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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

 

Tijekom izvještajnog razdoblja od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Općina 

Hrvatska Dubica nastavila je s redovnim aktivnostima i poslovima. Prijavljivali smo se na 

dostupne natječaje kako bi poboljšali uvjete života lokalnih stanovnika te sanirali štete od 

potresa. Svi poslovi izvršavani su savjesno i odgovorno s obzirom na postojeća ograničenja na 

koja sami ne možemo utjecati. Nedovoljna sredstva u općinskom proračunu nam ne 

dozvoljavaju veće investicije na sanaciji šteta od potresa na društvenim objektima.  

Stanje svjetske Covid krize, rata u Ukrajini, poskupljenje energenata i materijala 

dodatno otežavaju i ovako tešku situaciju rada i ulaganja na području općine.  

 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU I PROVEDBI MJERA 

 

U Provedbenom programu Općine Hrvatska Dubica za mandatno razdoblje 2021. – 

2025. godine ukupno se provodi 7 mjera koje obuhvaćaju ciljeve iz hijerarhijskog nadređenog 

akta strateškog planiranja. 

Mjera 1. Planiranje uređenja naselja, stanovanja i prostora 

Općina Hrvatska Dubica se prijavila na natječaj Ministarstva turizma i sporta za projekt 

„Izgradnju višenamjenskog športskog igrališta u naselju Slabinja“ te na natječaj LAG-a Una za 

projekt „Izgradnju višenamjenskog športskog igrališta u naselju Baćin. Rezultati natječaja još 

nisu objavljeni. 

Ukupan iznos po mjeri: 0,00 kuna 

Mjera 2. Infrastrukturno održavanje 

Općina Hrvatska Dubica se javila na natječaj Ministarstva mora, prometa i veza  za sanaciju 

šteta od potresa na prometnoj infrastrukturi kako bi se sanirale štete i poboljšali uvjeti života. 

Odobrena su sredstva za sanaciju 3 ceste i potpisan je Ugovor s nadležnim ministarstvom na 

ukupan iznos od 1.666.250,00 kuna. U ovom iznosu sadržan je i stručni nadzor i kontrolna 

ispitivanja. 

Kroz rad komunalnog poduzeća „Komunalac d.o.o“ radimo na redovnom održavanju 

komunalne infrastrukture. Do 30.6.2022. godine je za redovno održavanje utrošeno 248.778,91. 
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Zahvaljujući sufinanciranju Ministarstva regionalnog razvoj i fondova EU i vlastitim 

sredstvima provodimo projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine Hrvatska 

Dubica“. Projekt je vrijedan 485.000,00 kuna, pri čemu je udio Ministarstva regionalnog 

razvoja i EU fondova 420.000,00 kuna. 

Na natječaju Središnjeg ureda za stambeno zbrinjavanje odobrena su nam sredstva za sanaciju 

Hrvatskog doma u Cerovljanima u iznosu od 300.000,00 kuna. Preostala sredstva za ovaj 

projekt osigurana su u proračunu Općine Hrvatska Dubica. Ugovoreni su radovi s tvrtkom 

Marčinković – građevinski obrt u iznosu od 459.012,96 i radovi su u tijeku. 

Na natječaju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odobrena su 

nam sredstva za provođenje 4. faze Modernizacije javne rasvjete u iznosu od 120.000,00 kuna. 

Ovim i vlastitim sredstvima planiramo završiti modernizaciju javne rasvjete u svim naseljima 

Općine Hrvatska Dubica. 

Ukupan iznos po mjeri: 248.778,91 kuna 

Mjera 3. Poljoprivredno-gospodarski i turistički razvoj 

S ciljem uređenja prostora uz rijeku Unu za sportsko-rekreacijske sadržaje napravljeno je idejno 

rješenje čiju izradu smo platili 19.900,00 kuna. 

Započeli smo suradnju sa susjednim općinama Majurom, Dvorom, Sunjom, Donjim 

Kukuruzarima i gradom Hrvatska Kostajnica oko osnivanja zajedničke Turističke zajednice 

područja. 

Donesen je Program potpora u poljoprivredi tijekom 2022.godine kojim se osiguravaju potpore 

male vrijednosti za voćarsku proizvodnju, za stočarsku proizvodnju, za povrtlarsku i cvjećarsku 

proizvodnju, ekološku proizvodnju, za kupnju nove mehanizacije, za nabavu selekcioniranih 

matica, novih košnica, pčelarske opreme i drugo, za podizanje trajnih nasada ili proširenje 

postojećih i za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika. Po ovom programu isplate 

će se vršiti nakon objave javnog poziva krajem godine. 

Ukupan iznos po mjeri: 19.900,00 kuna 

Mjera 4. Odgoj, obrazovanje i briga o djeci 

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine donijelo program javnih 

potreba u socijalnoj skrbi tijekom 2022.godine kojom se određuje naknada za opremanje 

novorođenog djeteta u sljedećim iznosima: za 1.dijete 3.500,00 kuna, za drugo dijete 4.500,00 
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kuna, za treće dijete 6.000,00 kuna te za četvrto dijete 7.500,00 kuna te za peto i svako sljedeće 

dijete 10.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se i sredstva pomoći obiteljima s djecom 

s teškoćama u razvoju, s djecom s posebnim potrebama, sufinanciranje predškolskog i školskog 

odgoja i stipendiranje studenata. U razdoblju prvih 6 mjesece isplaćene su 4 naknade za 

novorođeno dijete od po 3.500,00 kuna, ukupno 14.000,00 kuna. za redovnu djelatnost vrtića 

150.000,00 kuna (za 20 djece), za sufinanciranje jaslica u Hrvatskoj Kostajnici 4.500,00 kuna 

(za jedno dijete) za školsku kuhinju 20.202,00 kune te za stipendije studentima ukupno 

33.600,00 kuna za 9 studenata.  Donesen je i program mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području naše općine tijekom 2022. godine kojim se propisuju mjere 

za pomoć mladim obiteljima i to: za pomoć pri kupnji stambenog objekta u iznosu do 15.000,00 

kuna, za pomoć rekonstrukcije obiteljske kuće ili stana u visini do 10.000,00 kuna te pomoć za 

izgradnju kuće ili stana u iznosu do 15.000,00 kuna. Po ovom programu nije bilo isplata u ovom 

razdoblju.  

Ukupan iznos po mjeri: 222.302,00 kuna 

Mjera 5. Socijalna i zdravstvena skrb 

Temeljem Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi isplaćena su sredstva: Za troškove 

stanovanja isplaćeno je ukupno 4.313,65 kuna za 13 korisnika te za jednokratnu novčanu pomoć 

ukupno 10.000, 00 kuna za 13 korisnika. 

Ukupan iznos po mjeri: 14.313,65 kuna 

Mjera 6. Kultura, sport i mladi u zajednici 

Za potrebe proračunskog korisnika- Narodne knjižnice i čitaonice „Ivo Kozarčanin“ Hrvatska 

Dubica isplaćena su sredstva u ovom razdoblju u iznosu od 142.703,05 kuna.  

Temeljem provedenog natječaja za udruge s područja Općine Hrvatska Dubica, u ovom 

šestomjesečnom razdoblju isplaćena su sredstva udrugama kako slijedi: Lovačkom društvu 

„Jelen“ – 10.000,00 kuna, ribolovnoj udruzi „Mladica“ – 10.000,00 kuna, Nogometnom klubu 

„Una-mladost“ – 60.000,00 kuna, Rimokatoličkoj župi Presvetog trojstva 16.000,00 kuna, 

Gradskom društvu crvenog križa grada Hrvatska Kostajnica – 13.000,00 kuna i HGSS-u -

10.000,00 kuna. 

Ukupan iznos po mjeri: 261.703,05 kuna 
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Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita 

Za redovno poslovanje DVD-a  Hrvatska Dubica isplaćeno je ukupno 150.000,00 kuna u ovom 

razdoblju. 

Javili smo se na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava  „Financiranje službi 

spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. 

prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke 

županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, 

Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i  

Bjelovarsko-bilogorske županije ”Ministarstva unutarnjih poslova te uskoro očekujemo 

rezultate. 

Ukupan iznos po mjeri: 150.000,00 kuna 

 

 

Zaključak o ostvarenom napretku 

Ovo šestomjesečno razdoblje obilježeno je javljanjem na javne pozive i natječaje resornih 

ministarstava, rezultate kojih još očekujemo. Mjere su provedene u skladu s dostupnim 

financijskim sredstvima i resursima koji su najčešće ograničavajući faktor za neka veća 

ulaganja i razvoj.  

Preporuka 

Nastaviti sa dosadašnjim radom, a uskoro očekujemo mogućnost sufinanciranja projekta iz EU 

fondova pa tu vidimo priliku za daljnji napredak. 

 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

Ciljevi javnih politika kojima doprinosimo provedbi ovih mjera je poboljšanje uvjeta života 

stanovnika Općine Hrvatska Dubica kroz svakodnevni rad te provedbu raznih projekata 

financiranih iz EU i nacionalnih sredstava. Područje Općine Hrvatska Dubica koje je 

devastirano u Domovinskom ratu te dodatno u razornom potresu 29.12.2020. godine teško se 

oporavlja te je potrebna pomoć države kako bi područje oživjelo. Svojim radom i trudom, 

vlastitim sredstvima te odobrenim sredstvima resornih ministarstva nastojimo učiniti što više 

za našu općinu. 


