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UVOD 

  

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene Zakonom o 

strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, 

broj 123/17), Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi 

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

područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19) te Uputama za izradu 

polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne 

i područne(regionalne) samouprave, inačica 1.0., Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije. 

Provedbeni program Općine Dugopolje kratkoročni je akt strateškog planiranja 

izrađen je u skladu sa odredbama Zakona sa svrhom definiranja provedbe ciljeva, a 

vrijedi za razdoblje trajanja mandata Izvršnog tijela. Iznimno je važan alat za 

upravljanje razvojem Općine. Prikazuje gospodarske, društvene, kulturne i sociološke 

aspekte sredine, te predstavlja ključni ulazni dokument za izradu programskih 

dokumenata i konkuriranja na natječajima prema ministarstvima i projektima EU, 

temeljem kojeg bi se Općini omogućilo korištenje financijskih sredstava iz fondova 

Europske Unije prilikom provedbe odabranih programa i projekata. 

Provedbeni program Općine Dugopolje (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) za 

razdoblje 2022. – 20242. godine donio je općinski načelnik Odlukom KLASE: 300-

01/21-01/1, URBROJ: 2180/04-02/1-21-3, dana 16. prosinca 2021. godine. 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu obuhvaća 

razdoblje od dana donošenja do 30. lipnja 2022. godine (izvještajno razdoblje), a sadrži 

podatke o provedbi mjera iz nadležnosti i rada općine. 
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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

 

Svjetska zdravstvena i gospodarska kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID- 

19 ostavila je trag na tržištu zbog zatvaranja dijela gospodarstva, koje se pokazalo 

nedostatno fleksibilnim u tako promijenjenim okolnostima života i rada, a što je dalo 

dodatan poticaj redefiniranju programskih i planskih dokumenata. 

U skladu s epidemiološkom situacijom i s potrebama gospodarstva potrebno ke 

kontinuirano unaprijeđivati i prilagodavati sve mjere, analizirati stanja na tržištu i svih 

prijedloga partnera u svrhu postizanja što veće učinkovitosti i adekvatnosti mjera. 

U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Dugopolje kao izvršna vlast 

obavljao je poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom. 

Izvršavao je i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao 

djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u 

skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća. Općina Dugopolje 

usmjeravala je strateški smjer gospodarskog razvoja Općine i upravljala svim 

prirodnim resursima koji predstavljaju cilj razvoja svog područja.  

Na općinkoj upravi leži odgovornost stvaranja uvjeta i pretpostavki za razvoj 

posebno onih djelatnosti koje su okosnica kvalitetnog i zadovoljnog života ljudi u 

našem kraju kao što su predškolstvo, infrastruktura, prostorno planiranje, zaštita 

okoliša i prirode. Iz prikazanog tekstualnog i tabličnog dijela izvješća razvidno je kako 

Općina Dugopolje podržava ostvarenje zadanih mjera i ciljeva i njihovu realizaciju te 

financijski podupire tijekom izvještajnog razdoblja - prvog polugodišta 2022. godine.  

Usprkos izazovima s kojima se suočilo gospodarstvo i društvo u cjelini Općina ne 

odustaje od ostvarenja zacrtanih ciljeva kako je razvidno i iz predmetnog izvješća, 

kontinuirano ulaže u aktivnosti unapređenja obrazovanja, jačanje usluga u sustavu 

socijalne skrbi, preventivne aktivnosti zaštite zdravlja, unapređenje stanovanja, 

izgradnju i održavanje komunlne infrastrukture te pripremu i provedbu razvojnih 

projekata na našem području. 

Provedbenim programom za razdoblje 2022. - 2025. godine Općina Velika 

nastavlja daljnje procese razvoja i podržavanja održivog i gospodarskog razvoja te 

društvenog konteksta za bolju budućnost Općine, odnosno kvalitetniji i pametniji način 

življenja kroz ostvarenje strateških ciljeva i mjera. 
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2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 

U nastavku prikazana je sažeta analiza statusa provedbe mjera općine Dugopolje 

prema postavljenim prioritetima. 

 

 Mjere i prioriteti djelovanja Općine 

PRIORITET MJERA 

• Razvoj konkurentnog i 

održivog gospodarstva-P1 

✓ Gospodarski razvoj-M1 

• Unaprjeđenje 

infrastrukturnih sustava 

Općine-P2 

✓ Komunalno gospodarstvo-M1 

✓ Zaštita i unaprjeđenje prirodnog 

okoliša-M2 

✓ Promet i održavanje javnih 

prometnica-M3 

• Razvoj ljudskih resursa i 

poboljšanje kvalitete života 

kroz unaprjeđenje javnih i 

društvenih djelatnosti i 

infrastrukture-P3 

 

✓ Briga o djeci-M1 

✓ Odgoj i obrazovanje-M2 

✓ Kultura, tjelesna kultura i sport-M3 

✓ Razvoj civilnog društva-M4 

✓ Socijalna skrb-M5 

✓ Demografija-M6 

✓ Zaštita zdravlja građana-M7 

• Osiguranje prostornog 

razvoja i održivosti te 

efikasnijeg poslovanja 

Općine-P4 

✓ Lokalna uprava i administracija- M1 

✓ Protupožarna i civilna zaštita-M2 

✓ Unaprjeđenje naselja i stanovanje-M3 

✓ Prostorno i urbanističko planiranje-M4 
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 PRIORITET 1 

 MJERA 1 GOSPODARSKI RAZVOJ 

 

Za razvoj zajednice kao cjeline poticanjem razvoja gospodarstva, poljoprivrede i održivog razvoja kroz razvoj poduzetničkih potpornih 

institucija i poduzetničke infrastrukture utrošeno je ukupno 277.284,14 kn. 

 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena sredstva 
u izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

1.1.1. aktivnosti vezane za 
unaprjeđenje gospodarskog 
razvoja i poticanja 
poduzetničkog okruženja 

 
1.1.2. jačanje poduzetničke 
infrastrukture uspostavom 
poslovnih zona  

 
1.1.3. jačanje turističke 
infrastrukture i poticanje 
razvoja održivog turizma 

✓ broj projekata 
Razvojne agencije 

 
 
 

✓ uređene površine 
poslovnih zona u m2 

 
 

✓ broj provedenih 
aktivnosti Turističke 
zajednice 

✓ broj korisnika u 
planiranim projektima 
za razvoj turizma 

✓ uređena 
infrastruktura u okviru 
projekata u m2 

1 
 
 
 
 
2000 
 
 
 
5 
 
 
 
50 
 
 
2350,00 

8 
 
 
 
 
15000 
 
 
 
25 
 
 
 
250 
 
 
10000 

1 
 
 
 
 
2200 
 
 
 
7 
 
 
 
100 
 
 
2600 

149.688,5 
 
 
 
 
51.036,89 
 
 
 
 
 
 
76.558,75 

U tijeku 
 
 
 
 
U tijeku 
 
 
 
 
 
 
U tijeku 
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 PRIORITET 2 

 MJERA 1 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

 

Općina Dugopolje kontinuirano provodi redovne aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture u skladu s djelokrugom općine, no 

također, provodi i reformske aktivnosti koje se odnose na ulaganje u unaprijeđenje sustav vodoopskrbe i odvodnje. Ukupno utrošena 

sredstva u promatranom razdoblju za provedbu aktivnosti Mjere 1 Prioriteta 2 iznose 3.206.920,16 kn. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena sredstva 
u izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

2.1.1. gospodarenje 
objektima u 
vlasništvu općine 
 

✓ broj održavanih nekretnina 
✓ broj nabavljene opreme 

4 
24 
 
 
13125 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
1000 
 
4 
2 

5 
50 
 
 
24000 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
2500 
 
4 
3 

4 
30 
 
 
13825 
 
 
28 
 
110 
 
15 
 
 
1100 
 
4 
3 
 

 
 
 
2.599.328,77 
 
 
 
 
 
 
 
72.951,39 
 
 
 
 
 
 
 
534.640,00 

 
 
 
U tijeku 
 
 
 
 
 
 
 

U tijeku 
 
 
 
 
 
 
U tijeku 

2.1.2. otkup zemljišta 
 
2.1.3. unaprijeđenje 
sustava vodoopskrbe 
i odvodnje 
 
 

 
 
 
2.1.4. održavanje 
javnih površina, 
groblja, te građevina i 
predmeta javne 
namjene 

✓ otkupljeno zemljište u m2 
 

✓ broj održavanih građevina 
javne odvodnje 

✓ izgrađena sekundarna 
vodovodna mreža u m2 

✓ broj sufinanciranih 
kanalizacijskih priključaka 

 
 

✓ održavane javne površine u 
m 

✓ broj održavanih groblja 
✓ broj održavanih građevina 
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 PRIORITET 2  

 MJERA 2 ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA 
 

Za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja, kojima se neporedno ostvaruju potrebe građana uspostavljen je cjelovit sustav za 

održivo gospodarenje otpadom, očuvanje okoliša, održivi razvoj i poboljšanje kvalitete života građana općine za što su utrošena 

sredstva u iznosu od 488.065,73 kn, a iskorištena u prvom redu za nesmetan rad reciklažnog dvorišta i odvoz otpada. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno do 
30.06.2022. 

Utrošena sredstva 
u izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

2.2.1. uspostava sustava 
za održivo gospodarenje 
otpadom 

✓ količina 
zbrinutog 
otpada u kg 

73.962,00 500.000,00 115.885 ,00 488.065,73 U tijeku 

 
 

 PRIORITET 2 

 MJERA 3 PROMET I ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA 

 

Invsticijska Mjera 3 Prioriteta 2 podrazumjeva poduzimanje aktivnosti svih vrsta održavanja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta te 

javnu uličnu rasvjetu uz ceste, priključke na županijske i državne ceste te svu potrebnu infrastrukturu za siguran promet financirana 

u iznosu od 1.439.496,53 kn. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna                    
vrijednost 

Ostvareno do 
30.06.2022. 

Utrošena sredstva u 
izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

2.3.1. održavanje i 
rekonstrukcija 
nerazvrstanih cesta 
2.3.2. unapređenje 
sustava javne rasvjete 

✓ održavane i 
rekonstruirane 
nerazvrstane ceste u 
km 

✓ broj unaprjeđenih 
sustava ulične rasvjete 

80 100 82,5  1.439.496,53 U tijeku 
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 PRIORITET 3 

 MJERA 1 BRIGA O DJECI 

 

U svrhu demografske obnove, ostanka mladih i obitelji na području općine općina učaže velike napore u predškolski odgoj kako bi 

omogućila što kvalitetniji odgoj i brigu o djeci za vrijeme dok su roditelji zaposleni. Za provedbu mjere utrošila je 2.370.500,60 kn a 

uključuje financiranje cjelokupnog predškolskog odgoja na području općine u punom opsegu, zatim održavanje novog vrtića, 

dogradnju starog vrtića te nabavu opreme za vrtiće. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena sredstva 
u izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

3.1.1. redovna djelatnost 
vrtića 

✓ broj upisane djece 
 

159 180 154 
2.370.500,60 
 

U tijeku 

 

 

 PRIORITET 3 

 MJERA 2 ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 

Unapređenje uvjeta obrazovanja i izjednačavanje mogućnosti pristupa obrazovanju svim učenicima na području općine, poticanje 

obrazovanja mladih na svim razinama i direktno materijalno ulaganje u proces obrazovanja kao jednu od glavnin preduvjeta zašt ite 

građana od budućeg siromaštva provodimo kroz sufinanciranje prehrane i osiguranja učenika osnovne škole, nabavu radnih 

materijala za učenike, osiguravanje i unaprjeđenje materijalih uvjeta osnovne škole te stipendiranje srednjškolaca i studenata s 

područja općine. Za provođenje mjere u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu 452.500,60 kn. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena sredstva 
u izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

3.2.1.  aktivnosti vezane 
za odgoj i obrazovanje i 

✓ udio sufinanciranja 
prehrane u % 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

 
 
452.500,60 
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unaprjeđenje uvjeta za 
obrazovanje 
3.2.2. dodjela stipendija 

✓ udio sufinanciranja 
osiguranja u % 

✓ broj stipendista-učenika 
✓ broj stipendista-

studenata 

100 
19 
59 

100 
20 
70 

100 
17 
59 

U tijeku, 
kontirnuirana 
provedba 

 

 

 PRIORITET 3 

 MJERA 3 KULTURA, TJELESNA KULTURA I SPORT 

 

Unaprjeđenje kulturnih i sportskih sadržaja i programa provodi se u svrhu poboljšanja mogućnosti kreativnog provođenja slobodnog 

vremena, neformalnog obrazovanja i aktivnog i zdravog života za sve stanovnike općine, a uključuje potpore javnim potrebama na 

području kulture, sporta i vjere te financiranje i cjelokupna podrška radu Narodne knjižnice u Dugopolju čime se unaprjeđuje čitalačka 

kultura, obrazovanje i informiranost građana te očuvanje kulture i povijesti. Za Mjeru 1 Prioriteta3 utrošeno je 3.112.785,47 kn. 

 

U okviru mjere opisan je i investicijski projekt HUB-Centar sportske edukacije i aktivnog življenja kojem je dio ulaganja bio planiran 

tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela, no zbog trenutne gospodarske situacije i porasta cijena građenja, projekt je odgođen dok 

se na nađu povoljniji izvori financiranja istog. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena 
sredstva u 
izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

3.3.1. promicanje kulture i 
duhovnosti 
 
3.3.2. poticanje razvoja 
sporta i rekreacije 

✓ broj potpora za razvoj kulture 
✓ broj potpora za vjerske 

zajednice 
✓ broj potpora za razvoj sporta 

 
 
 

15 
0 
 
15 
 
 
 

60 
5 
 
60 
 
 
 

29 
1 
 
30 
 
 
 

 
 
2.620.421,00 
 
 
 
 
 
255.000,00 

 
U tijeku 
 
 
 
 
 



 OPĆINA DUGOPOLJE 
Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022 

 

10 
 

3.3.3. poticanje kulturne i 
povijesne baštine te razvoj 
kulture čitanja 
 
3.3.4. unaprjeđenje 
dostupnosti sportsko 
rekreacijskih sadržaja, 
sportske edukacije i aktivnog 
života 

✓ broj aktivnosti knjižnice 
✓ broj članova knjižnice 

 
✓ broj korisnika SPORT HUB-a 

Centra sportske edukacije i 
aktivnog življenja 

12 
497 
 
0 

80 
525 
 
10 

15 
525 
 
0 
 

 
 
267.364,47 

U tijeku 
 
 
Odustajanje 
/Odgoda 

 

 

 

 PRIORITET 3 

 MJERA 4 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 

 

Razvoj civilnog društva doprinosi neformalnom obrazovanju građana, poboljšava socijalnu uključenost i umanjuje opasnost od 

siromaštva. U okviru navedene mjere za financiranje aktivnosti potpore programima nevladinog sektora izdvojeno je 453.000,00 kn.. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena 
sredstva u 
izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

3.4.1. unaprjeđenje razvoja 
civilnog društva 

✓ broj potpora za 
organizacije civilnog 
društva 

21 85 42 453.000,00 U tijeku 
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 PRIORITET 3 

 MJERA 5 SOCIJALNA SKRB 

 

U provedbu mjere uključene su aktivnosti pružanja različitih oblika pomoći ranjivim i potrebitim stanovnicima općine te sufinanciranje 

cijene prijevoza i stambeno zbrinjavanje Hrvatskih ratnih i vojnih invalida. Mjera uključuje i provedbu EU projekta „ZAŽELI“-„Prilika za 

rad“, koji istovremeno daje priliku za zapošljavanje i unaprjeđuje skrb o najstarijim članovima društva. Utrošeno je 1.159.705,03 kn. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena 
sredstva u 
izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

3.5.1. pružanje socijalne zaštite i 
unaprjeđenje kvalitete života 
građana 
 
 
3.5.2. pružanje socijalne skrbi i 
zaštite osjetljivim skupinama, 
dodjela pomoći i skrb o 
hrvatskim braniteljima i njihovim 
obiteljima 
 
 
 

✓ broj korisnika programa 
ZAŽELI 

✓ broj korisnika projekta 
PJAT DOBROTE 

 
 
 

✓ broj svih vrsta pomoći 
✓ broj stambeno zbrinutih 

HRVI 

48 
 
84 
 
 
 
 
93 
 
5 

48 
 
100 
 
 
 
 
400 
 
12 

48 
 
100 
 
 
 
 
174 
 
9 

 
414.213,00 
 
 
 
 
 
 
745.492,03 

 
U tijeku 
 
 
 
 
 
 
U tijeku 
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 PRIORITET 3 

 MJERA 6 DEMOGRAFIJA 

 

U svrhu poticanja nataliteta i demografske obnove kao jednog od značajnih problema na nacionalnoj razini, a konkretno se odnosi na 

potporu za novorođenče i prilikom sklapanja braka izdvojeno je 275.000,00 kn. 

 

 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena 
sredstva u 
izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

3.6.1. poticanje nataliteta i 
zaustavljanje iseljavanja mladih 

✓ broj dodijeljenih 
potpora za novorođenu 
djecu 

✓ broj dodijeljenih 
potpora za sklapanje 
braka 

 

55 
 
30 

315 
 
175 

81 
 
39 

 
275.000,00 

 
U tijeku 

 

 

 PRIORITET 3 

 MJERA 7 ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA 

 

Osiguravanje sigurnog i zdravog okoliša u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti građana finanirano je s 252.500,00 kn kroz aktivnosti 

crvenog križa kao i deratizaciju i dezinsekciju poručja općine. 
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Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 
vrijednost 

Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena 
sredstva u 
izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

3.7.1. aktivnosti vezane 
za zaštitu i unaprjeđenje 
zdravlja građana 

✓ broj aktivnosti Crvenog križa 
✓ broj usluga deratizacije i 

dezinsekcije 
✓ broj usluga uklanjanja 

životinja 

4 
6 
 
64 

25 
30 
 
250 

7 
8 
 
96 

 
 
252.500,00 

 
 
 U tijeku 

 

 

 PRIORITET 4 

 MJERA 1 LOKALNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 

 

Osiguravanje redovne djelatnosti kroz osiguravanje i unaprjeđenje prostornih i materijalnih uvjeta rada te razvoj ljudskih potencijala 

općine financiranjem redovnog djelovanja izvršnog kao i upravnog tijela samoupravne jedinice sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i odredbama drugih primjenjivih zakona, koje JLS izvršavaju u svom djelokrugu u ukupnom iznosu od 

5.844.102,16 kn.  

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena 
sredstva u 
izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

4.1.1.aktivnosti vezane za 
redovnu djelatnost izvršnog 
tijela, predstavničkih tijela i 

upravnih tijela samoupravne 
jedinice 

✓ broj donesenih Odluka 
✓ broj pripremljenih 

izvještaja 
✓ broj izadanih Rješenja 
✓ broj pripremljenih 

izvještaja o provedbi 
planiranih aktivnosti i 
projekata 

122 
4 
464 
2 
 
 
 

500 
16 
2000 
8 
 

168 
6 
551 
3 

 
5.844.102,16 

 
U tijeku 
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 PRIORITET 4 

 MJERA 2 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 

 

Za provedbu aktivnosti koje se odnose na redovan rad DVD-a, uključujući i potrebnu opremu, redovan rad sustava civilne zaštite i 

Gorske službe spašavanja te se definira za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja, iz djelokruga JLS, kojima se neporedno 

ostvaruju potrebe građana utrošeno je 1.371.647,29 kn- 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednos
t 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena sredstva 
u izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

4.2.1. aktivnosti vezane uz 
pružanje i unaprjeđenje 
vatrogasne i civilne zaštite i 
sustava spašavanja 

✓ broj intervencija službi 
za zaštitu i spašavanje 

312 1250 434 1.371.647,29 U tijeku 

 

 

 PRIORITET 4 

 MJERA 3 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE 
 

KRATKI OPIS MJERE 3 

 

Unaprjeđenje kvalitete stanovanja u stambenim  zonama u općini te doprinos demografskoj revitalizaciji kroz uređenje stambenih 

zona, javnih površina i parkova te dječjih igrališta ostvareno je financiranjem od 2.284.111,36 kn. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena sredstva 
u izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

4.3.1. unaprjeđenje 
stanovanja i kvalitete 
života u naseljima 

✓ Broj izgrađene infrastruktura 
u naseljima  
 

4 15 8 2.284.111,36 U tijeku 
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 PRIORITET 4 

 MJERA 4 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE 

 

KRATKI OPIS MJERE 4 

 

Prostorno planiranje u svrhu planiranja rješenja za pametno upravljanje, brigu o okolišu i optimalno korištenje istog za život ljudi. 

Uključuje izradu prostorno planske dokumentacije s pripadajućim radnjama te projektnu dokumentaciju za EU projekte financiranu u 

iznosu od 141. 250,00 kn. 

 
Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 

vrijednost 
Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
do 
30.06.2022. 

Utrošena sredstva 
u izvještajnom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

4.4.1. aktivnosti vezane za 
prostorno planiranje 

✓ područja JLS 
pokrivena prostornim 
planom u m² 

63,46 63,46 63,46 141.250,00 U tijeku/ 
Kontinuirano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OPĆINA DUGOPOLJE 
Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022 

 

16 

 

 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

Provedbenim programom Općine Dugopolje za razdoblje 2022. – 2025. godine 

definirane su mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva 

razvoja općine. Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera Općina Dugopolje 

nastoji omogućiti svojim stanovnicima kvalitetniji i ugodniji život.  

Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika po mjerama: 

 

 Naziv mjere Svrha provedbe mjere 
Pokazatelj 
rezultata  

Ostvarena 
vrijednost 

pokazatelja 
rezultata u 

promatranom 
razdoblju 

Status 
provedbe 

mjere 

1. Gospodarski razvoj 

Poticanje razvoja 
gospodarstva, poljoprivrede 

i održivog razvoja kroz 
razvoj poduzetničkih 
potpornih institucija i 

poduzetničke infrastrukture. 
Gospodarski rast i razvoj 

omogućuju kvalitetan život i 
blagostanje građana, kao i 

zajednice u cjelini. 

broj projekata 
Razvojne 
agencije 

1 U tijeku 

uređene 
površine 

poslovnih zona 
u m2 

200 U tijeku 

broj provedenih 
aktivnosti 
Turističke 
zajednice 

2 U tijeku 

broj korisnika u 
planiranim 

projektima za 
razvoj turizma 

50 Provedeno 

uređena 
infrastruktura u 
okviru projekata 

u m2 

250 U tijeku 

2. 
Komunalno 

gospodrastvo 

Svrha provedbe je 
osiguravanje potrebne 

komunalne infrastrukture za 
kvalitetan život stanovnika 

općine te redovito 
održavanje postojeće 

infrastrukture. Također, 
planirano je i unaprjeđenje 

komunalnih sustava 
dodatnom izgradnjom i 

rekonstrukcijama u svrhu 
postizanja održivog razvoja 

i više kvalitete života u 
općini. 

broj održavanih 
nekretnina 

4 Provedeno 

broj nabavljene 
opreme 

5 U tijeku 

otkupljeno 
zemljište u m2 

727 U tijeku 

broj održavanih 
građevina javne 

odvodnje 
28 U tijeku 

izgrađena 
sekundarna 
vodovodna 
mreža u m' 

110 U tijeku 
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broj 
sufinanciranih 
kanalizacijskih 

priključaka 

5 U tijeku 

održavane 
javne površine u 

m2 
100 U tijeku 

broj održavanih 
groblja 

4 U tijeku 

broj održavanih 
građevina 

2 U tijeku 

3. 
Zaštita i 

unaprijeđenje 
prirodnog okoliša 

Uspostava cjelovitog 
sustava za održivo 

gospodarenje otpadom, 
očuvanje okoliša, održivi 

razvoj i poboljšanje 
kvalitete života građana 

općine. 

količina 
zbrinutog 

otpada u kg 
41923 U tijeku 

4. 
Promet i 

održavanje javnih 
prometnica 

Unaprjeđenje prometnog 
sustava i prometne 
infrastrukture kroz 

investicijsko održavanje i 
rekonstrukciju prometnica 
kojima je nadležna općina. 

Posljedično, poticanje 
dostupnosti svih dijelova 

općine građanima i 
poduzetnicima te 

poboljšanje trgovine i 
tranzita.  

održavane i 
rekonstruirane 
nerazvrstane 
ceste u km 

2,5 U tijeku 

broj 
unaprjeđenih 

sustava ulične 
rasvjete 

0 U tijeku 

5. Briga o djeci 

Mjera je nužna za 
budućnost opstanka općine 
i ostanka mladih i obitelji na 

području općine jer bez 
stanovnika svih dobnih 

skupina, a posebno mladih, 
nema budućnosti. Ulaganje 

u predškolski odgoj 
omogućuje odgoj djece i 

brigu o djeci za vrijeme dok 
su roditelji zaposleni, a 

sufinanciranje cijene vrtića 
pozitivna je mjera 

demografske politike.  

broj upisane 
djece 

154 U tijeku 

6. 
Odgoj i 

obrazovanje 

Svrha provedbe je 
unaprjeđenje uvjeta 

obrazovanja i 
izjednačavanje mogućnosti 
pristupa obrazovanju svim 

učenicima na području 
općine, poticanje 

obrazovanja mladih na 
svim razinama i direktno 
materijalno ulaganje u 

proces obrazovanja kao 
jednu od glavnin preduvjeta 
zaštite građana od budućeg 

siromaštva. 

udio 
sufinanciranja 
prehrane  u % 

50 U tijeku 

udio 
sufinanciranja 
osiguranja u % 

100 U tijeku 

broj stipendista 76 Provedeno 
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7. 
Kultura, tjelesna 

kulutra i sport 

Unaprjeđenje kulturnih i 
sportskih sadržaja i 
programa u svrhu 

poboljšanja mogućnosti 
kreativnog provođenja 
slobodnog vremena, 

neformalnog obrazovanja i 
aktivnog i zdravog života za 

sve stanovnike općine. 
Navedeno pozitivno 
doprinosti precepciji 

građana o zadovoljstvu i 
kvaliteti života te potiče 
stanovnike na ostanak u 

općini. 

broj potpora za 
razvoj sporta 

15 U tijeku 

broj potpora za 
razvoj kulture 

14 U tijeku 

broj potpora za 
vjerske 

zajednice 
1 Provedeno 

broj aktivnosti 
knjižnice 

3 U tijeku 

broj članova 
knjižnice 

525 U tijeku 

broj korisnika 
SPORT HUB-a 
Centra sportske 

edukacije i 
aktivnog 
življenja 

0 
Odustaje 

se/Kašnjenje 

8. 
Razvoj civilnog 

društva 

Razvoj civilnog društva 
doprinosti neformalnom 
obrazovanju građana, 
poboljšava socijalnu 

uključenost i umanjuje 
opasnost od siromaštva. 

Jačanje nevladinog sektora 
ojačava usluge građanima i 

omogućuje dodanu 
vrijednost u pružanju 

obrazovnih, socijalnih, 
kulturnih, sportskih i ostali 

sadržaja i usluga 
građanima. 

broj potpora za 
organizacije 

civilnog društva 
21 U tijeku 

9. Socijalna skrb 

Omogućavanje ranjivim 
skupinama društva podršku 
u zadovoljavanju osnovnih 

životnih potreba, briga i 
skrb o nemoćnima i 

starijima, bolesnima i 
hrvatskim braniteljima. 

broj korisnika 
programa 
ZAŽELI 

48 U tijeku 

broj korisnika 
projekta PIJAT 

DOBROTE 
90 U tijeku 

Omogućavanje ranjivim 
skupinama društva podršku 
u zadovoljavanju osnovnih 

životnih potreba, briga i 
skrb o nemoćnima i 

starijima, bolesnima i 
hrvatskim braniteljima. 

broj svih vrsta 
pomoći 

81 U tijeku 

broj stambeno 
zbrinutih HRVI 

4 U tijeku 

10. Demografija 

Mjera se provodi u svrhu 
poticanja nataliteta i 

demografske obnove kao 
jednog od značajnih 

problema na nacionalnoj 
razini.  

broj dodijeljenih 
potpora za 

novorođenu 
djecu 

26 U tijeku 

broj dodijeljenih 
potpora za 

sklapanje braka 
9 U tijeku 

11. 
Zaštita zdravlja 

građana 
Osiguravanje sigurnog i 
zdravog okoliša u svrhu 

broj aktivnosti 
crvenog križa 

3 U tijeku 
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zaštite zdravlja i sigurnosti 
građana. 

broj usluga 
deratizacije i 
dezinsekcije 

2 U tijeku 

broj usluga 
uklanjanja 
životinja 

32 U tijeku 

12. 
Lokalna uprava i 

administracija 

Osiguravanje redovne 
djelatnosti kroz 

osiguravanje i unaprjeđenje 
prostornih i materijalnih 

uvjeta rada te razvoj 
ljudskih potencijala općine. 

broj donesenih 
Odluka 

46 U tijeku 

broj 
pripremljenih 

izvještaja  
2 U tijeku 

broj izdanih 
Rješenja 

87 U tijeku 

broj 
pripremljenih 
izvještaja o 

provedbi 
planiranih 
aktivnosti i 
projekata 

1 U tijeku 

13. 
Protupožarna i 
civilna zaštita 

Osiguravanje cjelovitog 
sustava zaštite građana, 

imovine i okoliša. 

broj intervencija 
službi za zaštitu 

i spašavanje 
122 U tijeku 

14. 
Uređenje naselja i 

stanovanje 

Unaprjeđenje kvalitete 
stanovanja u stambenim  

zonama u općini te 
doprinos demografskoj 

revitalizaciji. 

broj izgrađene 
infrastrukture u 

naseljima 
4 U tijeku 

15. 
Prostorno i 
urbanističko 
planiranje 

Prostorno planiranje u 
svrhu planiranja rješenja za 
pametno upravljanje, brigu 

o okolišu i optimalno 
korištenje istog za život 

ljudi. 

područja JLS 
pokrivena 
prostornim 

planom u m2 

63,46 U tijeku 

  

 

Dugopolje, 27.07.2022. godine 

 

 


