
Nacrt prijedloga 
Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

12. studenog 2020. 



Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine 

 Krovni strateški dokument sa dugoročnom vizijom razvoja Hrvatske

 Odrediti dugoročne razvojne smjerove i strateške ciljeve države 
za sljedećih 10 godina

 Utvrditi smjernice i prioritete 
za pregovore s EK o korištenju europskih sredstava

Svrha NRS-a



Pitanja na koja NRS 2030. daje odgovor

 Gdje smo trenutno?
(koji su nam razvojni izazovi i razvojni potencijali)

 Gdje želimo biti 2030. godine?
(vizija, razvojni smjerovi i strateški ciljevi)

 Kako ćemo to ostvariti? 
(prioriteti provedbe javnih politika)

 Kako ćemo to provoditi?  
(provedbeni mehanizmi, dugoročni i srednjoročni strateški dokumenti)

 Kako ćemo to financirati?

 Kako ćemo upravljati procesom provedbe strategije?



Temeljna načela i dionici procesa izrade NRS-a 2030.

 Partnerski pristup  Konsenzus  Transparentnost



Prijedlog vizije razvoja Hrvatske

Hrvatska je u 2030. godini 

konkurentna, inovativna i sigurna zemlja 

prepoznatljivog identiteta i kulture, 

zemlja očuvanih resursa,  

kvalitetnih životnih uvjeta 

i jednakih prilika za sve.



Prijedlog razvojnih smjerova NRS-a 2030.



1. Održivo gospodarstvo i društvo

Konkurentno i inovativno gospodarstvo1

Obrazovani i zaposleni ljudi2

Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, 
javna uprava 
i upravljanje državnom imovinom

3
RAZVOJNI SMJER 1. 

Održivo gospodarstvo 

i društvo Globalna prepoznatljivost i jačanje 
međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

4



2. Jačanje otpornosti na krize

Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Demografska revitalizacija 
i bolji položaj obitelji

5

Sigurnost za stabilan razvoj

6

7

RAZVOJNI SMJER 2. 

Jačanje otpornosti 

na krize



3. Zelena i digitalna tranzicija

Ekološka i energetska tranzicija 
za klimatsku neutralnost8

Samodostatnost u hrani 
i razvoj biogospodarstva

Održiva mobilnost

9

10

Digitalna tranzicija društva i gospodarstva11

RAZVOJNI SMJER 3. 

Zelena i digitalna 

tranzicija



Razvoj potpomognutih područja 
i područja s razvojnim posebnostima

Jačanje regionalne konkurentnosti

4. Ravnomjeran regionalni razvoj

12

13

RAZVOJNI SMJER 4. 

Ravnomjeran 

regionalni razvoj



13 strateških ciljeva NRS-a 2030.

Konkurentno i inovativno 
gospodarstvo1

Obrazovani i zaposleni ljudi2

Učinkovito i djelotvorno 
pravosuđe, javna uprava i 
upravljanje državnom imovinom

3

Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Demografska revitalizacija i bolji 
položaj obitelji

5

Sigurnost za stabilan razvoj

6

Ekološka i energetska tranzicija za 
klimatsku neutralnost8

Samodostatnost u hrani i razvoj 
biogospodarstva9

Održiva mobilnost10

Digitalna tranzicija društva i 
gospodarstva

11

Razvoj potpomognutih područja 
i područja s razvojnim 
posebnostima

12

Jačanje regionalne 
konkurentnosti

13

RAZVOJNI SMJER 1. 
Održivo 

gospodarstvo 

i društvo

RAZVOJNI SMJER 2. 
Jačanje 

otpornosti 

na krize

RAZVOJNI SMJER 3. 
Zelena i 

digitalna 

tranzicija

RAZVOJNI SMJER 4. 
Ravnomjeran 

regionalni razvoj

Globalna prepoznatljivost i 
jačanje međunarodnog položaja i 
uloge Hrvatske

4

7



Horizontalni prioriteti

 Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti 
u skladu s Ustavom

 Nacionalna ravnopravnost, socijalna pravda, ravnopravnost 
spolova i ravnopravnost osoba s invaliditetom te ostalih ranjivih 
društvenih skupina



Ciljne vrijednosti za Hrvatsku 2030. godinu

Izbor ciljeva Početna vrijednost Ciljna vrijednost

BDP/st. 
(prosjek EU-a = 100)

65 % 
(2019.)

75 % 

Stopa zaposlenosti  
(20-64 godine) 

66,7 % 
(2019.)

75 % 

Poredak Hrvatske na
indeksu globalne konkurentnosti

63. mjesto
(2019.)

45. mjesto

ili bolje

Vrijednost izvoza roba i usluga
(% BDP-a)

52,3 % 
(2019.)

70 % 

Udio ukupnih izdataka 
za istraživanje i razvoj (u BDP-u) 

1,11 %
(2019.)

3 % 



Izbor ciljeva Početna vrijednost Ciljna vrijednost

Očekivani broj godina 
zdravog života

58,5 god. žene

56,5 god. muškarci
(2018.)

> 64 god. žene

> 64 god. muškarci

Stopa totalnog fertiliteta
1,47 djece 

(2018.)
1,8 djece 

EU = 1,54 (2018.)

Čitalačka pismenost 
(PISA ljestvica)

479 bodova
(2018.)

Prosjek OECD-a
OECD prosjek 2018.: 487 bodova 

Duljina vremena kojeg učenici 
provode u nastavnom procesu 
- primarno obrazovanje
- sekundarno obrazovanje

1890 sati (primarno)

2651 sati (sekundarno)
(2019.)

Dostići prosjek EU-a
4062 sata (2019.)
2956 sata (2019.)

Stopa sudjelovanja odraslih u 
cjeloživotnom obrazovanju
(20 - 64 godine)

3,5 % 
(2019.)

Dostići prosjek EU-a
10,8 % (2019.)



Izbor ciljeva Početna vrijednost Ciljna vrijednost

Osobe u riziku od siromaštva i 
socijalne isključenosti

23,3 %  
(2019.) manje od 15 %

Produktivnost rada u poljoprivredi                         
(eura/godišnjoj jedinica rada)

6.107  
(2019.) 10.000 

Emisija stakleničkih plinova
(bazna godina – 1990.)

75,2 % 
(2018.)

65 % 

Udio obnovljivih izvora energije u 
bruto ukupnoj potrošnji energije

28 % 
(2018.)

36,4 % 

Stopa recikliranja 
komunalnog otpada

25,3 % 
(2018.)

55 % 
EU = 47,7 % (2018.)

DESI indeks gospodarske 
i društvene digitalizacije

47,6 
(2020.)

Dostići prosjek EU-a 
52,6 (2020.)




