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1. UVOD 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članak 35b. (Narodne novine br.33/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 I 144/20), te Statutom 

Grada Pakraca, članak 51.,propisano je da je Gradonačelnik u obvezi je Gradskom vijeću podnositi 

polugodišnja izvješća o svom radu. 

 

Ovo izvješće odnosi se na razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 

 

U ovom razdoblju Gradonačelnica je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i Statutu Grada Pakraca obavljala poslove u okviru svojih nadležnosti kako slijedi:  

 

 priprema prijedloge općih akata, 

 izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 

 utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna, 

 podnosi izvješće o polugodišnjem i godišnjem ostvarenju/izvršenju proračuna Gradskom vijeću 

u zakonom utvrđenom roku, 

 podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

prethodnu godinu, 

 upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 

 odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada 

čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 

koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 

drugom raspolaganju imovinom Grada, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu. Ako 

je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 

kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 

kuna, 

 odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili 

neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač 

Grad do iznosa od 100.000,00 kuna, 

 upravlja prihodima i rashodima Grada, 

 upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada, 
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 imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba kojima je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije određeno drugačije, 

 donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada, 

 imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 

 imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

 utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada, 

 predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 

 usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu, 

 nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, 

 daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

 obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 

 osniva radna tijela Gradonačelnika i imenuje njihove članove u cilju učinkovitijeg i djelotvornijeg 

rada u obavljanju izvršnih poslova iz djelokruga Grada, 

 obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima, 

 

 

2. GRADSKA UPRAVA  

U gradskoj upravi na dan 30. lipnja 2022. je bio zaposlen 21 službenik – od toga 19 službenika na 

neodređeno vrijeme te 2 službenika na određeno vrijeme (1 službenik na određeno vrijeme kao 

zamjena do povratka odsutne službenice i 1 vježbenik) te i zamjenica Gradonačelnice (dužnosnica) iz 

redova nacionalnih manjina. Mjesto gradonačelnice Grada trenutno se zbog obnašanja funkcije 

saborske zastupnice ne vodi kao mjesto zaposlenice u gradskoj upravi, nego kao volontersko bez prava 

na naknadu. 

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjere aktivnog 

zapošljavanja u 2022. „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2022.g. 

zaposleno je 6 osoba prijavljenih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na radnim mjestima 

radnika na revitalizaciji javnih površina. 

 

Gradonačelnica redovito održava kolegije sa pročelnicima upravnih odjela. 
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3. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADA 

Temeljem provedenog upravnog nadzora Ministarstva pravosuđa i uprave 17. veljače 2022. godine u 

kojem je ukazano kako upravno tijelo Ured Grada treba izmijeniti svoj naziv u kojem obvezno mora 

stajati upravni odjel, na sjednici Gradskog vijeća 14. lipnja 2022. godine donijeta je Odluka o ustrojstvu i 

djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca u kojoj se prema spomenutom nalogu mijenja naziv upravnog 

tijela u Upravni odjel za poslove Grada. 

 

Upravni odjel za poslove Grada i dalje obavlja protokolarne, opće, upravne, stručne i administrativne 

poslove koji se odnose na: 

 rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i 

mjesnih odbora, 

 pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na 

donošenje Gradskom vijeću, 

 poslovi uredskog poslovanja, 

 poslovi suradnje s gradovima prijateljima Grada i ostalim međunarodnim subjektima, 

 protokolarne aktivnosti i odnosi s javnošću, 

 pravo na pristup informacijama, 

 poslovi organizacije manifestacija, 

 druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu 

nadležnost. 

3.1. INFORMIRANJE I MEDIJI 

Kvalitetan rad gradske Uprave i Gradonačelnice od iznimne je važnosti za lokalnu zajednicu, stoga 

javnost ima pravo pravovremenog uvida u njega. Kako bi se osigurala dostupnost informacija i u ovom 

izvještajnom razdoblju, od siječnja do konca mjeseca lipnja 2022. godine, redovito je ažurirana gradska 

web stranica www.pakrac.hr,  gdje su u rubrici „Novosti“ redovito objavljivane sve novosti vezane uz rad 

Gradonačelnice kao i rad upravnih odjela. Osim web stranice, informiranje građana ostvaruje se i putem 

Službenog glasila Grada Pakraca, radija te ostalih pisanih medija, radijskih i televizijskih emisija, kao i 

službenog Facebook profila Grada. U navedenom periodu, Grad Pakrac ponajviše se u svim oblicima 

medija spominjao u slučajevima promocije značajnih projekata za razvoj Grada i podizanje standarda 

življenja, u objavama vezanim za Grad značajnije društvene manifestacije te kroz servisne 

obavijesti/informacije za naše sugrađanske i sugrađane.  

http://www.pakrac.hr/
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U cilju ostvarivanja javnosti rada Gradonačelnice i informiranja javnosti o radu Gradske uprave, 

predstavnici medija redovito su izvješćivani i pozivani te kontinuirano prate sjednice Gradskog vijeća, 

konferencije za novinare, prijeme, prezentacije gradskih projekata i događanja i ostale aktivnosti Grada 

Pakraca.  

Također, redovito su u skladu za zakonskim odredbama objavljivana na službenoj mrežnoj stranici 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, odnosno pozivi javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i 

prijedloga na prijedloge odluka putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.  

U Upravnom odjelu za poslove Grada obavljaju se poslovi propisani Zakonom o pravu na pristup 

informacijama. Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljena su tri (3) Zahtjeva za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama od kojih su svi usvojeni i realizirani. 

 

3.2. PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI 

Gradonačelnica je u izvještajnom razdoblju sudjelovala na obilježavanjima obljetnica i komemoracija 

u spomen na žrtve hrvatskih branitelja na području grada: 

 30. obljetnica razmjene zatočenika logora Bučje 

 Komemoracija kod Brusnika 

 31. obljetnica 1. ožujka 1991. godine i početka Domovinskog rata u RH 

na obilježavanju državnih blagdana: 

 27. godišnjica VRO Bljesak i Dan branitelja Grada Pakraca  

 Dan državnosti - 30. svibnja 

te gradskim manifestacijama: 

 Dan Grada Pakraca 

 Multipak  

 Noć muzeja 

Gradonačelnica je u ovom izvještajnom razdoblju nastavila s prijemom stranaka sukladno potrebama i 

zahtjevima građana, radnim sastancima i konferencijama, te prisustvovanjem na redovnim i izbornim 

skupštinama udruga, zajednica i društava koje djeluju na području grada, promocijama i uručivanjima 

nagrada, predavanjima, radionicama, smotrama folklora i kulturno umjetničkim programima, izložbama i 

prezentacijama te mnogim sportskim manifestacijama. 
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Po pozivu susjednih gradova i općina u Požeško-slavonskoj županiji sudjelovala je na raznim 

manifestacijama i sastancima, a sve s ciljem promicanja Grada, te razmjene informacija kao i bitnih 

odrednica za kreiranje budućih razvojnih planova.  

 

Grad Pakrac su u izvještajnom razdoblju posjetili dužnosnici i delegacije na nacionalnoj razini kako 

slijedi: 

 Službeni posjet saborske zastupnice i predsjednice saborskog Odbora za poljoprivredu 

Marijane Petir  

 Službeni posjet biskupa mrgr. Antuna Škvorčevića i blagoslov nove zgrade dječjeg vrtića 

Maslačak  

 Posjet ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite  dr.sc. Damira Truta i javna prezentacija o stanju 

razminiranosti na području PSŽ 

Pregled svih protokolarnih događanja nalazi se na službenim stranicama Grada Pakraca: 

https://pakrac.hr/category/novosti/. 

Između ostalog, važno je spomenuti kako Ured Grada kontinuirano surađuje s Udrugom gradova, 

Županijom i susjednim općinama i gradovima.  

Naglasak bi i u ovom izvještajnom razdoblju stavili na suradnju Gradonačelnice i suradnika sa Požeško-

slavonskom županijom. Gradonačelnica održava redovite sastanke sa županicom Antonijom Jozić i 

njenim suradnicima te redovito i aktivno sudjeluje na Kolegiju gradonačelnika i načelnika. Isto tako, 

Gradonačelnica je održala nekoliko radnih sastanaka sa predstavnicima Županijske uprave za ceste. 

Suradnja se kvalitetno nastavila i na zajedničkim projektima Grada, Županije i PANORA-e, Regionalne 

razvojne agencije Požeško-slavonske županije, posebice na jednom od najvećih projekta sufinanciranih 

iz sredstava EU – projektu Spahijskog podruma. 

 

3.3. AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE U UDRUZI GRADOVA 

„Zajedničko planiranje proračuna“ novi je projekt kojeg Grad Pakrac kao jedan od tri izabrana pilot 

grada, uz Rab i Pulu, provodi u suradnji s Udrugom gradova čiji je cilj unaprijediti postojeći proces 

zajedničkog planiranja proračuna (participativnog budžetiranja) i na direktan način uključiti građane u 

postupak pripreme prijedloga proračuna za nadolazeću 2023. godinu. 

Stoga će za sve zainteresirane građane biti organizirana prva javna tribina koja će se održati u srpnju 

ove godine i na kojoj će predstavnici Udruge gradova, prezentirati na koji način građani Grada Pakraca 

mogu predlagati projekte uređenja ili opremanja naselja za financiranje iz proračuna: 

https://pakrac.hr/category/novosti/
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https://gradovi.hr/2022/06/28/grad-pakrac-u-pilot-projektu-saznajte-kako-direktno-odlucivati-o-raspodjeli-

sredstava-iz-proracuna/ 

 

3.4. AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI VIJEĆA 

EUROPE 

Gradonačelnica i dalje nastavlja sa svojim aktivnostima u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća 

Europe, gdje kao članica Odbora za praćenje (Monitoring Committee-ja) sudjeluje na redovnim 

sastancima Odbora (u online formatu). Glavna zadaća Odbora je praćenje i promatranje primjenu 

vladavine prava i zakonskih okvira te ratificiranih ugovora kojima jedinice lokalne i regionalne 

samouprave podliježu.  

 

3.5. CIVILNA ZAŠTITA 

U Gradu Pakracu nije bilo većih izgreda i poteškoća vezano uz provedbu Plana djelovanja Stožera.  

U ovom izvještajnom razdoblju (travanj 2022) ukinute skoro sve propisane epidemiološke mjere vezane 

za COVID-19. 

Gradski stožer civilne zaštite ponovno je pokazao visok stupanj pripravnosti kada je u veljači ove godine 

došlo do ruske agresije na Ukrajinu te u situaciji kada su raseljene osobe iz Ukrajine u gradu Pakracu 

potražile svoje utočište i novi dom. Naime, Stožer se kvalitetno organizirao i pripremio za prihvat i 

zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, ali bio i dostupan za sve informacije onima koji žele pomoći 

raseljenom stanovništvu Ukrajine. U tom smjeru, i prije samog dolaska raseljenih osoba iz Ukrajine, 

zgrada Gradskog društva Crvenog križa Pakrac određena je kao gradski prihvatni centar za izbjeglice iz 

agresijom poharane Ukrajine. U istom su bile smještene obitelji s malom djecom, koje su uz pomoć 

Stožera pronašle trajnije smještaje u stanovima i kućama na području Grada Pakraca, a kako bi im se 

olakšao boravak u RH Stožer im je pomogao i ostvarivanju svih njihovih prava (zdravstvena zaštita i dr.) 

te upise u vrtiće i škole kao i pronalasku adekvatnih poslova.   

U brojkama, 10. travnja 2022. godine u Grad Pakrac stiglo je 20 izbjeglih osoba, od kojih 11 djece u 

dobi od 2-17 godina. Sva djeca su u ovom izvještajnom razdoblju upisana u nastavno-odgojne institucije 

te su do 1. lipnja sve raseljene osobe smještene u adekvatan privatan smještaj na području Grada 

Pakraca.  

 

 

 

https://gradovi.hr/2022/06/28/grad-pakrac-u-pilot-projektu-saznajte-kako-direktno-odlucivati-o-raspodjeli-sredstava-iz-proracuna/
https://gradovi.hr/2022/06/28/grad-pakrac-u-pilot-projektu-saznajte-kako-direktno-odlucivati-o-raspodjeli-sredstava-iz-proracuna/
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4. UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE 

Upravni odjel za pravne poslove i financije obavlja pravne, savjetodavne, upravne, stručne poslove 

financijskog poslovanja, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na: 

 unutarnje ustrojstvo gradske uprave, 

 mjesnu samoupravu, 

 imovinsko-pravne poslove, 

 sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, 

 upravljanje ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (kadrovska politika, radni odnosi 

gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave, 

stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.), 

 javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada, 

 planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna, 

 organizacija i provedba poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola, 

 vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa, 

 sastavljanje financijskih izvještaja, 

 poslovi obračuna i isplate plaća i drugih naknada, 

 vođenja financijskih i drugih evidencija imovine Grada, 

 poslovi osiguranja imovine i djelatnika, 

 poslovi naplate prihoda Grada, 

 poslovi vezani za zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada, 

 poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom 

o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik, 

 druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu 

nadležnost. 

 

4.1. IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA 

Ukupno ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 17.989.549,14 i to 17.299.000,80 

od prihoda poslovanja te 690.548,34 od prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Sukladno 

proračunskim načelima manjak prihoda iz prethodnog razdoblja je prenesen u iznosu od 1.009.702,00 

HRK. 

Ukupno ostvareni rashodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 18.079.762,46 HRK i to 

14.695.433,19 rashoda poslovanja i 3.384.329,27 rashoda za nabavu nefinancijske imovine. 
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Detaljnije obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda nalazi se u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju 

prihoda i rashoda Grada Pakraca za 2022. godinu. 

 

5. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO 

Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo obavlja upravne, stručne, savjetodavne i 

administrativne poslove koji se odnose na: 

 poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, 

kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada, 

 poslovi iz područja socijalne skrbi i zdravstva, 

 poslovi vezani za suradnju s civilnim sektorom, 

 poslovi iz područja zaštite i spašavanja, 

 poslovi razvoja turističke i gospodarske djelatnosti na razini grada, 

 priprema, kandidiranje i provedba projekata za financiranje od strane europskih i drugih 

fondova, 

 poslovi iz područja poljoprivrede, 

 druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu 

nadležnost. 

 

Grad Pakrac održava stalnu komunikaciju s poduzetnicima, poljoprivrednicima (vlasnicima i nositeljima 

OPG-ova), potencijalnim investitorima u svim segmentima gospodarstva na području Grada, stvarajući 

kroz infrastrukturnu i institucionalnu podršku razvoju poduzetništva motivirajuće uvjete za razvoj i nove 

investicije.  

Nastavlja se stalna suradnja u cilju daljeg razvoja sa ustanovama sa područja školstva, zdravstva (ZVU) 

i socijalne skrbi, te onima kojima je grad osnivač: dječji vrtić, glazbena škola, muzej, knjižnica i 

čitaonica, turistička zajednica. Njima se pruža podrška u prijavama na natječaje za dodatna sredstva, 

preko zaposlenika gradske uprave i Poduzetničkog centra Pakrac. 

 

S dva popunjena inkubatora u Zoni male privrede i dalje je velika zainteresiranost poduzetnika za 

korištenje ovakvih modela poticanja poduzetništva kroz gospodarske zone i inkubatore. Zbog toga je 

kupnja dijela bivšeg „Papuka“ značajna i pridonosi jačanju gospodarstva u našem gradu. 

 

Poduzetnici početnici u Inkubatoru mogu ostvariti sljedeće pogodnosti: 
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 najam subvencioniranog prostora;  

 besplatno korištenje dvorane za sastanke opremljene multimedijalnom opremom; 

 besplatno korištenje informatičke učionice;  

 korištenje stručne pomoći u razvoju poduzetničke ideje; 

 mentorske usluge prilikom pokretanja poslovanja te za vrijeme boravka u inkubatoru. 

 

Pravo korištenja prostora imaju poduzetnici i poduzetnici početnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

Subvenciju tj. na popust na tržišnu cijenu koja iznosi 15 kuna po m2 imaju poduzetnici početnici koji nisu 

upisani u odgovarajući upisnik duže od 3 godine. 

 

IZNOS ZAKUPNINE 

Razdoblje zakupa Proizvodne djelatnosti Uslužne djelatnosti 

0-6 mjeseci Ne plaća se Ne plaća se 

6-12 mjeseci 25% 50% 

2. godina 35% 75% 

3. godina 50% 100% 

4. godina 75%  

5. godina 100%  

 

S obzirom na veliku zainteresiranost poduzetnika za model „inkubacije“ odluka je kako će se sve 

nekretnine koje imaju potrebnu infrastrukturu staviti u funkciju po istom modelu, te će se u prostoru 

bivše tvornice Papuk osposobiti zgrade i njih staviti u funkciju inkubatora kako bi se olakšalo poslovanje 

postojećim i budućim poduzetnicima.  

 

Posebnu pažnju daje se i davat će se ubuduće na upoznavanje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika 

s mogućnošću korištenja sredstava EU fondova.  

 

Kroz program Poticanje razvoja gospodarstva, projekt Poticanje poduzetništva u izvještajnom 

razdoblju realizirali smo ukupno 286.236,47 HRK  za poticaje obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima. 

 

Grad Pakrac je kao vid poticanja poduzetničke aktivnosti na području Grada Pakraca uveo oslobađanje 

plaćanja komunalnog doprinosa do 100% za proizvodne djelatnosti.  

 



 

12 
Izvješće o radu gradonačelnice Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2022. godine 

 

Za sve investitore koji se odluče za ulaganja na području grada dobivaju, Grad Pakrac i LRA 

Poduzetnički centar Pakrac im osiguravaju: 

 

 Savjetovanje i izrada poslovnog plana za samozapošljavanje 

 Pomoć kod otvaranja tvrtke 

 Pomoć kod rješavanja raznih birokratskih zapreka 

 Pomoć kod ishodovanja raznih dozvola 

 Povezivanje s ključnim institucijama kao što su HAMAG BICRO, HBOR, HZZ, HGK i ostali 

 Besplatnu pripremu projekata za nacionalne i EU fondove i ostale savjetodavne i konzultantske 

usluge 

 

5.1.  PROVEDBA PROJEKATA 

U privitku Izvješća  nalaze se tablice sa objedinjenim podacima o projektima na području Grada 

Pakraca. 

 

5.2. MJERE POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE 

Redovito se isplaćuju potpore za novorođeno dijete, te stipendije studentima i učenicima srednje 

škole. 

Naknade za novorođeno dijete iznose: 

 za prvo dijete 2.000,00 HRK,  

 drugo 2.500,00,  

 treće 3.000,00,  

 četvrto i svako daljnje dijete 4.000,00 HRK,   

 

Na temelju odredbi Odluke o darivanju majki obrađen ukupno 31 zahtjev korisnika od kojih je u 1 

slučaju izdavana potvrda za potrebe drugih JLS radi isplate naknade. 

U naznačenom razdoblju rođeno je na području Grada Pakraca ukupno 30 djece. Iz Proračuna Grada 

Pakraca u svrhu darivanja majki novorođenčeta isplaćeno je ukupno 76.500,00 kn i dodijeljeno ukupno 

30 poklona za novorođenče u naturi (kutijice s odjećom). 

Analizom Evidencije o novorođenoj djeci na temelju podnesenih i pozitivno riješenih zahtjeva u 

promatranom razdoblju 2022. godine na području Pakraca novorođene djece je: 

 

a) po spolu – rođeno je 13 djevojčica i 17 dječaka 
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b) po broju djece u obitelji – rođena djeca u svojim obiteljima su: 

 prvo dijete u obitelji - 15 

 drugo dijete u obitelji - 8 

 treće dijete u obitelji - 5 

 četvrto dijete u obitelji -1 

 peto dijete u obitelji -1 

c) po prebivalištu roditelja - rođena su djeca (prema naseljima): 

 Badljevina – 1 

 Donja Obrijež - 1 

 Kusonje – 2 

 Pakrac - 23 

 Prekopakra -2 

 Veliki Banovac – 1 

 

Ukupno 7 obitelji ostvarilo je pravo na dodatak u iznosu od 500,00 kn za treće, četvrto ili peto dijete, 

po programu „TRI PLUS“. 

Od djece rođene prema iznesenim podacima, njih 17 u obvezi su polaska u školu s generacijom 2021. 

(djecom rođenom od 01.04.2021. godine), odnosno rođeni su u razdoblju 01.01.2022. do 01.04.2022. 

godine. 

 

5.3. MJERE POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA DOKTORA MEDICINE 

Grad Pakrac je uveo mjere poticanja zapošljavanja doktora medicine i njihovog ostanka u radnom 

odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Pakraca. Mjere su sljedeće: subvencioniranje kamata 

na stambene kredite, subvencioniranje troškova specijalizacije, potpora za stručno usavršavanje, 

subvencioniranje cijene usluge dječjeg vrtića.  

 

Od mjera 7 liječnika koriste potpore za specijalizaciju, 2 liječnika za subvencioniranje kamata, te 4 za 

subvenciju cijene vrtića te je u izvještajnom razdoblju na temelju istih isplaćeno 18.450,78 HRK. 

 

5.4. PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA MLADIH OBITELJI 

I ove godine, mlade obitelji mogu podnijeti zahtjeve za 4 različite mjere: 

1. Kupovina građevinskog zemljišta,  
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2. Kupovina stambenog objekta,  

3. Izgradnja stambenog objekta i 

4. Rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta (što obuhvaća nadogradnju postojećeg i zamjenu 

dotrajalih građevinskih elemenata) 

 

U izvještajnom razdoblju stiglo je na natječaj za Javni poziv mladim obiteljima za dodjelu financijskih 

sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca 16 zahtjeva. Natječaj, 

odnosno Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2022. godine.   

Od navedenih 16 zahtjeva: za Mjeru 4 (rekonstrukcija stambenog prostora) prijavilo se 8 korisnika, od 

kojih je 7 ostvarilo financijsku pomoć (djelomično ili u cijelosti), Mjeru 2 – također 8  korisnika je 

podnijelo zahtjev (kupovina stambenog objekta) od kojih je kao prihvatljivo ocjenjeno 7. 

 

5.5. SOCIJALNI PROGRAM ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA I JEDNOKRATNE POMOĆI 

Grad Pakrac svojim stanovnicima pomaže i kroz socijalni program za podmirenje troškova stanovanja i 

jednokratne pomoći (i pomoć za  Pučku kuhinju) u ukupnom iznosu od 224.524,31 HRK u ovom 

izvještajnom razdoblju. 

 

5.6. SPORTSKE UDRUGE  

financiraju se kroz Sportsku zajednicu, a sportska zajednica prima 1/12 mjesečno, te na temelju zadanih 

kriterija sredstva raspoređuje sportskim udrugama. Ostale udruge su razvrstane u kategoriju: 

braniteljske udruge, udruge u kulturi i ostale. Građani su imali prilike javiti se na javni natječaj za rad u 

povjerenstvima koje ocjenjuje projekte/programe udruga. 

 

5.7. VATROGASNA ZAJEDNICA PAKRAC-LIPIK  

funkcionira prema Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o udrugama, a financijska podrška Vatrogasnoj 

zajednici i Dobrovoljnim vatrogasnim društvima dolazi iz gradskog proračuna na način da VZ Pakrac-

Lipik prima 1/12 mjesečno, te na temelju zadanih kriterija sredstva raspoređuje DVD-ima. 
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6. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI 

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti obavlja upravne, stručne, savjetodavne i 

administrativne poslove koji se odnose na: 

 razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada, 

 zaštitu okoliša, 

 građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata, 

 uređenje prometa na području Grada, 

 obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti, 

 provođenje komunalnog reda, 

 izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje, 

 poslovi iz područja prostornog planiranja, 

 tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila 

Grada, 

 druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu 

nadležnost. 

 

Vezano za predlaganje i pripremu projekata nastavlja se suradnja s predstavnicima mjesnih odbora svih 

naselja sa područja grada, i predstavnicima javnopravnih tijela u pripremi i provedbi projekata na 

području Grada Pakraca. Suradnja s mjesnim odborima je na visokoj razini, te se redovito obilaze sva 

naselja i komunicira s predsjednicima i predstavnicima mjesnih odbora. Održan je niz neformalnih 

sastanaka, ali i obilazak mjesnih odbora zajedno sa stručnim službama iz gradske uprave.  

 

Pregled projekata iz područja graditeljstva i komunalnih djelatnosti dostavljamo u sljedećoj tablici: 

R.br. Naziv projekta Status Iznos 
Ugovor 
sklopljen: 

1. 
Izgradnja ulice Alojzije Janković 2. 
faza 

Završeno 734.740,50 kn 01.03.2022. 

2. Sanacija ulice baruna Trenka 
U tijeku (Izvršeno 90% 
radova) 

47.232,73 kn 22.10.2021. 

3. Sanacija ulice braće Radića 
U tijeku (Završeno 90 % 
radova) 

239.338,04 kn 23.10.2021. 

4. 
Sanacija ulice ( nogostup i cesta ) 
Gojka Šuška 

Završeno  442.658,39 kn 23.10.2021. 

5. Sanacija Bolničke ulice 
Završeno( Otklanjanje 
nedostataka) 

582.008,79 kn 30.07.2021. 
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6. 
Projektna dokumentacija za JR u 
Bolničkoj ulici 

Završeno 15.000,00 kn 06.12.2021. 

7. 
Projektna dokumentacija za JR u 
ulici Gojka Šuška i Vlade Laučana 

Završeno 11.250,00 kn 06.12.2021. 

8. 
Projektna dokumentacija za JR u 
ulici braće Radića 

Završeno 11.875,00 kn 06.12.2021. 

9. 

Izvođenje radova na modernizaciji 
JR u ulici braće Radića,Gojka 
Šuška,Vlade Laučana, dio 
Strossmayerove 

Završeno 222.062,95 kn 26.11.2021. 

10. 
Izvođenje radova na poboljšanju 
energetske učinkovitosti JR užeg 
centra grada Pakraca 

Završeno 499.204,37 kn 30.07.2021. 

11. 
Izrada projektne dokumentacije 
"Vatrogasni toranj-vidikovac" 

U tijeku-potvrda gl. 
projekta 

107.500,00 kn 17.12.2021. 

12. 
Izrada projektne dokumentacije za 
dječje igralište Kusonje 

Završeno 20.000,00 kn 24.11.2021. 

13. 
Izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju dječjeg vrtića u Radničkom 
naselju 

Završeno 165.000,00 kn 23.11.2021. 

14. 
Sanacija pročelja građevine 
Glazbena škola 

Završeno 135.875,00 kn 03.11.2021. 

15. Adaptacija društvenih domova Završeno 486.628,15 kn 
12.10.2021. 
 

16. 

Financiranje izrade projektne 
dokumentacije za izgradnju 
vodoopskrbne mreže i mreže 
odvodnje otpadnih voda 
Gospodarske zone Pakrac1  

U tijeku (posebni uvjeti) 69.600,00 kn 21.09.2021. 

17. 

Rekonstrukcija prometnih i 
pripadajućih površina u dijelu ulice 
J.J. Strossmayer i Trga J.bana 
Jelačića – I. faza 

Završeno 258.955,00 kn 16.09.2021. 

18. 

Rekonstrukcija nogostupa  u dijelu 
ulice Stjepana Širca u Prekopakri (3. 
FAZA) 

Završeno 276.440,00 kn 07.03.2022. 

19. 

Sanacija dijela nerazvrstanih cesta : 
NC 3067-ulica Vinka Rehaka 

Završeno 392.081,25 kn 28.02.2022. 

20. 

Redovno održavanje nerazvrstanih 
cesta (asfalt) 

U tijeku 
198.317,97 kn 28.12.2021. 

21. Spahijski podrum  U tijeku 26.383.599,98 kn 17.3.2022. 

22. 

Sanacija dijela nogostupa u ul. 
Kneza Branimira 

U tijeku (Završeno 95 % 
radova) 212.796,10 kn 15.2.2022. 

23. 

Sanacija nerazvrstane ceste Sv. Rok 
( zajedno sa Psunjskom i J.Žiške) 

U tijeku ( završeno 90 % 
radova) 596.612,50 kn 15.2.2022. 
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24. 
Sanacija nerazvrstane ceste i 
izgradnja nogostupa u ul. V Lisinski 

Završeno ( otklanjanje 
nedostataka) 145.105,03 kn 15.2.2022. 

25. 

Nabava vertikalne prometne 
signalizacije na nerazvrstanim 
cestama i javnim površinama U tijeku 37.500,00 kn 23.3.2022. 

26. 

Održavanje horizontalne 
signalizacije na nerazvrstanim 
cestama Završeno 65.038,56 kn 28.12.2021. 

27. Održavanje javne rasvjete U tijeku 105.589,75 kn   

28. Radovi na cesti u Ožegovcima Završeno 98.697,94 kn 25.4.2022. 

29. 

Razgrtanje materijala za nasipanje i 
uređenje kolničke konstrukcije na 
nerazvrstanim cestama U tijeku 249.418,75 kn 28.12.2021. 

30. 
Prijevoz materijala za nasipavanje 
makadamskih puteva U tijeku 123.887,50 kn 28.12.2021. 

31. 

Nabava kamenih materijala za 
nasipavanje makadamskih cesta i 
poljskih puteva U tijeku 124.990,00 kn 28.12.2021. 

32. 
Održavanje nogostupa i ostalih 
javnih ne prometnih površina U tijeku 246.950,00 kn 10.1.2022. 

33. 

Održavanje kanala, cijevnih 
propusta i ostalih sustava za 
odvodnju oborinskih voda U tijeku 249.633,75 kn 10.1.2022. 

34. 

Izrada projektne-tehničke 
dokumentacije za medicinski centar 
za edukaciju, istraživanje i 
zdravstveni turizam U tijeku 1.225.000,00 kn 16.3.2022. 

35. 

Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za rekonstrukciju 
groblja u naselju Ploštine Završeno 11.250,00 kn 25.01.2022. 

36. 

Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za tenis terene 
(dogradnja) 

U tijeku  
(potvrda gl. projekta) 35.000,00 kn 14.2.2022. 

37. 

Izrada projektne dokumentacije-
idejni projekt urbanističko-
arhitektonskog rješenje sportsko-
rekreacijskog centra Pakrac Završeno 186.875,00 kn 08.02.2022. 

38. 
Sanacija dijela staze na RKT groblju 
Pakrac Završeno 47.045,00 kn 02. 04. 2022. 
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7. GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA 

U izvještajnom razdoblju održane su tri (3) sjednice gradskog vijeća (15. veljače, 28. ožujka i  14. 

lipnja 2022. godine).  

 

U nastavku se nalazi pregled svih raspravljanih točaka sa sjednica gradskog vijeća u izvještajnom 

razdoblju: 

1. Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2021.g., 

2. Izvješće o radu Muzeja grada Pakraca za 2021.g., 

3. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2021.g., 

4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca: 

a) Pečat Grada Pakraca 

b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“, 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja: Izgradnja dječjeg igrališta u  naselju 

Kusonje, 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja: Rekonstrukcija groblja uređenjem 

pratećih građevina u  naselju Ploštine, 

8. Prijedlog Odluke o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac, 

9. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, 

10. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca, 

11. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pakraca 

12. Prijedlog Odluke o usklađivanju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac 

13. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2021. g. 

14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

za 2022.-2024. g 

15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2020.-2021.g. 

16. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2022.-2025.g. 

17. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001,  k. o. Pakrac 

19. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. 

Pakrac 

20. Izvješće o radu društva Vode Lipik d.o.o. za 2021. godinu 

21. Izvješće o radu za 2021. godinu i Plan rada za 2023. godinu Vatrogasne zajednice područja Pakrac-

Lipik  
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22. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. godinu 

23. Prijedlog Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2022./2023. OGŠ Pakrac 

24. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa 

25. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama 

26. Prijedlog Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi 

27. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-

športsko-rekreacijske zone „Matkovac 

28. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera 

(Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“ 

29. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca 

30. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu 

31. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu  

32. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini 

33. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.godini 

34. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Grada 

Pakraca za 2021. godinu 

35. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice za srpanj-prosinac 2021. godinu 

36. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca 

37. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca 

38. Obavijest vezana uz provedbu Javnog poziva poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje 

zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području 

Grada Pakraca za 2022. godinu 

 

8. ZAKLJUČAK 

I u ovom izvještajnom razdoblju Gradska uprava kao i ja osobno ulagali smo maksimalne napore kako 

bi se planirane i započete investicije za dobrobit Grada Pakraca i realizirale, ulagali smo u različita 

područja te u konačnici i dosegnuli ostvarenje većine zacrtanih ciljeva za ovo izvještajno razdoblje. 

Sve nas zajedno razveselila je relaksacija epidemioloških mjera u smislu povratka u neka ranija 

razdoblja, kao i nastavka održavanja naših tradicionalnih druženja i okupljanja, u nešto malo 

izmijenjenom obliku.  



 

20 
Izvješće o radu gradonačelnice Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2022. godine 

 

Kroz projekte i programe nastavili smo sa stvaranjem boljih uvjeta života za sve naše stanovnike u 

gradu i svim naseljima. Gradilo se i obnavljalo u našim naseljima s ciljem pružanja pretpostavki za što 

ugodniji i kvalitetniji život svih nas.  

Projektom Aglomeracije koji je u završnoj fazi dane su nam predispozicije za daljnji razvoj i ulaganje u 

poboljšanje životnih uvjeta, pa se tako na svakom koraku u gradu može vidjeti jedna nova vizura, dok 

naselja dobivaju novije ceste i nogostupe te bolju i kvalitetniju infrastrukturu. 

Provodi se niz programa kojima se želi potaknuti demografija (Program 3+), želi poticati mlade obitelji 

na stambeno zbrinjavanje (Program pomoći za kupnju, adaptaciju i gradnju stambenog objekta), 

nabavka radnih bilježnica za osnovnoškolce, nabavka knjiga u Srednjoj školi Pakrac, stipendije, 

sufinanciranje vrtića sa 75%, popodnevni rad vrtića, potpore poduzetnicima, skromne božićnice 

umirovljenicima te mnoge, mnoge druge programe i potpore kojima vraćamo našim sugrađanima dio 

sredstava iz gradskog proračuna. U novom polugodišnjem razdoblju nastavit će se radovi na velikim 

projektima kao Aglomeracija i Svijet graševine, ali i onim manjim koji su više „opipljiviji“ za naše 

sugrađane kao poticanje poduzetništva, demografske mjere i mjere za mlade. 

 

 

Ovo izvješće rezultat je rada svih zaposlenika gradske uprave i naše zajedničke suradnje, rada gradskih 

poduzeća i njihova suradnja s gradskom upravom, ali isto tako i rezultat moje suradnje sa Gradskim 

vijećem. Sigurna sam kako će se dobra suradnja i dalje nastaviti, a sve u cilju daljnjeg razvoja našega 

Grada na dobrobit svih naših stanovnika. 

 

                           GRADONAČELNICA 

                                                                                      Anamarija Blažević 


