
 



1. Pregled stanja u upravnom području 

U izvještajnom razdoblju najznačajnija promjena zbila se u gospodarskom aspektu, a što je posljedično utjecalo na provedbu raznih aktivnosti. Riječ je o 

povećanju cijena građevinskog materijala na tržištu, povećanju cijena režijskih i ostalih troškova, što je dovelo do povećanja predviđenih iznosa za provedbu 

velikog dijela potrebnih radova i projekata u provedbi. To će iziskivati određene prenamjene u proračunskim stavkama te nužno smanjene planiranih 

predviđenih izdataka. 

 

2. Izvješće o napretku u provedbi mjera 

U priloženoj tablici daje se pregled sveukupno 13 mjera te njihov trenutni status, pokazatelji iskazani mjernim jedinicama i iznosom utrošenih proračunskih 

sredstava po pojedinoj mjeri, planirani rokovi postignuća aktivnosti i potrebne napomene uz svaku mjeru.  

Ostvareni napredak u provedbi mjera tijekom ovog izvještajnog razdoblja ogleda se u činjenici da je od sveukupno 13 planiranih mjera za razdoblje od 2021-

2025, njih čak 7 u tijeku već u prvoj polovici 2022.godine. Mjera Razvoj poduzetništva i obrtništva (u tablici pod rednim brojem 1), mjera Promicanje 

pronatalitetne politike (u tablici pod rednim brojem 11) te mjera Podupiranje aktivnosti OCD-a (u tablici pod rednim brojem 10) već su u prvoj polovici 

godine ostvarile rezultate izvan očekivanja i predviđanja, što od svih uvrštenih mjera, ne umanjujući značaj i važnost niti jedne, predstavlja najveći doprinos 

lokalnoj zajednici i revitalizaciji života grada. Razlog tome je što je riječ o mjerama koje se direktno tiču poboljšanja uvjeta poduzetnika i obrtnika na ovom 

području, što doprinosi i zapošljavanju i standardu življenja, o mjerama koje se tiču direktnih potpora mladim obiteljima i djeci te povećanju standarda 



njihova života te mjeri podupiranja rada OCD-a, koji su nerijetko glavni nositelji kulturnog, umjetničkog i društvenog života grada i jedan od najzastupljenijih 

načina provođenja slobodnog vremena sugrađana i djece.  

U slijedećem razdoblju očekuje se dovršetak započetih mjera te započinjanje preostalih, sukladno planiranoj dinamici. 

3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika 

Provedbeni program Grada Pakraca za razdoblje od 2021-2025 predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni 

projekti Grada Pakraca, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske 

do 2030. godine (dalje: NRS 2030.) te Planom razvoja Požeško-slavonske županije za period 2021-2027.  

Strateški okvir NRS 2030, kao krovni nacionalni strateški akt na koji se potom veže i strateški smjer razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od 

sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva (dalje: SC): 

 Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo 

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

- SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske 



 Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize 

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

- SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji 

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj 

 Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija 

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

- SC 10. Održiva mobilnost 

- SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

 Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj 

- SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 



 

U ovom izvještajnom razdoblju mjere koje su u tijeku i koje su dale određene pokazatelje i ostvarenja postignuća doprinose posebnom cilju 1.1.: Razviti 

konkurentno i pametno gospodarstvo sukladno Planu razvoja Požeško-slavonske županije i razvojnom smjeru 1. Održivo gospodarstvo i društvo; SC 1. 

Konkurentno i inovativno gospodarstvo NRS 2030., zatim posebnom cilju 2.6.: Osigurati demografski oporavak sukladno Planu razvoja Požeško-slavonske 

županije te Razvojnom smjeru 2. Jačanje otpornosti na krize; SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji NRS 2030., te posebnom cilju 2.5. Osnažiti 

organizacije civilnog društva (OCD) sukladno Planu razvoja Požeško-slavonske županije i Razvojnom smjeru 2. Jačanje otpornosti na krize; SC 5. Zdrav, 

aktivan i kvalitetan život NRS 2030. 


