
 

 
PRIVITAK 1. 

 
Plan vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine 
 

Faze 
vrednovanja 

Format i sadržaj 
vrednovanja 

Svrha 
Vremenski 
raspored 

Metode 
Izvori podataka i način 

prikupljanja 

Okvirni proračun 
za provedbu 

plana 
vrednovanja/kn 

Vrednovanje 
tijekom 
izrade  

1. privremeno izvješće – 
analiza i ocjena osnovne i 
SWOT analize i utvrđenih 
razvojnih potreba i 
potencijala, uključujući 
preporuke za poboljšanje 
istih  Poboljšanje kvalitete Strategije i 

cjelokupnog procesa 
programiranja, u smislu 
problemske i strateške 
relevantnosti i koherentnosti 
Strategije,  
transparentnosti i legitimiteta 
procesa programiranja te 
sukladnosti s drugim lokalnim, 
županijskim i nacionalnim 
strateškim razvojnim 
dokumentima.. Također, 
utvrđivanje preporuka i 
preduvjeta ključnih za provedbu i 
daljnje vrednovanje SRUA, čime 
se omogućava kvalitetnije 
upravljanje provedbom i 
postizanje ciljeva zadanih 
strateškim dokumentom.. 

1. privremeno 
izvješće – I. 
kvartal 2023., u 
skladu s 
dinamikom 
izrade SRUA  

- formiranje upravljačke 
skupine   

- razrada metodologije: 
utvrđivanje kriterija (npr. 
relevantnost i potpunost 
prikupljenih informacija, 
koherentnost, 
dosljednost, 
komplementarnost) i 
evaluacijskih pitanja 

- Desk analiza 
dokumentacije 

- Konzultacije s dionicima 

- Sinteza nalaza analize i 
konzultacija te izrada 
izvještaja. 

 

Napomena: 
Metodologija i sadržaj 
završnog izvješća 
izrađuju se  sukladno 
Pravilniku o postupku i 
metodologiji 
vrednovanja politike 
regionalnog razvoja (NN 
121/15)  

- nacrti Strategije  
- zapisnici sjednica 

Partnerskog vijeća  
- zapisnici sastanaka 

radnih skupina  
- ostala relevantna 

dokumentacija (npr. 
ostali strateški 
dokumenti, stručna 
literatura, statistički 
izvori podataka itd.)  

 

Način prikupljanja: 
dostava materijala od 
strane nositelja izrade 
Strategije (Grada 
Rijeke), konzultacije s 
dionicima, po potrebi 

80.000,00 kn  

2. privremeno izvješće - 
analiza i ocjena strateškog 
okvira (vizija razvoja, 
strateška usklađenost s 
dokumentima višeg reda,, 
ciljevi SRUA-a, prioriteti 
javne politike, mjere i 
strateški projekti), 
uključujući preporuke za 
poboljšanje istih  

2. privremeno 
izvješće – I. 
kvartal 2023., u 
skladu s 
dinamikom izrade 
SRUA 

Završno izvješće  - analiza i 
ocjena provedbenih 
dokumenata (akcijski plan i 
komunikacijska strategija) te 
sumiranje prethodno 
izrađenih izvješća i načina 
na koji su nalazi ocjene 
ugrađeni u proces 
programiranja, uključujući 
preporuke za buduća 
vrednovanja i fazu 
provedbe, ako je 
primjenjivo. Završno 

Završno izvješće   
- IV. kvartal 2023., 
u skladu s 
dinamikom izrade 
SRUA  



Faze 
vrednovanja 

Format i sadržaj 
vrednovanja 

Svrha 
Vremenski 
raspored 

Metode 
Izvori podataka i način 

prikupljanja 

Okvirni proračun 
za provedbu 

plana 
vrednovanja/kn 

izvješće izrađuje se nakon 
izrade završnog nacrta, a 
prije usvajanja od strane 
Partnerskog vijeća i 
gradskih/općinskih vijeća. 

Vrednovanje 
tijekom 
provedbe  

4 izvješća o provedbi 
Strategije:  
- Izvješće o provedbi 

Strategije u razdoblju 
2023. i 2024.   

- Izvješće o provedbi 
Strategije u 2025.  

- Izvješće o provedbi 
Strategije u 2026.   

- Izvješće o provedbi 
Strategije u 2027.   

  

  

Dva su cilja vrednovanja tijekom 
provedbe:  
- Konsolidiranje podataka, 

iskustava i rezultata 
provedbe u pojedinoj godini, 
a u svrhu boljeg upravljanja 
provedbom te osiguranja 
transparentnosti i strateškog 
usmjerenja SRUA  

- Mjerenje postignuća prema 
zadanim pokazateljima te 
izvještavanje o istima prema 
relevantnim tijelima na 
nacionalnoj i na razini UA. 

IV. kvartal 2024.  
  
IV. kvartal 2025.  
IV. kvartal 2026.  
IV. kvartal 2027. 

Izrada Uputa za izradu i 
sadržaj izvješća o provedbi 
Strategije i popratnih 
tablica:   

- uvodne informacije - 
razdoblje o kojemu se 
izvještava, odgovornost 
za provedbu mjera   

- provedba mjera  - 
financijski izvještaj i 
izvještaj o 
pokazateljima   

- izvještaj o strateškim 
projektima  

- izazovi u provedbi 
Strategije   

  

- projektna 
dokumentacija o  
svim strateškim 
projektima na 
području urbane 
aglomeracije (u 
provedbi / 
provedeni)  

 
Način prikupljanja: 
direktno od nositelja 
provedbe (pismeno i 
usmeno), terenski rad  

80.000,00 kn 

Vrednovanje 
nakon 
provedbe  

Izvješće nakon isteka 
ukupnog razdoblja provedbe  

 
Konsolidiranje podataka, 
iskustava, rezultata i postignuća 
tijekom cijelog razdoblja 
provedbe te ocjena učinkovitosti, 
a u cilju informiranja javnosti i 
donositelja odluka te 
unapređenja procesa 
programiranja nove financijske 
perspektive. 
 

I. kvartal 2028.   

Konsolidacija 
podataka iz godišnjih 
izvještaja, analiza 
procesa i postignuća 
provedbe SRUA 
Rijeka te ocjena 
učinkovitosti prema 
evaluacijskim 
pitanjima (minimalno 
kriteriji 
učinkovitosti/utjecaja i 
održivosti).  

Izvješća o provedbi  
Strategije u pojedinim 
godinama provedbe te 
dodatni izvori prema 
potrebi 

80.000,00 kn  

  
 


