
Redni broj 

mjere

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta 

strateškog planiranja
Naziv mjere Ključne točke ostvarenja mjere Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja Pokazatelj rezultata mjere

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

Održavanje javne površine m2 40000 40000 NP

Izgradnja vodovoda km 0 3 NP

Km izgrađene komunalne infrastrukture 2 2 NP

Ukupan broj upisane djece 20 20 NP

NP

NP

Ukupan broj djece-enegleski jezik 12 12 NP

Broj učenika škole 150 150 NP

Broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz 40 40 NP

Broj korisnika socijalnih usluga 5 5 NP

Broj korisnika sredstava za ogrjev 25 25 NP

NP

Broj većih manifestacija 3 3 NP

Broj udruga-sportskih 7 7 NP

Broj udruga-kuturnih 1 1 NP

Broj saniranih odlagališta otpada 0 0 NP

NP

NP

Iznos za osnovnu djelatnost VZO- a 293.016 293.016 NP

NP

NP

Km novih biciklističkih staza 0 0 NP

NP

NP

Broj planiranih subvencija 0 100 NP

NP

NP

Broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice 2 2 NP

NP

NP

Ukupan broj rođene djece 24 20 NP

Broj potpora za stambeno zbrinjavanje 11 11 NP

NP

Datum:

Ime i prezime Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

1. Komunalno gospodarstvo
Izgradnja i modernizacija komunalne 

infrastrukture

2.

NP U TIJEKU

                                        834.129,00 kn 

NP PROVEDENO

Svibanj 2025.

Različitim mjerama za mlade obitelji (potpora za 

stambeno zbrinjavanje, pomoć za opremu 

novorođenčeta i sl.) privuči mlade obitelji i 

potaknuti ih da ostanu na selu, a sve u cilju 

zaustavljanja procesa depopulacije sela

                                        294.161,00 kn 

                                        248.743,75 kn 

3. Odgoj i obrazovanje

Povečanje broja studenata s područja općine kako 

bi u budućnosti imali veći broj visoko obrazovanih 

osoba na području općine 

                                        190.764,00 kn NP PROVEDENO

6. Zaštita i unapređenje prirodnog 

okoliša

8. Promet i održavanje javnih 

prometnica 

Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i 

društvo                                                                                 

SC1. Konkurento i inovativno gospodarstvo

                                     1.126.384,00 kn U TIJEKU
Završeni radovi na izgradnji mrtvačnice Bedenik. U tijeku je I faza 

radova na izgradnji Društvenog doma Drljanovac.
NP

                                        842.548,00 kn NP  PROVEDENO 

                                        372.926,00 kn NP U TIJEKU

                                                     -   kn NP U TIJEKU

1.

Razvojni smjer   4. Ravnomjeran regionalni 

razvoj                                                            

SC 13 Jačanje regionalne konkuretnosti

Otvoren Dječji vrtić u Novoj Rači, vrtić pohađa 20 djece, te je kapacitet 

popunjen 100%

3.

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na 

krize                                                                                         

SC 6 Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji

Financirano rano učenje engleskog jezika za djecu predškolske dobi, 

radne bilježnice su nabavljene, kao i obične bilježnice i školski pribor, a 

program predškolskog odgoja odvija se u Dječjem vrtiću

Svibanj 2025.

Svibanj 2025.

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na 

krize                                                                         

SC 6 Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji

2. Briga o djeci Povečanje kapaciteta vrtića

Sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi više se ne isplaćuju sredstva 

za ogrijev, već se korisnicima zajamčene minimalne naknade isplaćuju 

sredstva za podmirenje troškova stasnovanja na njihov račun

5.

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na 

krize                                                                      

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Poticati i financirati  rad udruga kako bi se 

zainteresiralo za uključivanje što više djece i 

mladih s ciljem usmjeravanja mladih na sportske 

aktivnosti, kulturno-umjetničke aktivnosti i sl.

                                        470.685,00 kn NP PROVEDENO

Raspisan javni poziv i dodjeljena sredstvas sportskim i 

kulturnoumjetničkim udrugama. Redovito se financira rad  područne 

knjižnice u Novoj Rači.

Svibanj 2025.

Svibanj 2025.

4.

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na 

krize                                                                 

SC 6 Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji

4. Socijalna skrb
Poboljšanje životnih uvjeta najugroženijih 

stanovnika općine koji su na rubu siromaštva

5. Kultura, tjelesna kultura i sport

U tijeku je izrada dokumentacije za sanaciju Odlagališta neopasnog 

otpada "Kozarevac račanski".

7.

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na 

krize                                                          SC 

7. Sigurnost za stabilan razvoj

Briga za zdravlje i imovinu,  spremnost 

vatrogasnih postrojbi i Stožera civilne zaštite za 

djelovanje u slučaju katastrofe

                                        316.000,00 kn NP PROVEDENO
Isplaćena sredstva za redovito godišnje financiranje VZO-a, te se 

sufinancira rad HGSS-a prema ugovoru

6.
Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija                                                                    

SC 8. Ekološka i energetska 
Briga za zdravlje i čišći okoliš Svibanj 2025.

Svibanj 2025.7. Protupožarna i civilna zaštita

.Pomoć za opremu novorođenčeta se isplaćuje kontinuirano prema 

pristiglim zahtjevima, a isplaćena su i sredstva za stambeno zbrinjavanje 

mladih obitelji

Postavljen treptač na pješačkom prelazu u zoni škole u Novoj Rači

9.

Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni 

razvoj                                                                 

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojim posebnostima

9. Gospodarski razvoj
Kroz poticajne mjere privuči poduzetnike u 

Poduzetničku zonu Nova Rača,
                                                     -   kn NP U TIJEKU

U tijeku je uređenje Poduzetničke zone u Novoj Rači kako bi se osigurali 

uvjeti zaw iznajmljivanje objekata što većem broju poduzetnika

8.
Modernizacija ceste Kozarevac-Međurača i ceste 

Orlovac-Dražica

10.

Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i 

društvo                                                              

SC  2. Obrazovani i zaposleni ljudi

10. Lokalna uprava i administracija
Olakšati rad zaposlenika općine kroz različite 

edukacije, seminare i stručna usavršavanja

Svibanj 2025.

Svibanj 2025.

Svibanj 2025.

Svibanj 2025.

NP PROVEDENO

POTPIS ČELNIKA TIJELA: Darko Knežić

27.01.2023.

Jasna Pečar

Svi referenti pohađali edukacije vezano uz provedbu nove Uredbe o 

uredskom poslovanju, te radionice vezane uz digitalizaciju uredskog 

poslovanja

11.

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na 

krize                                                                                    

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji

11. Demografija
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