatska Kostajnica

Datum 23.12.2019.
Vrijeme 09:41:29

Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Opći cilj:
Posebni ciljevi:
Pokazatelj uspješnosti:

Nabava knjižne i neknjižne građe
Dodatno popunjavanje sa novim naslovima
Zadovoljstvo korisnika novim naslovima u knjižnici

Glava 003
03 Predškolski odgoj
Proračunski korisnik 003
03
29210 Dječji vrtić "Krijesnica"
Program P06 1005 Dječji vrtić "Krijesnica"
Aktivnost P06 1005A100015 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića "Krijesnica
Zakonska osnova:
Zakonski i podzakonski akti, Odluke, zaključci, Ugovori
Opis:
Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića
Opći cilj:
Omogućiti rad Dječjeg vrtića i omogućiti svim roditeljima sa područja Grada upis djece u vrtić
Posebni ciljevi:
Djelovanje male škole i jaslica
Pokazatelj uspješnosti: Uredan rad Dječjeg vrtića i svih aktivnosti unutar njega
Program P06 1006 Program predškole ( mala škola )
Aktivnost P06 1006A100016 Predškola (mala škola)
Zakonska osnova:
Zakon o preškolskom odgoju
Opis:
Zapošljavanje 1 djelatnika na određeno vrijeme za preškolu kao i nabava potrebnog materijala.
Opći cilj:
Priprema djece za školu.
Posebni ciljevi:
Dati kvalitetnu pripremu djeci za školu.
Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo roditelja i djece izvršenom pripremom.

1.217.484,00
1.217.484,00
1.203.228,00
1.203.228,00

14.256,00
14.256,00

Glava 003
06 Program Javni radovi
517.500,00
Program P03 1003 Program financiranja javnih radova
517.500,00
Tekući projekt P03 1003T100001 Financiranje javnih radova
517.500,00
Zakonska osnova:
Ugovor o sufinanciranju javnih radova sa HZZ.
Opis:
Javni radovi potpomažu i svojim radom podižu kvalitetu kom. higijene, čistoće i ostalog na području Grada
Opći cilj:
Pomoću Programa financiranja javnih radova postići bolje rezultate u čistoći javnih površina, park šume Djed,spomen obilježja Goranu Ledereru grobalja
te ostalih poslova u ingerenciji Grada.
Posebni ciljevi:
Pomoću Programa financiranja zaposliti osobe koje su dugotrajno nezapolene.
Pokazatelj uspješnosti: Osiguravanje dugo nezaposlenim osobama određene bolje prihode na bar neko vrijeme, te njihovim radom poboljšana kvaliteta života same zajednice.
Glava 003
07 Vijeće srpske nacionalne manjine
Program P16 1016 Vijeće srpske nacionalne manjine
LCW147TRB-IIP (2019)
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Grad Hrvatska Kostajnica

Datum 23.12.2019.
Vrijeme 09:41:29

Proračun Grada Hrvatska Kostajnica 2020
POSEBNI DIO
Aktivnost P16 1016A100001 Redovan rad Vijeća srpske nacionalne manjine
Zakonska osnova:
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.
Opis:
Financiranje tekućih potreba.
Opći cilj:
Zadovoljavanje potreba nacionalnih manjina.
Posebni ciljevi:
Razvoj manjinskih zajednica i razvijanje što boljih međunacionalnih odnosa.
Pokazatelj uspješnosti: Osigurano djelovanje manjinske samouprave.
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