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1. UVOD 
 

Praćenje i vrednovanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje 

napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća 

procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima 

rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu 

strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces 

pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog 

planiranja na razini lokalne samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata 

strateškog planiranja. 

 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa izrađuje se u svrhu 

ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o sustavu strateškog 

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

 

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih 

programa samoupravnih jedinica propisana je 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“, br. 6/19) 

 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLS je izvješće o napretku u 

provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno 

tijelo JLS, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, 

izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi 

provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(Dokument: UI-PGI/PP-2 Inačica: 1.0, lipanj 2022.) i javno objavljuje. 

 

Izvršno tijelo JLS informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi 

provedbenog programa JLS dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru. Rok za 

izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 31. 

srpnja tekuće godine. 

 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinicu 

lokalne samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne razine, ima za cilj osigurati upravnim 

tijelima jedinice lokalne samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, 

učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te 

ostvarenje postavljene vizije razvoja.  

 

Provedbeni program je kratkoročni akt 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 
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izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine", broj 89/18.). Njime se 

opisuje i osigurava postizanje ciljeva iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog 

planiranja, te isti čini poveznicu mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice 

lokalne samouprave (aktivnostima i projektima), a vrijedi za razdoblje trajanja mandata 

izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. 

 

Provedbeni program Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 2022. – 2025. godine donio 

je gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca u prosincu 2021. godine, a isti je javno 

objavljen i dostupan na službenoj web stranici Grada. Ovo polugodišnje izvješće o 

provedbi provedbenog programa Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu obuhvaća 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine (izvještajno razdoblje). 

 

2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 
 

Što se tiče gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje 

su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa Grada 

Donjeg Miholjca tijekom izvještajnog razdoblja (1. siječnja do 30. lipnja) može se reći 

kako su aktivnosti u provedbi mjera provedbenog programa uvjetovane nizom 

specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih javnopravnih tijela u Republici 

Hrvatskoj pa tako i Grada Donjeg Miholjca. Prije svega tu su bili izazovi uzrokovani 

dugotrajnom borbom s pandemijom virusa COVID-19 sve do travnja 2022. godine 

kada su se ukinule gotovo sve epidemiološke mjere.  

 

Zbog iznimno nepovoljnih okolnosti uzrokovanih pandemijom, Grad se suočavao s 

velikim izazovima, pogotovo kada je riječ o osiguranju kontinuiteta rada i obavljanja 

upravnih i drugih poslova iz djelokruga uz nužno održavanje visoke razine sigurnosti 

gradskih službenika i namještenika. Prilagođenim načinom rada te digitalizacijom 

postupaka i procesa uz korištenje dostupnih digitalnih alata za komunikaciju i rad na 

daljinu, uz izniman trud i zalaganje gradskih službenika i namještenika, osiguralo se 

neometano obavljanje svih poslova iz djelokruga Grada ali i učinkovita provedba mjera 

i povezanih aktivnosti i projekata utvrđenih Provedbenim programom. 

 

Trenutna situacija s inflacijom te energetska kriza na globalnoj razini uvjetovana 

rastom cijena električne energije, plina i ostalih energenata utjecati će na povećanje 

materijalnih rashoda, odnosno rashodovne strane proračuna. 

 

Zaključno se može reći da se sve mjere kontinuirano provode te se unatoč neizvjesnoj 

ekonomskoj situaciji i energetskoj krizi koja je zahvatila cijeli svijet te se nada nastavku 

provedbe mjera, aktivnosti i projekata u sljedećem izvještajnom razdoblju. 
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3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 

Grad Donji Miholjac je u Provedbenom programu za razdoblje od 2022. do 2025. 

godine, svoje djelovanje usmjerio na provedbu sljedećih razvojnih prioriteta:  

1. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS 

2. Jačanje komunalne infrastrukture 

3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede 

4. Očuvanje, obnova i zaštita kulture 

5. Poticanje zdravijeg načina života 

6. Poboljšanje kvalitete života ciljnih skupina, branitelja, starih i nemoćnih te osoba 

s invaliditetom 

7. Unapređenje postojećeg sustava obrazovanja 

8. Potpore udrugama, zajednicama i organizacijama 

9. Poticanje rasta broja stanovnika 

10. Povećanje sigurnosti stanovništva i održivo korištenje prostora 

 

U nastavku se nalaze podaci o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe 

mjera. 

 

3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima 
 

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine 

mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene 

stavke u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će se planirati procijenjeni 

iznosi.  

 

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 23 mjera (u 

tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 16.308.143,56 kn, dok za 2 mjere nije bilo 

utrošenih sredstava. 
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Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

Red. 

br. 
Naziv mjere 

Planirani trošak 

provedbe mjere za 

2022. godinu 

Poveznica na izvor financiranja  u  

proračunu JLS 

Iznos dosad utrošenih sredstava 

(kn) 

1. 
Financiranje aktivnosti izvršnih i 

predstavničkih tijela 
1.869.100,00 

A100101 Redovno poslovanje  

A100102 Dužnosnici 

A100103 Gradske svečanosti, pokroviteljstva i 

sponzorstva 

745.093,50 

2. 
Financiranje uprave i administracije 

upravnih odjela 
4.536.600,00 A100201 Redovno poslovanje-opći rashodi tijela 

A100301 Redovno poslovanje-opći rashodi tijela 
1.966.839,60 

3. 

Razvoj mjesne samouprave-financiranje 

aktivnosti koje se provode u mjesnim 

odborima 

1.155.000,00 
A100401 Redovno poslovanje-mjesni odbori 

A100402 Redovna djelatnost 

A100403 Osiguranje imovine i osoba 

645.993,42 

4. 

Upravljanje sredstvima-podmirenje 

financijskih rashoda vezanih za rad 

lokalne uprave i administracije 

537.000,00 
A100601 Otplata kamata 

A100602 Usluge platnog prometa 

A100604 Redovna djelatnost 

524.102,35 

5. Održavanje komunalne infrastrukture 2.587.000,00 

A100501 Uređenje groblja  

A100502 Usluge održavanja zajedničkih 

objekata  

A100503 Uređenje javnih površina 

A100507 Održavanje javne rasvjete 

756.137,13 

6. 
Unaprjeđenje i izgradnja prometne 

infrastrukture 
7.300.000,00 

K100518 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih 

objekata i opreme 

A100510 Sanacija asfaltiranih cesta 

39.054,37 

7. 
Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran 

promet 
2.190.000,00 

K100515 Izgradnja nogostupa 

A100511 Sanacija nogostupa 
13.490,73 

8. Unaprjeđenje energetske infrastrukture 1.120.000,00 
K100514 Izgradnja i rekonstrukcija javne 

rasvjete 
259.750,00 
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Red. 

br. 
Naziv mjere 

Planirani trošak 

provedbe mjere za 

2022. godinu 

Poveznica na izvor financiranja  u  

proračunu JLS 

Iznos dosad utrošenih sredstava 

(kn) 

9. 
Razvoj i uspostavljanje održivog sustava 

vodoopskrbe i odvodnje 
300.000,00 

K100704 Razvoj i upravljanje sustava 

vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 
0,00 

10. 
Gospodarenje objektima javne i poslovne 

namjene 
13.622.690,00 

K100504 Održavanje objekata 

K100505 Kapitalna ulaganja u zgrade 

K101904 Zgrade 

1.379.934,57 

11. 
Uspostava cjelovitog sustava za održivo 

gospodarenje otpadom 
2.395.000,00 

A100508 Zaštita okoliša  

K100701 Zaštita okoliša 
236.532,64 

12. 
Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim 

institucijama i pružanje potpora MSP 
620.000,00 

A100801 Subvencioniranje obrtnika i 

poduzetnika 

A100802 Poduzetnički centar 

158.500,00 

13. 
Jačanje poduzetničke infrastrukture 

uspostavom poslovnih zona 
1.700.000,00 

K100513 Industrijska zona  

K101910 Industrijska zona ZIPI 
1.653.110,63 

14. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede 1.912.000,00 
A100509 Potpora poljoprivredi 

A101701 Pomoć za otklanjanje element. 

nepogoda i šteta 

62.886,73 

15. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 934.360,00 
A100901 Djelatnost Gradske knjižnice  

A100902 Udruge u kulturi  

A100903 Kulturne manifestacije 

539.464,29 

16. 

Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te 

očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih 

vrijednosti 

200.000,00 K101902 Kulturna baština PRANDAU-MAILATH 0,00 

17. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 1.300.000,00 A101201 Tekuće donacije športskim udrugama 590.612,00 
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Red. 

br. 
Naziv mjere 

Planirani trošak 

provedbe mjere za 

2022. godinu 

Poveznica na izvor financiranja  u  

proračunu JLS 

Iznos dosad utrošenih sredstava 

(kn) 

18. 
Pružanje socijalne skrbi osjetljivim 

skupinama 
1.503.100,00 

A101401 Pomoć socijalno ugroženom 

stanovništvu  

A101402 Crveni križ  

A101403 Tekuće donacije udrugama s područja 

socijalne zaštite 

A101903 Zaželi 2  

A101906 IMIS-Integracija "NEET" -Pronađi me 

A101908 Put do zdravlja 

A101910 "BOLJA UDRUGA" Jačanje kapaciteta 

OCD-a 

400.082,74 

19. 
Ulaganje u osnovno i srednjoškolsko 

obrazovanje 
1.040.000,00 

A101101 Osnovne škole 

A101102 Srednja škola 
1.030.000,00 

20. 
Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj 

i obrazovanje 
13.967.920,00 

A101001 Dječji vrtić "Pinokio" 

A101002 Aktivnosti predškole 

K101805 Izgradnja dječjeg vrtića 

A101911 Darujmo osmijeh djeci i roditeljima 

3.782.990,35 

21. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje 1.055.000,00 A101404 Obrazovanje 411.780,54 

22. Dodjela subvencija, pomoći i donacija 605.000,00 

A101501 Tekuće donacije 

A101502 Turistička zajednica 

A101503 Vjerske zajednice i župni uredi 

A101601 Radio Donji Miholjac 

392.000,00 

23. Provedba pronatalitetne politike 900.000,00 A101405 Pronatalitetna politika 96.387,97 

24. 
Razvijanje sustava zaštite od požara i 

civilne zaštite 
2.647.000,00 

A101302 Vatrogasna zajednica 

A101303 Civilna zaštita 

K101801 Ostali poslovni objekti 

392.650,00 

25. 
Provedba aktivnosti vezanih za prostorno 

planiranje 
800.000,00 K100512 Izrada planova i projekata 230.750,00 



8 
 

 

3.2. Analiza statusa provedbe mjera 
 

Od ukupno 25 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog 

razdoblja, provedba je započela za svih 25 mjera, dok ne postoje mjere za koje početak 

provedbe nije bio planiran tijekom izvještajnog razdoblja. Od 25 mjera kojima je 

započela provedba, status „U tijeku“, ima svih 25 mjera. 

 

Tablica 2. Prikaz statusa provedbe mjera 
Red. 

br. 
Naziv mjere Status provedbe 

1. Financiranje aktivnosti izvršnih i predstavničkih tijela U TIJEKU 

2. Financiranje uprave i administracije upravnih odjela U TIJEKU 

3. 
Razvoj mjesne samouprave-financiranje aktivnosti koje se 

provode u mjesnim odborima 
U TIJEKU 

4. 
Upravljanje sredstvima-podmirenje financijskih rashoda vezanih 

za rad lokalne uprave i administracije 
U TIJEKU 

5. Održavanje komunalne infrastrukture U TIJEKU 

6. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture U TIJEKU 

7. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet U TIJEKU 

8. Unaprjeđenje energetske infrastrukture U TIJEKU 

9. 
Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i 

odvodnje 
U TIJEKU 

10. Gospodarenje objektima javne i poslovne namjene U TIJEKU 

11. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom U TIJEKU 

12. 
Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje 

potpora MSP 
U TIJEKU 

13. Jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona U TIJEKU 

14. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede U TIJEKU 

15. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja U TIJEKU 

16. 
Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju 

kulturnih i povijesnih vrijednosti 

U TIJEKU 

17. Poticanje razvoja sporta i rekreacije U TIJEKU 

18. Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama U TIJEKU 

19. Ulaganje u osnovno i srednjoškolsko obrazovanje U TIJEKU 

20. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje U TIJEKU 

21. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje U TIJEKU 

22. Dodjela subvencija, pomoći i donacija U TIJEKU 

23. Provedba pronatalitetne politike U TIJEKU 

24. Razvijanje sustava zaštite od požara i civilne zaštite U TIJEKU 

25. Provedba aktivnosti vezanih za prostorno planiranje U TIJEKU 
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3.3. Opis statusa provedbe mjera 
 

1. Financiranje aktivnosti izvršnih i predstavničkih tijela 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.869.100,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 745.093,50 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Osiguranje uvjeta za rad gradskih tijela 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Sjednice se sazivaju u zakonskim rokovima i po potrebi. 

 

2. Financiranje uprave i administracije upravnih odjela 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 4.536.600,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 1.966.839,60 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova uz optimalni 

broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Po potrebi službi provode se sudjelovanja na stručnim 

seminarima. 

 

3. Razvoj mjesne samouprave-financiranje aktivnosti koje se provode u mjesnim 

odborima 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.155.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 645.993,42 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere: Planiranje i provedba aktivnosti iz nadležnosti mjesne 

samouprave radi poboljšanja životnog, komunalnog i kulturnog standarda građana. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Redovan godišnji rad svih mjesnih odbora na području Grada 

Donjeg Miholjca. 

 

4. Upravljanje sredstvima-podmirenje financijskih rashoda vezanih za rad lokalne 

uprave i administracije 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 537.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 524.102,35 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Osiguranje nesmetanog obavljanja poslova gradske uprave. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Redovan obračun kamata i korištenje usluga platnog prometa. 

 

5. Održavanje komunalne infrastrukture 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 2.587.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 756.137,13 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Redovno održavati postojeću komunalnu infrastrukturu 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Komunalna infrastruktura se redovito održava i zanavlja. 

 

6. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 7.300.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 39.054,37 kn  
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Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne 

prometne infrastrukture 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Redovno se vrši rekonstrukcija postojeće prometne 

infrastrukture, kao i izgradnja nove. 

 

7. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 2.190.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 13.490,73 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Povećanje sigurnosti pješaka 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Redovna sanacija postojećih nogostupa i izgradnja novih. 

 

8. Unaprjeđenje energetske infrastrukture 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.120.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 259.750,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Poboljšati učinkovitost i proširiti sustav javne rasvjete 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Redovno održavanje sustava javne rasvjete, te postavljanje 

novih energetski učinkovitih uređaja javne rasvjete. 
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9. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje  

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 300.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Poboljšanje postojećeg stanja sustava vodoopskrbe, 

odvodnje i zaštite voda na području grada 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Povećanje dostupnosti vodoopskrbe i kanalizacije na području 

Grada Donjeg Miholjca. 

 

10. Gospodarenje objektima javne i poslovne namjene 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 13.622.690,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 1.379.934,57 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Poboljšanje opremljenosti komunalnom infrastrukturom i 

zadovoljenje potreba stanovništva 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Redovno i izvanredno održavanje objekata javne i poslovne 

namjene u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca. 

 

11. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 2.395.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 236.532,64 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere: Osiguranje održivog gospodarenja otpadom te očuvanje 

okoliša kao prirodnog dobra za buduće generacije. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Provode se sanacije divljih deponija otpada, kao i redovna 

sanacija postojećeg odlagališta otpada "Doroslov" uz uspostavu sustava održivog 

gospodarenja otpadom. 

 

12. Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MSP 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 620.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 158.500,00 kn 

  

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Podizanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika kroz razvoj 

konkurentnog i održivog gospodarstva. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Dodjeljuju se potpore u funkciji razvoja poduzetništva i 

obrtništva. 

 

13. Jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.700.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 1.653.110,63 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Povećanje broja gospodarskih subjekata i zaposlenih unutar 

industrijske zone 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Izgrađena dodatna infrastruktura (komunalna i prometna) u 

postojećoj poslovnoj zoni Janjevci. 
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14. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.912.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 62.886,73 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Dodjela potpora poljoprivrednicima sa područja Grada Donjeg 

Miholjca. 

 

15. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 934.360,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 539.464,29 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Zadovoljenje kulturnih potreba stanovništva 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Promicanje i potpore kulturi i kulturnim manifestacijama. 

 

16. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih 

vrijednosti 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 200.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Promocija i zaštita kulturne baština (Radovi na zaštiti i obnovi 

dvoraca i objekata u perivoju i parku te izgradnja kulturne baštine radi poboljšanja 

turizma) 
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Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Radovi na zaštiti i obnovi dvoraca, te perivoja, kao i parkova u 

svrhu promocije turizma. 

 

17. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.300.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 590.612,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Dobra organizacija rekreacija i športskih aktivnosti za 

postizanje boljih rezultata 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Dodjeljuju se potpore sportskim klubovima sa područja Grada 

Donjeg Miholjca. 

 

18. Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.503.100,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 400.082,74 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda 

građana te smanjenje nejednakosti 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Potpore udrugama s područja socijalne zaštite, projekt 

"ZAŽELI", te pomoć socijalno ugroženim osobama za zadovoljavanje osnovnih 

životnih potreba. 

 

19. Ulaganje u osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.040.000,00 kn  
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Utrošena proračunska sredstva: 1.030.000,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Razvoj djece i uključivanje djece u organizirane primarne i 

dodatne programe školstva 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Potpore i pomoći u stvaranju uvjeta za obavljanje 

osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u školama na području Grada Donjeg 

Miholjca. 

 

20. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 13.967.920,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 3.782.990,35 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Zadovoljenje potreba građana za predškolskim odgojem 

djece te uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe 

dječjeg vrtića 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Stvaranje uvjeta za obavljanje predškolskih djelatnosti dječjeg 

vrtića "PINOKIO", te izgradnja novog područnog dječjeg vrtića u naselju Rakitovica. 

 

21. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.055.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 411.780,54 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda 

građana kroz potpore i poticaje u obrazovanju 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Dodjela stipendija redovnim studentima koji zadovoljavaju 
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tražene kriterije, sufinanciranje prijevoza učenika, troškova udžbenika, te troškova 

prehrane učenika. 

 

22. Dodjela subvencija, pomoći i donacija 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 605.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 392.000,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Potpora radu udrugama, potpora vjerskim zajednicama, 

potpora turističkoj zajednici te sufinanciranje trgovačkih društava u većinskom 

vlasništvu 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Potpora u radu udruga, vjerskih zajednica, TZ Donji Miholjca, te 

Radija Donji Miholjac. 

 

23. Provedba pronatalitetne politike 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 900.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 96.387,97 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Rast broja stanovnika i povećanje udjela mlađe populacije na 

području Grada Donjeg Miholjca te povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva na 

području Grada Donjeg Miholjca 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Pronatalitetna politika u vidu tekućih donacija za novorođeno 

dijete, te potpore za stambeno zbrinjavanje mladih sa područja Grada Donjeg Miholjca. 

 

24. Razvijanje sustava zaštite od požara i civilne zaštite 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 2.647.000,00 kn  
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Utrošena proračunska sredstva: 392.650,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje 

protupožarne zaštite, daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje 

uvjeta rada HGSS-a 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. Osigurana sredstva za funkcioniranje Vatrogasne zajednice 

Grada Donjeg Miholjca i DVD-ova s njenog područja, kao i sredstva za rad Civilne 

zaštite Grada Donjeg Miholjca. 

 

25. Provedba aktivnosti vezanih za prostorno planiranje 

 

Nositelj provedbe mjere: Grad Donji Miholjac 

  

Planirani trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 800.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 230.750,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Poboljšanje pokrivenosti projektno tehničkom i prostorno 

planskom dokumentacijom 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe. 

 

 

3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 
 

Provedba mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se u kod velike 

većine mjera odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Može se zaključiti kako je 

tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren iznimno dobar napredak u provedbi 

Provedbenog programa Grada Donjeg Miholjca, imajući na umu kako su sve mjere 

statusa „U tijeku“ te se provode gotovo u potpunosti u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe, dok velika većina ključnih točaka ostvarenja treba tek biti 

postignuta u utvrđenim rokovima.  
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4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 
U ovom dijelu izvješća navode se ciljevi javnih politika kojima se doprinosi provedbom 

mjera utvrđenih u provedbenom programu te u okviru pojedinog cilja nabrajaju se 

najvažniji rezultati koje je samoupravna jedinica ostvarila tijekom izvještajnog 

razdoblja. Grad će se usmjeriti se na rezultate koji donose koristi građanima i od većeg 

su značaja za društvo u cjelini.  

 

U skladu s preporukom Koordinacijskog tijela, danom u Uputama za izradu 

provedbenih programa JLP(R)S, kako je (zbog specifičnih okolnosti tijekom ovog 

ciklusa strateškog planiranja) dozvoljeno utvrditi doprinos mjera u provedbenom 

programu JLP(R)S, provedbi strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu: NRS 2030.), u ovom 

dijelu izvješća potrebno je navesti i rezultate ostvarene provedbom mjera utvrđenih za 

provedbu strateških ciljeva NRS-a 2030. 

 

Grad Donji Miholjac provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 

ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. 

godine: 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo  

2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

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

5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

7. Sigurnost za stabilan razvoj 

8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

10.Održiva mobilnost 

 

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Grada Donjeg 

Miholjca tijekom izvještajnog razdoblja (1. siječnja do 30. lipnja 2022.): 

 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo  

− završeni radovi infrastrukturnog opremanja Industrijske zone Janjevci 

− raspisan Javni natječaj za predlaganje projekata i programa udruga iz 

Programa javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca u 2022. godini 

− potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta preuređenja gradske knjižnice u D. 

Miholjcu 

− Grad kontinuirano prati i financijski pomaže rad kulturnih udruga i pokrovitelj je 

svih manifestacija iz područja kulture koje se organiziraju na području Grada 
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2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

− dovršena je izgradnja nove zgrade srednje škole i sportske dvorane 

− projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Rakitovici spreman za prijavu na 

natječaj 

− završeni radovi na dječjem igralištu kod vrtića Pinokio 

− povećan iznos za studentske kredite na 1.000,00 kn mjesečno 

− financira se nabava radnog materijala za učenike osnovnih škola s područja 

Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu 

− sufinancira se prijevoz i troškovi prehrane učenika 

 

3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom 

− donesen Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 

 

5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

− raspisan Javni natječaj za predlaganje projekata i programa udruga iz 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2022. 

godinu 

− raspisan Javni natječaj za predlaganje projekata i programa udruga iz 

Programa javnih potreba u iz područja ljudskih i manjinskih prava, stvaralaštva 

mladih, zaštite okoliša i domovinskog rata Grada Donjeg Miholjca u 2022. 

godini 

− završena gradnja i uređenje novih svlačionica NK Sveti Đurađ 

 

6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

− osigurana sredstva za potpore mladim obiteljima za kupnju nekretnine i pomoć 

u rješavanju stambenog pitanja 

− dodjeljuje se jednokratna novčanu pomoć za novorođeno dijete 

 

7. Sigurnost za stabilan razvoj 

− donesen plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na 

području Grada Donjeg Miholjca u protupožarnoj sezoni 2022. godine 

− donesen Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na 

području Grada Donjeg Miholjca 

− osigurana sredstava za Vatrogasnu zajednicu Donji Miholjac za provođenje 

zadaća tijekom požarne sezone  

− donesen je Plan aktivnosti Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca za 

požarnu sezonu u 2022. godini. 
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8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

− izgradnja nove led javne rasvjete u Podravskim Podgajcima 

− izrađena projektna dokumentacija kanalizacije u prigradskim naseljima 

− donesena Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Grada Donjeg Miholjca 

 

9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

− objavljen Javni poziv za  dodjelu potpora  u poljoprivredi na području Grada 

Donjeg  Miholjca  u 2022. godini 

− projekt izgradnje nove tržnice prijavljen na natječaj MRRFEU-a 

 

10.Održiva mobilnost 

− redovno se vrši praćenje stanja prometa u Gradu i prometnog sustava 

− redovno se vrši rekonstrukcija postojeće prometne infrastrukture, kao i izgradnja 

nove 

− redovno se vrši sanacija postojeći nogostupa i izgradnja novih  

 

Podaci Polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Grada Donjeg 

Miholjca za 2022. godinu nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu „Prilog 1. 

Tablični predložak za izradu polugodišnjeg izvješća o provedbi PP JLS-Grad Donji 

Miholjac“, u prilogu ovog dokumenta. 


