
NAZIV AKTA STRATEŠKOG 

PLANIRANJA:

IZVJEŠTAJNO 

RAZDOBLJE:

DATUM IZRADE 

IZVJEŠĆA:

Redni broj 

mjere

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta 

strateškog planiranja
Naziv mjere Ključne aktivnosti za provedbu mjere Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti Pokazatelj rezultata

Početna vrijednost

pokazatelja rezultata

Ciljna

vrijednost

2022.

Ostvarena vrijednost pokazatelja 

rezultata

Iznos utrošenih proračunskih 

sredstava

Postignuće ključnih točaka 

ostvarenja 
Status provedbe mjere Opis statusa provedbe mjere

broj projekata 4 8 4 PROVEDENO

broj djelatnika upućenih na edukacije 3 7 1

broj novonabavljene opreme 3 5 2

broj ulaganja iz proračuna 4 7 3 NIJE POKRENUTO

broj novih i saniranih objekata/površina 3 4 1

broj sanacija i izgrađenih objekata 2 3 2 ODUSTAJE SE

broj sanacija i izgrađenih objekata 2 3 3

kvadratura saniranih/uređenih površina 170,232 170900 9370

broj izdanih dozvola građanima 8 16 6

broj isplata iz proračuna nositelju vršenja usluge 6 12 2

broj ulaganja iz proračuna 4 5 2

broj nove/sanirane signalizacije 2 3 2

pokrivenost dokumentom prostornog planiranja 100% 100% 100%

odgovori DA u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti 70% 80% 0%

broj zgrada i poslovnih prostora stavljenih u funkciju 3 4 2

broj isplata iz proračuna za skrb o braniteljima 3 9 3

broj isplaćenih potpora/donacija/subvencija iz proračuna 12 24 6

broj korisnika sustava skrbi 9 18 2

broj isplata naknada iz proračuna 15 18 8

broj isplata iz proračuna 3 7 0

broj isplata iz proračuna 3 7 6

broj odluka o oslobođenju plaćanja naknada 2 6 6

broj izvršenih usluga pomoći 0 4 2

broj manifestacija i noćenja 85 125 43

broj donacija isplaćenih iz proračuna 30 35 9

broj isplata iz proračuna 15 20 8

broj isplata iz proračuna 45 50 50

broj mladih uključen u aktivizam u zajednici 20 30 30

broj isplata iz proračuna 12 15 6

broj isplata iz proračuna 20 22 5

broj ulaganja u opremanje iz proračuna 3 8 1

Datum:

Ime i prezime Koordinatora 

za strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

POTPIS ČELNIKA TIJELA:  Dalibor Bišćan, Gradonačelnik

NOSITELJ IZRADE AKTA: Grad Hrvatska Kostajnica
Provedbeni program Grada Hrvatske Kostajnice za razdoblje

2021.-2025. godine

28. srpnja 2022. godine

Zoran Stunković, pročelnik

Iz proračuna Općine isplaćeno je 6 mjesečnih iznosa za sufinanciranje rada 

pružatelja usluge. Oprema u izvještajnom razdoblju nije 

pribavljana.Aktivnosti će biti izvršavane prema planu u III. i IV. kvartalu 

2022. godine.

8.
SC 12. Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima
Mjera 8. Zaštita stanovništva

8.1. Zaštita od požara i civilna zaštita

8.2. Zaštita od drugih nedaća i pružanje pomoći 

ugroženima

8.3. Ulaganje u opremanje nositelja i izvršitelja zaštite 

travanj 2025.

Aktivnosti koje nisu izvršene u skladu s planom biti će realizirane do kraja 

2022. godine. Odluke o dodatnim oslobađanjima od naknada provode se 

svakodnevno prema pristizanju Zahtjeva. Poticaji za poljoprivredna 

gospodarstva izvršavati će se prema zahtjevima. Prema ostvarenom 

rezultatu vrijednosti će biti revidirane izmjena PP. 

7.

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima

Mjera 7. Razvoj turizma , uloge 

civilnog društva, odgoja i obrazovanja 

te aktivnosti mladih

7.1. Održivi turistički razvoj

7.2. Donacije civilnom društvu

7.3. Ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje

7.4. Stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata

7.5. Poticanje aktivizma mladih 

                                     172,088.37 kn NE U TIJEKU

Aktivnosti koje nisu izvršene u skladu s planom biti će realizirane do kraja 

2022. godine prema Zahtjevima. U izvještajnom razdoblju sufinancirano je 

9 organizacija civilnog društva. Stipendije studentima izvršene su u 

ukupnom iznosu prema Ugovorima. 

6.

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima
Mjera 6. Poticanje poljoprivrednih, 

obrtničkih i poduzetničkih poduhvata

6.1. Poticaji OPG-ima

6.2. Poticaji i subvencije poduzetnicima i obrtnicima

6.3. Rasterećenja davanja prema gradskom proračunu

6.4. Usluge pomoći pripreme projekata i plasiranja 

proizvoda na tržište

travanj 2025.

travanj 2025.

Rezultat aktivnosti 4.1. biti će mjerljiv na kraju 2022. godine 

popunjavanjem Upitnika. Realizacija aktvnosti 4.2. biti će izvršena u 

cijelosti do kraja 2022.godine.

5.
SC 12. Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima

Mjera 5.  Sustav socijalnog osiguranja i 

zaštite

5.1. Briga za branitelje

5.2. Potpore, donacije i subvencije osjetljivim skupinama 

5.3. Pružanje adekvatne skrbi na lokalnoj razini

5.4. Briga za mlade obitelji i novorođenčad

                                       25,000.00 kn NE

Rezultati akrivnosti ostvareni su prema Zahtjevima pristiglim od strane 

krajnjih korisnika i u izvještajnom razdoblju izvršena je isplata svih 

pristiglih Zahtjeva. Ciljane vrijednosti biti će revidirane izmjenama PP za 

2022. godinu.

travanj 2025.

travanj 2025.

4.
SC 12. Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima

Mjera 4. Razvoj i učinkovito 

upravljanje i raspolaganje imovinom

4.1. Upravljanje imovinom grada

4.2. Sanacija i stavljanje u funkciju imovine Grada

Rezultati provedbe mjere biti će vidljivi u III. i IV. kvartalu 2022. godine 

pošto je riječ o infrastrukturnim projektima čija provedba zahtjeva 

određeni vremenski period provedbe.

3.

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima

Redovno se izvršavaju uređenja javnih i zelenih površina te okoliša. 

Realizacija ostalih aktivnosti kojima je iznos pokazatelja manja od 

planiranog očekuje se u III. i IV. kvartalu 2022. godine.

travanj 2025.

travanj 2025.

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima
Mjera 2.  Ekonomska infrastruktura 

2.1. Investicije u nekretnine i poslovne prostore

2.2. Izgradnja prometne, biciklističke i pješačke 

infrastrukture

2.3. Izgradnja i sanacija komunalne infrastrukture

2.4. Izgradnja i sanacija ostale infrastrukture

NE U TIJEKU

                                       66,599.81 kn DA

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

                                   1,034,159.32 kn U TIJEKU

Dinamika provedbe odvija se prema planu. Dodatna ulaganja biti će 

izvršena dospijevanjem sredstava iz drugih izvora financiranja. Proveden 

je postupak izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu gdje je definirano 

radno mjesto osobe koja će raditi isključivo na provedbi projekat-

raspisivanje natječaja se očekuje do kraja godine. 

NE1.
SC 12. Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima

01.01.2022.-30.06.2022. 28.07.2022.

Mjera 1. Poticanje razvoja ljudskih 

kapaciteta

1.1. Maksimizacija korištenja EU sredstava

1.2. Obuke djelatnika

1.3. Opremanje i informatizacija gradske uprave

2.

NE U TIJEKU

travanj 2025.

                                       60,000.00 kn 

Mjera 3. Korištenje, zaštita i 

upravljanje prostorom i okolišem

3.1. Uređenje i održavanje okoliša, javnih površina i 

groblja

3.2. Izdavanje dozvola 

3.3. Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom

3.4. Unapređenje kvalitete stanovanja

3.5. Sigurnost prometa i održavanje nerazvrstanih cesta

3.6 Prostorno planiranje

                                     397,875.74 kn NE

                                   1,077,266.88 kn NE

                                     825,623.00 kn 


