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I. PREDGOVOR  

Općina Hrvatska Dubica provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. godine 

osigurava ispunjenje zadaće u cilju strateškog i planskog procesa planiranja te 

zakonskih odredbi učinkovitog upravljanja jedinicom lokalne samouprave. 

Pozdravljajući novi način dugoročno-planskog upravljanja lokalnom jedinicom 

mandatar Općine Hrvatska Dubica, općinska načelnica Ružica Karagić sa stručnim 

timom pristupila je definiranju mjera i ispunjenju krajnjeg cilja kroz zadaće koje će 

izvršavati. Jedno od temeljnih polazišta djelovanja, kako je definirala Vlada Republike 

Hrvatske je ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske. Vođeni navedenim, kroz ulaganje 

u budućnost i poticanje stvaranja radnih mjesta, poticanje gospodarskog i održivog 

razvoja te kroz maksimizaciju korisnosti raspoloživih resursa ostvarit će se opstanak 

Općine Hrvatska Dubica. Zadaća okreta negativnih u pozitivne trendove raspoloživih 

resursa provodit će se programima i aktivnostima definiranim u proračunu Općine 

Hrvatska Dubica uz sinergiju s provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. 

godine. Nakon višegodišnjeg stagniranja, slabog do umjerenog rasta gospodarskog i 

društvenog života na području Općine Hrvatska Dubica razvoj se nameće kao nužnost. 

Gospodarski razvoj te potrebna društvena pravednost za ovo područje nastat će u 

trenutku kada se sve razine vlasti, regionalna i državna uključe u stvaranje uvjeta razvoja 

čemu će općinska načelnica Općine Hrvatska Dubica težiti i na čemu će biti sadržane 

mjere koje će se donijeti.  Provedbeni program u mandatnom razdoblju podložan je 

promjenama koje ćemo, prateći izvršenja, trendove, regionalni i nacionalni smjer 

analizirati i mijenjati u cilju učinkovitog ispunjenja zadaća pred nama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

II. INFRASTRUKTURNA I TERITORIJALNA OBILJEŽJA OPĆINE HRVATSKA 

DUBICA 

         Osnova definiranja smjera razvoja i mjera za proces ispunjenja cilja 

 

Slika 1. Teritoriji Općine Hrvatska Dubica 

 

II.I. TERITORIJI 

Općina Hrvatska Dubica nalazi se u jugoistočnom dijelu Sisačko-moslavačke županije. 

Zauzima površinu od 131 km². Teritorijalno se prostire između rijeke Save i Une uz 

samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Općina Hrvatska Dubica graniči s općinama 

Jasenovac i Sunja, te Gradom Hrvatska Kostajnica.  Općina broji 5 naselja: Baćin, 

Cerovljani, Hrvatska Dubica kao općinsko sjedište, Slabinja i Živaja.  

 

II.II. STANOVNIŠTVO 

U iščekivanju rezultata trenutno provođenog popisa stanovništva na području Općine 

Hrvatska Dubica u trenutku sastavljanja Provedbenog programa Općine Hrvatska 

Dubica  vodimo se za dostupnim podacima Prema popisu stanovništva iz 2011. godine. 

Gustoća naseljenosti s obzirom na Sisačko-moslavačku županiju je 15,87 na km², 

odnosno 2.089 stanovnika na površini od 131,65 km². Broj kućanstava na području 

Općine Hrvatska Dubica je 804.  
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Tablica 1. Pregled stanovništva i kućanstava te gustoće naseljenosti po Popisima stanovništva, Izvor 

DZS 

 

Tablica 2. Spolna i struktura stanovništva po naseljima , izvor DZS 2011. 

 

II.III. GOSPODARSTVO 

 

Tablica 3. Pregled gospodarskih pokazatelja po godinama, izvor FINA 

Gospodarska kretanja na području Općine Hrvatska Dubica ogledaju se kroz broj 

pravnih osoba prema dostupnim podacima FINA-e. Trenutni broj pravnih subjekata na 

području Općine Hrvatska Dubica je pet. Značajan udio u  gospodarskom kretanju 

Općine Hrvatska Dubica čine obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva su zapravo vrlo složena socioekonomska 

jedinica i nositelji razvoja. Osnovu OPG-a čini obitelj ili kućanstvo kao elementarna 

socijalna zajednica u kojoj se vrši biološka reprodukcija ljudi i realiziraju ekonomske 

aktivnosti nužne za opstojnost te zajednice. Kao i u svakoj ljudskoj zajednici ili društvu, 

i u njoj vladaju određeni odnosi između članova: između mladih i starijih, žena i 

muškaraca, između glave obitelji i ostalih članova i tako dalje.  



6 
 

Svi ti odnosi prožeti su nastojanjem da se osigura egzistencija svih članova i cijele 

zajednice kao i njena biološka reprodukcija. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva 

predstavljaju okosnicu agrarnog razvoja odnosno temeljni oblik organizacije 

poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj što se odrazilo i na samu Općinu Hrvatska 

Dubica. Ostali pravni subjekti na području Općine Hrvatska Dubica obavljaju poslove u 

djelatnosti: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, djelatnosti trgovine, opskrba vodom, 

uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša. 

  

II.IV. INFRASTRUKTURA 

Upravljanje infrastrukturom odnosi se na cestovnu, komunalnu i društvenu 

infrastrukturu Općine Hrvatska Dubica. Cestovna infrastruktura sastoji se od  233,33 km 

nerazvrstanih cesta od kojih je 20,12 km asfaltirano, a 18,26 km je makadam te je 

ostatak od 194,95 km poljskih putova. U dijelu vodoopskrbe i odvodnje Općina 

Hrvatska Dubica ima riješeno pitanje opskrbe pitkom vodom samostalno, a predviđa 

se proširenje postojeće mreže riješiti spajanjem s vodoopskrbnim sustavom Grada 

Hrvatska Kostajnica. Područje Općine Hrvatska Dubica danas ima djelomično izgrađen 

sustav odvodnje otpadnih voda, kroz središte naselja i u istočnom djelu vodoopskrbni 

sustav je u cijelosti izgrađen. Zapadni dio naselja Hrvatska Dubica kao i sekundarni 

vodovodi u središtu naselja Hrvatska Dubica su u fazi izgradnje. Ostala naselja 

zbrinjavaju otpadne i fekalne vode na druge načine, uglavnom septičkim jamama.  

Društvenu infrastrukturu čine ustanove za obavljanje društvenih djelatnosti - Narodna 

knjižnica i čitaonica „Ivo Kozarčanin“ kao proračunski korisnik Općine Hrvatska Dubica 

i Dječji vrtić u statusu sufinanciranja od strane Općine Hrvatska Dubica, te jedna 

osnovna škola. Uz ustanove na području Općine djeluju kulturno-umjetničko društvo i 

udruge kao nositelji civilnog razvoja.  

Općina Hrvatska Dubica prema definiranim teritorijalnim i infrastrukturnim 

pokazateljima pripada malim lokalnim jedinicama Republike Hrvatske. Sam teritorijalni 

položaj i pokazatelji ukazuju na prijeku potrebu strateškog, planskog i dugoročnog 

ulaganja u budući opstanak. Vezanje lokalnog razvoja za regionalni i nacionalni plan 

oporavka i opstanka nužan kroz Provedbeni program hijerarhijski će biti prikazan 

odnos nacionalnog i lokalnog smjera razvoja, a po donošenju Plana razvoja Sisačko-

moslavačke županije mjere će biti definirane u skladu sa Planom razvoja Županije.  
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III. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I DJELOKRUG RADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Ustrojstvo Općine Hrvatska Dubica 

 

Općina Hrvatska Dubica kao jedinica lokalne samouprave svoj organizacijski ustroj ima 

definiran sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20). Organizacijski ustroj je definiran Pravilnikom o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela (JUO), kojeg svaka jedinica lokalne samouprave donosi 

prema svojim potrebama i svom organizacijskom ustroju. Jedinstvenim upravnim 

odjelom upravlja Pročelnik, kojeg imenuje općinski načelnik na temelju javnog 

natječaja. U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđena su sljedeća radna mjesta 

službenika: 

▪ Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

▪ Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 

▪ Viši stručni referent za poljoprivredu, gospodarstvo i komunalne poslove 

▪ Referent za administrativne poslove 

▪ Referent za računovodstvo - financijski knjigovođa 

▪ Referent - komunalni redar 

▪ Spremačica 

Unutar Općine Hrvatska Dubica za obavljanje društvenih i komunalnih djelatnosti 

ustrojene su ustanove. U dijelu društvene djelatnosti proračunski korisnik Općine 

Hrvatska Dubica  je ustanova Narodna knjižnica i čitaonica „Ivo Kozarčanin“ kojom 

rukovodi ravnatelj. Za obavljanje komunalnih djelatnosti dva su društva - Komunalac 

d.o.o. i Vodoopskrba d.o.o. kojima upravlja direktor. Općina Hrvatska Dubica je 

samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela 

Općine Hrvatska Dubica.  

OPĆINSKA NAČELNICA  

 1.Zamjenik Načelnice 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

(Rukovoditelj-Pročelnik) 

Slika 3. Organizacijska struktura Općine 
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Općina Hrvatska Dubica u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja 

kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom 

dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i 

stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, 

socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, 

tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području održavanje cesta 

ostvarivanje prava pripadnika nacionalne manjine te ostale poslove sukladno posebnim 

zakonima. 

 

IV. MISIJA 

Opća, infrastrukturna, a onda i demografska obnova Općine Hrvatska Dubica kroz 

izgradnju, očuvanje kulturne baštine, poticanje razvoja poljoprivrede i djelatnosti 

vezanih uz obiteljska gospodarstva, stvaranje uvjeta pokretanja i razvoja  turističke 

ponude u cilju poboljšanje uvjeta stanovanja, komunalne opremljenosti, prometne 

sigurnosti, zaštita ljudi i imovine, poboljšanje kvalitete života svih građana kroz brigu o 

djeci, ranjivim skupinama i potrebitima.  

 

V. VIZIJA  

Povijesna, domoljubna, turistička i kulturna prepoznatljivost Općine Hrvatska Dubica. 

Održivo poljoprivredno i opće gospodarstvo temeljeno na zelenoj tranziciji. Poticajno 

jačanje otpornosti na krize uz pomoć regionalnih i nacionalnih planova pomoći,  te 

održivi razvoj kao rezultat smanjenja društvenih i socijalnih razlika, stvaranje jednakih 

prilika za sve, te poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine Hrvatska Dubica. 
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VI. ZAKONSKI I STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA 

Prema zakonskim odredbama Provedbeni program Općine Hrvatska Dubica za razdoblje 

2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati mjere, prioriteti i 

ciljevi uz donošenje projekata budućeg razvoj,  a koji su usklađeni sa strateškim okvirom 

hijerarhijski višeg akta, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike 

Hrvatske do 2030. godine. Donošenjem Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije isti će 

biti prilagođen regionalnoj strategiji.  Provedbeni programi jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave temeljeni su na Zakonu o sustavu strateškog planiranja i 

upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17). Vlada 

Republike Hrvatske 2018. godine usvojila je Uredbu o smjernicama za izradu akata 

strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/2018) na temelju članka 15. stavka 

2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

(»Narodne novine«, broj 123/17). Vezani i osnovni akti procesa izrade provedbenog 

programa su:  

VI.I. DUGOROČNI STRATEŠKI AKT  

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.) 

Razvojni smjerovi:   

▪ Održivo gospodarstvo i društvo  

▪ Jačanje otpornosti na krize 

▪ Zelena i digitalna tranzicija 

▪ Ravnomjeran regionalni razvoj 

Strateški ciljevi 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 

Strateški ciljevi Jačanje otpornosti na krize: 

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj 
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Strateški ciljevi Zelena i digitalna tranzicija: 

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva 

SC 10. Održiva mobilnost 

SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

Strateški ciljevi Ravnomjeran regionalni razvoj : 

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

Od izuzetnog značaja za budući razvoj i definiranje smjera razvoja koji smatramo 

neizostavnim u donošenju Provedbenog programa Općine Hrvatska Dubica čije ćemo 

posebne ciljeve isto tako uzeti u obzir kod definiranja mjera razvoja je:   

VI.III. PROGRAM - Program društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih 

područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom 

 

STRATEŠKI SMJER 1.  POTICANJE RAZVOJA OSNOVNIH ČINITELJA KONKURETNOSTI ŽUPANIJE   

Poseban cilj 1.  POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI I ZAPOSLENOSTI 

MJERA 1.1. Povećanje kapaciteta zapošljavanja u gospodarstvu Sisačko-moslavačke županije 

Ishodi 

Porast broja poduzetnika, obrtnika i OPG-ova (start-up poduzeća) 

Porast broja zaposlenih 

Povećanje dohodovne snage stanovništva 

Povećanje izvornih proračunskih prihoda temeljenih na ekonomskoj snazi lokalnog stanovništva 

Poticanje tranzicije postojećih gospodarskih subjekata u svrhu zapošljavanja stanovništva 

Mjera 1.2.  Jačanje produktivnih kapaciteta gospodarstva Sisačko-moslavačke županije 

Ishodi 

Povećanje investicijskih aktivnosti u gospodarstvu Sisačko-moslavačke županije  

Povećanje produktivnosti rada gospodarstva Sisačko-moslavačke županije 

Veći stupanj diversifikacije gospodarske strukture Sisačko-moslavačke županije  

Povećanje izvornih proračunskih prihoda temeljenih na ekonomskoj snazi lokalnih poduzeća  

Unapređenje drvno-prerađivačkog sektora 

Povećanje broja poduzeća koja razvijaju nove tehnologije (gaming industrija, autoindustrija, ICT 

industrija) 
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Mjera 1.3.  
Povećanje atraktivnosti i funkcionalnosti poslovnog i gospodarskog okruženja u Sisačko-

moslavačkoj županiji 

Ishodi 

Povećanje dostupnosti i kvalitete poduzetničke i gospodarske infrastrukture 

Povećanje neporeznih izvornih proračunskih prihoda 

Unaprjeđenje sustava podrške razvoju privatnog sektora 

Povećanje kvalitete poslovnog i strateškog planiranja i upravljanja u javnom i privatnom sektoru 

Povećanje upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije 

Poticanje strojarskog i metaloprerađivačkog sektora 

Mjera 1.4. Razvoj održive poljoprivrede 

Ishodi 

Povećanje broja OPG-a 

Povećanje broja stočnih grla 

Povećanje voćarskih nasada 

Povećanje broja ekoloških proizvoda 

Poticanje razvoja poljoprivredno-prehrambenog sektora 

Mjera 1.5.  Razvoj održivog turizma i očuvanje prirodne  i  kulturne  baštine 

 

Ishodi 

Povećanje ulaganja u turistički sektor  

Povećanje broja noćenja i dolazaka turista 

Povećanje broja posjetitelja kulturne i prirodne baštine 

Mjera 1.6. Veća apsorpcija EU fondova  

Ishodi 

Povećanje zaposlenosti 

Porast broja poduzetnika i obrtnika 

Povećanje kapaciteta lokalnih proračuna 

Poseban cilj   2. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA  
 

Mjera 2.1. Zadržavanje postojećeg i poticanje doseljavanja novog stanovništva  

Ishodi 

Povećanje broja stanovnika  

Povećanje broja kućanstava 

Povećanje kvalitete života i dostupnosti lokalnih sadržaja i usluga 

Povećanje obrazovnih mogućnosti za stanovništvo 

Mjera 2.2. Poticanje prirodnog prirasta stanovništva  

Ishodi 
Povećanje nataliteta i prirodnog prirasta stanovništva 

Povećanje odgojno-obrazovnih kapaciteta za djecu 

Mjera 2.3. Ekonomska i socijalna integracija starijeg stanovništva u lokalnu zajednicu  

Ishodi 
Povećanje broja dostupnih usluga i sadržaja za starije osobe 

Veća zastupljenost starijih osoba u aktivnostima lokalne zajednice 
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STRATEŠKI SMJER 2. OTKLANJANJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA UZROKOVANIH POTRESOM   

Poseban cilj 3.  OBNOVA I IZGRADNJA STAMBENIH I POSLOVNIH  OBJEKATA 

MJERA 3.1. Obnova stambenih i poslovnih objekata 

Ishodi 

Osiguranje primjerene razine stanovanja te kvalitete života 

Održanje postojećeg broja poduzetnika i obrtnika 

Reaktivacija poslovanja potresom pogođenih poslovnih subjekata 

MJERA 3.2. Izgradnja novih stambenih i poslovnih objekata 

Ishodi 

Povećanje broja stanovnika 

Porast broja poduzetnika, obrtnika, OPG-a (start-up poduzeća) 

Porast broja zaposlenih 

MJERA 3.3. Financijska podrška stanovništvu, poduzetnicima i obrtnicima 

Ishodi 

Povećanje broja poduzetnika te poticanje rasta i razvoja postojećih poduzetnika. Povećanje 

kapitalne i tehnološke opremljenosti rada poduzetnika i obrtnika 

Rast zaposlenosti i dohotka 

Poseban cilj 4.  OBNOVA I IZGRADNJA NUŽNE DRUŠTVENE I GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE  

MJERA 4.1. Obnova i izgradnja komunalne, prometne, energetske i digitalne infrastrukture  

Ishodi 

Podizanje razine standarda mrežne javne infrastrukture 

Povećanje stupnja priključenosti stanovništva na mrežnu javnu infrastrukturu 

Povećanje produktivnosti poslovnih subjekata 

MJERA 4.2. Obnova i izgradnja svih područja društvene infrastrukture  

Ishodi 
Povećanje razine standarda javne društvene infrastrukture 

Povećanje kvalitete života 

MJERA 4.3. 
Razminiranje miniranog područja 

 

Ishodi Povećanje kvalitete i sigurnosti života 

 

Tablica 4. (Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17226) 
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VII. FINANCIJSKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA 

          Proračun Općine Hrvatska Dubica 

 

 

Slika 3. Plan Proračuna sa projekcijama 2021.-2023.  

 

Općina Hrvatska Dubica prema regionalnom indeksu razvijenosti pripada I. skupini  

jedinica regionalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj 

polovini ispodprosječno rangiranih jedinica regionalne samouprave: Bjelovarsko-

bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Ličko-senjska županija, Sisačko-

moslavačka županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija. 

Kao jedinica lokalne samouprave u dijelu je I. skupine jedinica lokalne samouprave koje 

se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih 

jedinica lokalne samouprave. Sve navedeno definiralo je financijske pokazatelje i 

kapacitet proračuna Hrvatske Dubice. 

Financijski okvir za provedbu mjera predstavlja proračun Općine Hrvatska Dubica. U 

prethodnom razdoblju plan i projekcije proračuna temeljile su se na procjeni od 

ukupno 28.821.400,00 kn za trogodišnje razdoblje (period 2021.-2023. godine). 

Uzimajući u obzir prethodno proračunsko razdoblje period od tri godine, te kako se 

provedba mjera unutar provedbenog programa odnosi na četverogodišnje mandatno 

razdoblje, procjena financijskog kapaciteta za četverogodišnje razdoblje je oko 

36.000.000,00 kuna u periodu od 2021. do 2025. godine.  

4.1.  Klasifikacijski pokazatelj proračuna u kojemu se najviše ogleda financijski kapacitet 

su izvori financiranja. Izvori financiranja Općine Hrvatska Dubica dijele se na: 

▪ Opće prihode i primitke čiji se priljev ostvaruje temeljem posebnih propisa i 

kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, dijele se na: 

prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske 

imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode od kazni te 

primitke od financijske imovine i zaduživanja. U sklopu općih prihoda i primitaka 

proračunski korisnici evidentiraju priljev iz nadležnog proračuna za financiranje 

redovne djelatnosti. 
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▪ Vlastiti prihodi, izvor proračunskog korisnika, definiraju ga prihodi koje 

proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu-

prodaja/najam/usluga. 

▪ Prihodi za posebne namjene definirani su priljevom sredstava od prihoda od 

komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomeničke rente, naknade za 

koncesije, prihoda od razvojnog dijela cijene komunalnih usluga, vodnog 

doprinosa, turističke pristojbe, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada, ostalih prihoda za posebne namjene temeljem ugovora o sufinanciranju, 

sponzorstvima-odnosno sve ono što se ostvari obavljanjem poslova iz svoje 

osnovne djelatnosti. Kod proračunskih korisnika ovi prihodi se definiraju u 

sklopu osnove usluge koju ustanova pruža.  

▪ Pomoći su izvor financiranja unutar kojeg su priljevi od inozemnih vlada, od 

međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih 

proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći proračunskim 

korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći temeljem protestiranih 

jamstava, pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi 

između proračunskih korisnika istog proračuna. 

▪ Donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, 

trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Za ovaj izvor 

financiranja značajno je da proračunski korisnici ne mogu planirati donacije od 

drugih proračuna i proračunskih korisnika iz razloga što se isti definiraju kao 

pomoći.  

▪ Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine izvor je financiranja čije je 

ostvarenje definirano prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i naknadom 

štete s osnove osiguranja, a namjena im je utvrđena Zakonom o proračunu. 

S obzirom na posebnosti i ograničen fiskalni kapacitet izvor financiranja na kojemu će 

biti temeljen razvoj Općine Hrvatska Dubica biti će Pomoći, posebice Pomoći temeljem 

prijenosa EU sredstava kao najznačajniji dodatni izvor financiranja.  
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VIII. PRIORITETI DJELOVANJA-IZAZOVI I RAZVOJNE POTREBE 

Prioritetno djelovanje osim u djelu zadovoljavanja potreba općeg djelokruga rada biti 

će usmjerena na glavne potencijale Općine Hrvatska Dubica, a to su : 

▪ Rijeka Una 

▪ Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 

▪ Seoski i eko turizam, lov, ribolov, šumarstvo, šljunčarenje 

▪ Povratak mladih obrazovanih ljudi 

▪ Osnivanje turističke zajednice područja 

▪ Povećanje broja OPG-a i obrta 

Glavna prepoznatljivost Općine Hrvatska Dubica je rijeka Una, koja nije iskorištena te 

još uvijek nije vidljiv turistički potencijal na čemu će se temeljiti projekti budućeg 

razvoja. Mjere koje će se definirati provedbenim programom oslanjat će se na osnovni 

prioritet prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, a 

to je: 

Strateški ciljevi Ravnomjeran regionalni razvoj : 

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

 

8.1. Potpomognuta, brdsko-planinska i ratom opustošena područja 

Dosadašnji sustav potpora razvoju potpomognutih područja postigao je ograničene učinke te 

je cilj u narednom razdoblju unaprijediti sustav kako bi se povećao njegov utjecaj na život i 

razvoj u tim područjima. U dugoročnom razdoblju došlo je do pogoršanja demografskih 

kretanja te su se na tim područjima regionalne nejednakosti povećale. Gospodarski rast i razvoj 

također su negativni na što ukazuju pokazatelji kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti na ovim 

područjima. Ukupnost demografskih i ekonomskih kretanja utjecala je na kupovnu moć i životni 

standard stanovništva što je dovelo do povećanja razvojnih divergencija. Ekonomski pokazatelji 

na potpomognutim područjima u usporedbi sa kretanjima na nacionalnoj razini, ukazuju na 

daljnji porast regionalnih nejednakosti. Potpomognuta područja obuhvaćaju 304 jedinice 

lokalne samouprave (JLS). Zakonom o potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 

118/18) definirano je sedam skupina mjera: gospodarske, socijalne, fiskalne, demografske 

mjere, mjere stambenog zbrinjavanja, mjere jačanja administrativnih kapaciteta te mjere za 

provedbu programa integriranih teritorijalnih ulaganja. Ovako definirane skupine mjera 

predstavljaju polazište za oblikovanje pojedinačnih mjera te grupa aktivnosti koje su 

pretpostavka za uspješnu realizaciju povećanja zaposlenosti i dohotka te demografsku 

revitalizaciju.  
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Obzirom da predviđena sredstva nacionalnog proračuna nisu dovoljna za obimnija kapitalna 

ulaganja, potrebno je u većoj mjeri koristiti druge izvore financiranja. Zakonom o brdsko 

planinskim područjima („Narodne novine“, br. 118/18) definirano je šest skupina poticajnih 

mjera: demografske, gospodarske, fiskalne, socijalne, mjere 11 jačanja administrativnih 

kapaciteta za učinkovit i održiv razvoj brdsko-planinskih područja te mjere za provedbu 

programa integriranih teritorijalnih ulaganja. Ovako definirane skupine mjera predstavljaju 

polazište za oblikovanje konkretnih, pojedinačnih mjera te grupa aktivnosti i projekata koje su 

pretpostavka za uspješnu provedbu i realizaciju tri ključna cilja: 1. povećanje zaposlenosti 2. 

demografska revitalizacija i 3. ublažavanje specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih 

ograničenja. Analize su ukazale na nužnost poticajnih mjera i aktivnosti koje će doprinijeti 

značajnom otvaranju novih radnih mjesta u sektoru poduzetništva i obrtništva. Zaposlenost 

predstavlja ključnu determinantu demografske revitalizacije, jačanja fiskalnih kapaciteta te 

povećanja kvalitete života i životnog standarda na brdsko-planinskim područjima. Povećanje 

zaposlenosti, demografska revitalizacija i ublažavanje specifičnih ograničenja za razvoj brdsko-

planinskih područja međusobno su povezani i visoko korelirani procesi, pa se time nameću i 

kao ciljevi poticanja razvoja tih područja. Navedena područja obuhvaćaju 85 JLS sa statusom 

brdsko-planinskog područja (oko 350.000 stanovnika). Program koji se provodi kao pilot 

program u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ (OPKK) u pet 

gradova na ratom pogođenim područjima, a koji su odabrani prema unaprijed zadanim 

kriterijima, ima za cilj pomoći potpunoj revitalizaciji ciljanog područja. Riječ je o gradovima koji 

su uslijed ratnih zbivanja te posredno potpunom demografskom i ekonomskom devastacijom 

pretrpjeli značajnu štetu. Glavni ciljevi programa jesu smanjenje socijalne nejednakosti, 

isključenosti i siromaštva, poboljšanje infrastrukture, jačanje potencijala rasta, povećanje 

atraktivnosti za življenje i potencijalna ulaganja, jačanje socijalnog uključivanja i aktivnog 

sudjelovanja stanovnika tih područja u gospodarskom i društvenom životu. Ispunjenjem tih 

ciljeva potaknut će se demografski oporavak te smanjiti razlike u razvijenosti.   

 IZVOR: Provedbeni program Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU 

 

IX. STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE HRVATSKA 

DUBICA ZA RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE 

Strateško planiranje i razvoj općine Hrvatska Dubica do 2025. godine temeljit će se na 

postavljenom strateškom okviru prioriteta definiranog Nacionalnom razvojnom 

strategijom (NRS Hrvatska 2030.). Ravnomjerni regionalni razvoj-Razvoj 

potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima. Kao prioritetni nositelj 

za mjere koje će biti definirane unutar provedbenog programa u obzir će se uzeti i 

zavisni Programi definirani od strane Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU koji će i biti izvorišni nositelji razvoja općine Hrvatska 

Dubica kroz potrebne pomoći.  
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Strateški okvir definiran je kroz 7 razvojnih mjera:  

▪ Planiranje uređenja naselja, stanovanja i prostora  

▪ Infrastrukturno održavanje 

▪ Poljoprivredno-gospodarski i turistički razvoj 

▪ Odgoj, obrazovanje i briga o djeci 

▪ Socijalna i zdravstvena skrb 

▪ Kultura, sport i mladi u zajednici 

▪ Protupožarna i civilna zaštita  

Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Hrvatska Dubica. 

U okviru 7 mjera su 24 aktivnosti kroz koje će općinska načelnica Općine Hrvatska 

Dubica pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata 

Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti biti će mjerljiva pokazateljima rezultata te 

utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan 

element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su 

potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir 

Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Općine Hrvatska Dubica.  

 

IX.I. MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE HRVATSKA DUBICA 

▪ Planiranje uređenja naselja, stanovanja i prostora 

Mjera 1. Planiranje uređenja naselja, stanovanja i prostora kroz aktivnosti koje su 

definirane unutar mjere i koje će biti provođene definira stvaranje preduvjeta budućeg 

razvoja. Od izuzetne važnosti za planski i strateški razvoj je i plansko i prostorno 

planiranje te gradnja i uređenje okolišne raznolikosti prema unaprijed definiranim 

pravilima. Cilj mjere je omogućiti gradnju i uređenje prostora u cilju razvoja, ali i 

očuvanja okoliša i prirode kao neprocjenjivog resursa kojim Općina Hrvatska Dubica 

raspolaže. 

 

MJERA 1.                                                                                                                                                                                                                                                      

Prostorno i plansko uređenja naselja, stanovanja i prostora  

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

1.1. Uređenje javnih i zelenih površina 0 3  T100008 broj uređenih površina  

1.2. Prostorno planiranje (izmjene PP-a) n/p n/p  T100004 izmjene prostornog plana  

1.3. Energetska obnova zgrada 0 4  K100003 broj obnovljenih zgrada  

1.4. Obnova društvenih površina i 

igrališta 1 3  K100003 

broj obnovljenih površina i 

igrališta 
 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 
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▪ Infrastrukturno održavanje 

Mjera 2. Infrastrukturno održavanje obuhvaća aktivnosti održavanja čvrste 

infrastrukture. Ulaganje u proces stvaranja uvjeta kako bi Općina Hrvatska Dubica 

postala lokacija poželjna budućim ulagačima i poduzetnicima., a lokalnom stanovništvu 

osiguralo kvalitetu života u zajednici. Aktivnosti koje će se provoditi su: održavanje 

nerazvrstanih cesta, upravljanje i održavanje javne rasvjete, upravljanje i uređenje 

groblja, sanacija i gospodarenje otpadom i sanacija i održavanje nekretnina.  Aktivnosti 

infrastrukturnog održavanja usko su vezane uz djelatnosti koje obavljaju komunalna 

poduzeća na području Općine Hrvatska Dubica i koji će biti izvršavani u sinergiji. 

 

 

MJERA 2.                                                                                                                                                                                                                                                      

Infrastrukturno održavanje     

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta 9 55  T100008 kilometri nerazvrstanih cesta  

2.2. Upravljanje i održavanje javne 

rasvjete 5 55  T100008 broj rasvjetnih tijela 
 

2.3. Upravljanje i uređenje groblja n/p 3  T100008 

broj izvršenih sanacija i održavanja 

godišnje 
 

2.4.Sanacija i održavanje nekretnina n/p 3  K100001 broj saniranih nekretnina  

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

 

 

 

 

▪ Poljoprivredno-gospodarski i turistički razvoj 

Mjera 3. Poljoprivredno-gospodarski i turistički razvoj za uporište ima dugoročni razvoj 

općine Hrvatska Dubica. Plan smjera i strategije razvoja Općine Hrvatska Dubica je 

ulagati u opstanak i proširenje gospodarskih djelatnosti posebice onih temeljenih na 

poljoprivrednoj djelatnosti. Osigurati subvencije mladim i novim gospodarstvenicima i 

poljoprivrednicima u cilju boljeg i uspješnog sutra. Općina Hrvatska Dubica s obzirom 

na prirodne ljepote i povijesne odrednice mora ići u smjeru razvoja turističkih usluga 

kroz domovinski turizam i iskoristivost jedinstvenog resursa-rijeke Une. 
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MJERA 3.                                                                                                                                                                                                                                                      

Poljoprivredno-gospodarski i turistički razvoj     

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

3.1. Razvoj turističkih lokacija 1 2  T100014 broj novih lokacija 
 

3.2. Stvaranje turističke mreže-održivi 

razvoj 15 145  T100014 

broj turističkih 

dolazaka 
 

3.3. Subvencije u poljoprivredi i 

gospodarstvu 3 15  K100003 

broj isplaćenih 

subvencija 
 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

 

 

 

▪ Odgoj, obrazovanje i briga o djeci 

Mjera 4. Odgoj, obrazovanje i briga o djeci vodit će se aktivnostima usmjerenim na 

osnovno načelo opstanka i razvoja zajednice, ulaganje u buduće generacije. Djeca su 

kao i njihova edukacija i razvoj najpotrebniji, najvažniji i nemjerljivi resurs svake 

zajednice. Aktivnosti koje će definirati ova mjera odnosit će se na subvenciju 

predškolskog obrazovanja, sufinanciranje troškova obrazovanja i poticanje na 

društvene aktivnosti djece u zajednici. 

 

MJERA 4.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Odgoj, obrazovanje i briga o djeci   

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

4.1. Subvencije predškolskom 

obrazovanju 9 15  T100003 broj isplaćenih subvencija 
 

4.2. Sufinanciranje troškova 

obrazovanja n/p 15  T100006 broj sufinanciranog obrazovanja 
 

4.3. Poticanje društvenih 

aktivnosti djece 5 18  T100006 

broj aktivno uključene djece u 

aktivnosti u zajednici 
 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 
 

 

 

▪ Socijalna i zdravstvena skrb 

Mjera 5. Socijalna i zdravstvena skrb odnosi se na aktivnosti poboljšanja uvjeta pružanja 

zdravstvene i socijalne skrbi potrebitima u zajednici.  Samim društvenim posebnostima 

koje općina Hrvatska Dubica ima još od poslijeratnih godina briga za ugrožene, ranjive 

skupine i branitelje mora biti prioritetna. Aktivnosti koje će definirati ovu mjeru su 

socijalna skrb za ranjive skupine, sufinanciranje zdravstvene njege i uključenje ranjivih 

skupina u aktivnosti u zajednici. 
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MJERA 5.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Socijalna i zdravstvena skrb        

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

5.1. Socijalna skrb za ranjive skupine 5 15  T100006 

broj isplaćenih subvencija iz 

proračuna 
 

5.2. Sufinanciranje zdravstvene njege 2 12  T100005 

broj isplaćenih subvencija iz 

proračuna 
 

5.3. Uključenje ranjivih skupina u 

aktivnosti u zajednici 2 15  T100005 

broj uključenih osoba 

ranjivih skupina 
 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 
 

 

 

▪ Kultura, sport i mladi u zajednici 

Mjera 6. Kultura, sport i mladi u zajednici obilježit će poticajna ulaganja za ostanak što 

većeg broja mladih na području Općine Hrvatska Dubica i stvaranje uvjete budućeg 

opstanka. Mladi u zajednici sinonim su aktivizma i budućnosti. Kroz kulturne i sportske 

aktivnosti te poticanje na razvoj civilnog društva u zajednici mladima se daje 

mogućnost aktivizma i osjećaja pripadnosti.  Aktivnosti koje će definirati ovu mjeru su: 

očuvanje kulturne baštine i promocija, sufinanciranje sportskih aktivnosti, 

sufinanciranje organizacija civilnog društva i nagrađivanje uspješnosti. 

 

MJERA 6.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kultura, sport i mladi u zajednici     

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

6.1. Očuvanje kulturne baštine i promocija n/p 40  T100009 broj tiskanih letaka  

6.2. Sufinanciranje sportskih aktivnosti n/p 4  T100010 

broj subvencija iz 

proračuna 
 

6.3. Sufinanciranje organizacija civilnog društva n/p 4  T100009 

broj subvencija iz 

proračuna 
 

6.4. Nagrađivanje uspješnosti n/p 20  T1000011 

broj uručenih nagrada iz 

proračuna 
 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 
 

 

 

▪ Protupožarna i civilna zaštita  

Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita od izuzetne je važnosti za siguran život u 

zajednici. U trenutku elementarnih i drugih nepogoda postojanje sustava zaštite 

oznaka je sigurnosti i brige za žitelje Općine Hrvatska Dubica. Civilna i protupožarna 

zaštita u zajednici biti će osigurana kroz aktivnosti ulaganja u opremu izvoditelja, 
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sufinanciranje rada nositelja zaštite na području Općine Hrvatska Dubica i 

dokumentiranje sustava rada-donošenje odluka. 

 

 

 

MJERA 7.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Protupožarna i civilna zaštita   

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

7.1. Ulaganje u opremu izvoditelja 1 8  K100002 broj novonabavljene opreme 
 

7.2. Sufinanciranje rada nositelja 

zaštite 12 15  K100001 broj subvencija iz proračuna 
 

7.3. Dokumentiranje rada sustava n/p 3  K100001 

broj donesenih dokumenata u cilju 

osiguranja zaštite 
 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

 

 



22 
 

X. PROJEKTI BUDUĆEG RAZVOJA-FINANCIJSKI OKVIR I AKCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA 

 

NAZIV PROJEKTA 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST 

PROJEKTA IZVORI FINANCIRANJA 

 Tržnica u Hrvatskoj Dubici  4.000.000,00 kn 

Ministarstvo poljoprivrede  

Vlastita sredstva 

 Kulturni centar Slabinja  5.000.000,00 kn 

Ministarstvo regionalnog razvoja  

Vlastita sredstva 

 Energetska obnova javno-poslovne zgrade  10.000.000,00 kn 

Ministarstvo regionalnog razvoja  

Vlastita sredstva 

Sanacija Hrvatskog doma u Cerovljanima 500.000,00 kn Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 

Konstrukcijska obnova-Hrvatski dom u Živaji 3.100.000,00 kn Ministarstvo regionalnog razvoja/Lokalna akcijska grupa 

Dječje igralište u Baćinu  375.000,00 kn Lokalna akcijska grupa 

Hrvatski dom Baćin-sanacija krovišta i uređenje okoliša 300.000,00 kn 

Ministarstvo kulture 

Vlastita sredstva 

Uređenje kupališta 500.000,00 kn 

Ministarstvo turizma i sporta 

Županijski proračun 

Modernizacija javne rasvjete 620.000,00 kn 

Ministarstvo regionalnog razvoja 

Vlastita sredstva 
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XI. PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE 

Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice 

lokalne samouprave sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je 

Pravilnikom o Strateškom planiranju. Praćenje provedbe akata strateškog planiranja 

obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati 

uspješnost provedbe mjera akta strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akta 

strateškog planiranja proces je pružanja pravovremenih i relevantnih informacija 

ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini JLS te široj javnosti o statusu 

provedbe strateškog akta. Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje 

i izvještavanje o provedbi nadležna je Općina Hrvatska Dubica na čelu s općinskom 

načelnicom kao odgovornom osobom. Općina Hrvatska Dubica koordinira procesom 

koji za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju strateških ciljeva te ispunjenju 

vizije. Općinska načelnica će imenovati djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela koji će 

biti odgovorni za koordinaciju provedbe u suradnji s imenovanom radnim tijelom. 

Općinska načelnica je odgovorna za redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog 

programa i uspješnosti zadanih ciljeva. Na godišnjoj osnovi, krajem svake kalendarske 

godine, a najkasnije do 20. prosinca revidirat će se Provedbeni program Općine 

Hrvatska Dubica prema potrebama. Praćenje provedbe odvija se tako da odgovorna 

osoba priprema godišnja izvješća o provedbi. Općinsko vijeće zaprima i odobrava 

godišnja izvješća te daje preporuke za unaprjeđenje izvršavanja. Sva izvješća o 

aktivnostima praćenja i izvještavanja Provedbenog programa bit će objavljena na 

službenim mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica. 

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći: 

▪ sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog planiranja 

▪ učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i kontinuirano 

unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja 

▪ pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom 

određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog 

planiranja i revizije akta strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i 

rezultata provedenih mjera 

▪ utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta 

strateškog planiranja 

▪ povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata 

▪ osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i 

izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava. 

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa JLS-a 

propisani su Pravilnikom o Strateškom planiranju od nacionalnog značaja i od značaja 

za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 


