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1. UVOD 
 

Praćenje i vrednovanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje 

napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća 

procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima 

rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu 

strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces 

pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog 

planiranja na razini lokalne samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata 

strateškog planiranja. 

 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa izrađuje se u svrhu 

ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17). 

 

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih 

programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika 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) 

 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLS je izvješće o napretku u 

provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno 

tijelo JLS, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, 

izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi 

provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(Dokument: UI-PGI/PP-2 Inačica: 1.0, lipanj 2022.) i javno objavljuje. 

 

Izvršno tijelo JLS informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi 

provedbenog programa JLS dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru. Rok za 

izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 31. 

srpnja tekuće godine. 

 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinicu 

lokalne samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne razine, ima za cilj osigurati upravnim 

tijelima jedinice lokalne samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, 

učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te 

ostvarenje postavljene vizije razvoja.  

 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu 

sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za 
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izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine", broj 89/18.). Njime se 

opisuje i osigurava postizanje ciljeva iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog 

planiranja, te isti čini poveznicu mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice 

lokalne samouprave (aktivnostima i projektima), a vrijedi za razdoblje trajanja mandata 

izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. 

 

Provedbeni program Općine Cista Provo za razdoblje 2021. – 2025. godine donio je 

Općinski načelnik Općine Cista Provo u prosincu 2021. godine te je isti javno objavljen 

na mrežnoj stranici Općine. Ovo polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog 

programa Općine Cista Provo za 2022. godinu obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine (izvještajno razdoblje). 

 

2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 
 

Što se tiče gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje 

su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa Općine Cista 

Provo tijekom izvještajnog razdoblja (1. siječnja do 30. lipnja) može se reći kako su 

aktivnosti u provedbi mjera provedbenog programa uvjetovane nizom specifičnih 

okolnosti koje su utjecale na rad svih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj pa tako 

i Općine Cista Provo. Prije svega tu su bili izazovi uzrokovani dugotrajnom borbom s 

pandemijom virusa COVID-19 sve do travnja 2022. godine kada su se ukinule gotovo 

sve epidemiološke mjere.  

 

Zbog iznimno nepovoljnih okolnosti uzrokovanih pandemijom, Općina se suočavala s 

velikim izazovima, pogotovo kada je riječ o osiguranju kontinuiteta rada i obavljanja 

upravnih i drugih poslova iz djelokruga uz nužno održavanje visoke razine sigurnosti 

općinskih službenika i namještenika. Prilagođenim načinom rada te digitalizacijom 

postupaka i procesa uz korištenje dostupnih digitalnih alata za komunikaciju i rad na 

daljinu, uz izniman trud i zalaganje općinskih službenika i namještenika, osiguralo se 

neometano obavljanje svih poslova iz djelokruga Općine ali i učinkovita provedba 

mjera i povezanih aktivnosti i projekata utvrđenih Provedbenim programom. 

 

Zaključno se može reći da se sve mjere kontinuirano provode te se unatoč neizvjesnoj 

ekonomskoj situaciji i energetskoj krizi koja je zahvatila cijeli svijet nadamo nastavku 

provedbe mjera, aktivnosti i projekata u sljedećem izvještajnom razdoblju. 
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3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 

Općina Cista Provo je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. 

godine, svoje djelovanje usmjerila na provedbu sljedećih razvojnih prioriteta:  

1. Javna uprava i administracija  

2. Komunalno gospodarstvo i jačanje infrastrukture  

3. Gospodarski razvoj  

4. Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva 

5. Zaštita i očuvanje okoliša i kulturne baštine 

 

U nastavku se nalaze podaci o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe 

mjera. 

 

3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima 
 

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine 

mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene 

stavke u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će se planirati procijenjeni 

iznosi.  

 

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 12 mjera (u 

tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 5.065.859,39 kn, dok za 3 mjere nije bilo 

utrošenih sredstava. 
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Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

Red. 

br. 
Naziv mjere 

Procijenjeni trošak 

provedbe mjere u 

mandatu (kn) 

Poveznica na izvor financiranja  u  

proračunu JLS 

Iznos dosad utrošenih sredstava 

(kn) 

1. 
Financiranje redovne djelatnosti 

predstavničkog tijela 
359.000,00 A100001 Redovno rad vijeća 0,00 

2. 

Financiranje materijalnih i ostalih rashoda 

vezanih za rad upravnih tijela i 

administracije 

8.179.200,00 

A100002 Redovno funkcioniranje Općine 
A100003 Stručno usavršavanje zaposlenika 
A100004 Vanjski suradnici 
A100005 Dan općine i trošak reprezentacije 
K200001 Nabava dugotrajne imovine za 
općinske prostorije 
K200002 Zgrada za općinsku upravu 
T100001 Održavanje i uređenje zgrade za 
općinsku upravu 

550.893,13 

3. 
Uređenje i održavanje komunalne 

infrastrukture 
940.000,00 

A100012 Održavanje i uređenje javnih površina 

K200004 Uređenje trgova 

T100002 Održavanje i uređenje javnih građevina 

48.383,50 

4. Unaprjeđenje prometne infrastrukture 4.750.000,00 
A100013 Održavanje nerazvrstanih cesta 

K200005 Prometnice 
118.335,00 

5. 
Održavanje i izgradnja groblja i objekata 

na groblju 
8.480.000,00 

A100014 Održavanje groblja 

K200006 Izgradnja i uređenje mrtvačnica i 

groblja 

619.870,63 

6. 
Razvoj i uspostavljanje održivog sustava 

vodoopskrbe i odvodnje 
415.000,00 K200007 Vodovod 0,00 

7. Unaprjeđenje stanovanja i zajednice 2.670.000,00 

K200008 Dokumenti planiranja, procjena i 

projektiranja 

A100015 Redovno održavanje javne rasvjete 

K200009 Javna rasvjeta - kapitalna ulaganja 

A100016 Opskrba pitkom vodom 

286.763,65 
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Red. 

br. 
Naziv mjere 

Procijenjeni trošak 

provedbe mjere u 

mandatu (kn) 

Poveznica na izvor financiranja  u  

proračunu JLS 

Iznos dosad utrošenih sredstava 

(kn) 

8. Poticanje razvoja gospodarstva 4.630.000,00 
A100011  Subvencije sadni materijal 

K200003  Razvoj gospodarske zone 
0,00 

9. 
Organizacija i redovan rad sustava 

zaštite i spašavanja 
1.795.000,00 

A100006 DVD 

A100007 HGSS 

A100008 Civilna zaštita 

A100009 Crveni križ 

A100010 Ostali sudionici ZiSa 

130.000,00 

10. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 4.950.000,00 
A100022 Potpore u športu 

K200014 Športska dvorana 

K200015 Športska igrališta 

35.349,00 

11. 
Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj 

i obrazovanje 
3.020.000,00 

A100025 Stipendije i školarine 

A100026 Donacije osnovno školstvo 

A100027 Donacije predškolski odgoj 

K200016 Vrtić i dječja igrališta 

440.445,28 

12. 
Pružanje socijalne skrbi osjetljivim 

skupinama 
7.787.000,00 

A100028 Naknade za novorođenčad 

A100029 Pomoć obiteljima i kućanstvima 

A100030 Sufinanciranje cijene prijevoza 

A100031 Pomoć za stambeno zbrinjavanje 

A100032 Program zapošljavanja ZAŽELI 

1.086.321,40 

13. Razvoj civilnog društva 1.030.000,00 
A100023 Potpora udrugama i političkim 

strankama 

A100024 Potpora vjerskim zajednicama 

59.000,00 
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Red. 

br. 
Naziv mjere 

Procijenjeni trošak 

provedbe mjere u 

mandatu (kn) 

Poveznica na izvor financiranja  u  

proračunu JLS 

Iznos dosad utrošenih sredstava 

(kn) 

14. Zaštita prirode i očuvanje okoliša 1.530.800,00 

A100017 Deratizacija i dezinsekcija 

A100018 Higijeničarska služba 

A100019 Zbrinjavanje napuštenih i uklanjanje 

uginulih životinja 

A100020 Kontrola razmnožavanja životinja 

(obavezna sterilizacija) 

T100003 Saniranje divljih odlagališta, zaštita od 

elementarnih nepogoda i održavanje javnih 

površina 

T100004 Zeleni otoci i kontejneri 

K200010 Vozila za odvoz smeća 

107.079,82 

15. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 9.880.000,00 

A100021 Potpore u kulturi i turistička promidžba 

općine 

K200011 Uređenje spomenika kulture 

K200012 Uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj 

K200013 Uređenje Spomen doma "Memorijalni 

centar Josip Jović" 

1.583.417,98 
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3.2. Analiza statusa provedbe mjera 
 

Od ukupno 15 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog 

razdoblja, provedba je započela za svih 15 mjera, dok nema mjera za koje početak 

provedbe nije bio planiran tijekom izvještajnog razdoblja. Od 15 mjera kojima je 

započela provedba, status „U tijeku“, imaju svih 15 mjera. 

 

Tablica 2. Prikaz statusa provedbe mjera 
Red. 

br. 
Naziv mjere Status provedbe 

1. Financiranje redovne djelatnosti predstavničkog tijela U TIJEKU 

2. 
Financiranje materijalnih i ostalih rashoda vezanih za rad 

upravnih tijela i administracije 
U TIJEKU 

3. Uređenje i održavanje komunalne infrastrukture U TIJEKU 

4. Unaprjeđenje prometne infrastrukture U TIJEKU 

5. Održavanje i izgradnja groblja i objekata na groblju U TIJEKU 

6. 
Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i 

odvodnje 
U TIJEKU 

7. Unaprjeđenje stanovanja i zajednice U TIJEKU 

8. Poticanje razvoja gospodarstva U TIJEKU 

9. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja U TIJEKU 

10. Poticanje razvoja sporta i rekreacije U TIJEKU 

11. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje U TIJEKU 

12. Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama U TIJEKU 

13. Razvoj civilnog društva U TIJEKU 

14. Zaštita prirode i očuvanje okoliša U TIJEKU 

15. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja U TIJEKU 
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3.3. Opis statusa provedbe mjera 
 

1. Financiranje redovne djelatnosti predstavničkog tijela 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 359.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Funkcionalnost i učinkovitost predstavničkog tijela 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Sjednice predstavničkog tijela se sazivaju u zakonskim rokovima i po potrebi 

te se donose akti iz djelokruga predstavničkog tijela. 

 

2. Financiranje materijalnih i ostalih rashoda vezanih za rad upravnih tijela i 

administracije 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 8.179.200,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 550.893,13 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Konstantno unaprjeđivanje rada općinske uprave s ciljem 

poboljšanja obavljanja poslova i provođenja aktivnosti iz samoupravnog djelokruga. 

Omogućavanje redovnog rada upravnih tijela i administracije. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Po potrebi se provode sudjelovanja na stručnim seminarima. 

 

3. Uređenje i održavanje komunalne infrastrukture 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 940.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 48.383,50 kn  
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Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture na 

području Općine Cista Provo predviđeno je održavanje i uređenje javnih površina, 

uređenje trgova i održavanje i uređenje javnih građevina. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Komunalna infrastruktura se redovito održava. 

 

4. Unaprjeđenje prometne infrastrukture 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.750.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 118.335,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Osiguravanje optimalne prometne infrastrukture izgradnjom i 

održavanjem općinskih prometnica. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Redovno se vrši rekonstrukcija postojeće prometne infrastrukture, kao i 

izgradnja nove. 

 

5. Održavanje i izgradnja groblja i objekata na groblju 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 8.480.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 619.870,63 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Osiguravanje održivog sustava pogrebne pomoći izgradnjom 

i održavanjem groblja i mrtvačnica. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Groblja se redovno održavaju. 
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6. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 415.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Izgradnjom vodoopskrbnog sustava želi se olakšati življenje 

i opstanak ljudi u ovom kraju. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Provode se aktivnosti vezane uz izgradnju nove i poboljšanje postojeće 

trase vodovoda u naseljima na području Općine, sukladno propisanim tehničkim i 

sigurnosnim standardima. 

 

7. Unaprjeđenje stanovanja i zajednice 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.670.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 286.763,65 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Pružiti optimalne pogodnosti za život u skladu sa suvremenim 

trendovima u prostornom uređenju i infrastrukturnoj uređenosti. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Redovno se održava sustav javne rasvjete te se vrši postavljanje novih 

energetski učinkovitih uređaja javne rasvjete. 

 

8. Poticanje razvoja gospodarstva 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.630.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere: Izgradnjom gospodarske zone želi se stvoriti uvjete 

poduzetnicima, da u skladu s prostornim planovima, mogu na najjednostavniji način 

izgraditi svoja postrojenja u okolini koja pruža najbolje uvjete poslovanja u pogledu 

logističkih aspekata poslovanja poduzeća. Dodjelom subvencija poljoprivrednicima i 

malim poduzetnicima želi se pomoći u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja i 

poduhvata. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Provode se aktivnosti s ciljem razvoja gospodarske zone i gospodarskog 

jačanja općinskog kraja. 

 

9. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja  

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.795.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 130.000,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Osiguranje učinkovitog i pravovremenog djelovanja sustava 

zaštite i spašavanja te podizanje razine sigurnosti lokalnog stanovništva. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Osiguravaju se sredstva za rad i redovno funkcioniranje DVD-a, HGSS-a, 

sustava civilne zaštite, crvenog križa i ostalih sudionika zaštite i spašavanja.   

 

10. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.950.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 35.349,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Izgradnjom i održavanjem objekata za sport i rekreaciju želi 

se utjecati na povećanje općeg zadovoljstva stanovništva te potaknuti građane na 

aktivniji i zdraviji život. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. U travnju 2022. donesena je Odluka o uvjetima i kriterijima za financiranje 

javnih potreba u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima te drugih područja od interesa 
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za opće dobro na području Općine Cista Provo kojom su utvrđeni uvjeti i kriteriji za 

dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Cista Provo namijenjenih financiranju 

javnih potreba u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima te drugih područja od interesa 

za opće dobro  Općine Cista Provo. 

 

11. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.020.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 440.445,28 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Stvaranje uvjeta za veću kvalitetu obrazovanja na području 

Općine Cista Provo kroz dodjeljivanje stipendija i školarina, donacije za osnovno 

školstvo, donacije za predškolski odgoj te izgradnju vrtića i dječjih igrališta. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Općina Cista Provo dodjeljivala  je studentske potpore za akademsku 

godinu 2021/2022. Studentska potpora iznosila je 600,00 kn mjesečno, a isplaćivala 

se za akademsku godinu od 10 mjeseci. 

 

12. Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama  

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 7.787.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 1.086.321,40 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Pomoć obiteljima i kućanstvima na području Općine Cista 

Provo kroz dodjelu naknada za novorođenčad, pomoći obiteljima i kućanstvima, 

sufinanciranje cijene prijevoza, pomoć za stambeno zbrinjavanje i provedba programa 

zapošljavanja ZAŽELI. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Redovno se pruža pomoć socijalno ugroženim osobama za zadovoljavanje 

osnovnih životnih potreba. 
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13. Razvoj civilnog društva 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.030.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 59.000,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Potpora radu udruga civilnog društva, političkih stranaka i 

vjerskih zajednica sa područja općine. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Podupire se rad aktivnih udruga civilnog društva i vjerske zajednice. 

 

14. Zaštita prirode i očuvanje okoliša 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.530.800,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 107.079,82 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Zaštita okoliša i životne sredine na području Općine Cista 

Provo obavljanjem deratizacije i dezinsekcije, financiranjem Higijeničarske službe, 

zbrinjavanjem napuštenih i uklanjanje uginulih životinja, kontrolom razmnožavanja 

životinja, saniranjem divljih odlagališta, zaštitom od elementarnih nepogoda i 

održavanjem javnih površina, postavljanjem zelenih otoka i kontejnera i odvozom 

smeća. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Provode se sanacije divljih deponija otpada kao i ostale aktivnosti u svrhu 

održivog gospodarenja otpadom i smanjenja količine prikupljenog miješanog 

komunalnog otpada. 
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15. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Cista Provo 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 9.880.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 1.583.417,98 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Potpore u kulturi i turistička promidžba općine, uređenje 

spomenika kulture, uređenje Domova kulture kao i uređenje Spomen domova. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. U travnju 2022. donesena je Odluka o uvjetima i kriterijima za financiranje 

javnih potreba u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima te drugih područja od interesa 

za opće dobro na području Općine Cista Provo kojom su utvrđeni uvjeti i kriteriji za 

dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Cista Provo namijenjenih financiranju 

javnih potreba u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima te drugih područja od interesa 

za opće dobro  Općine Cista Provo. 

 

3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 
 

Provedba mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se u kod velike 

većine mjera odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Može se zaključiti kako je 

tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren iznimno dobar napredak u provedbi 

Provedbenog programa Općine Cista Provo, imajući na umu kako je većina mjera 

statusa „U tijeku“ te se provode gotovo u potpunosti u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe, dok velika većina ključnih točaka ostvarenja treba tek biti 

postignuta u utvrđenim rokovima.  

 

 

4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 
U ovom dijelu izvješća navode se ciljevi javnih politika kojima se doprinosi provedbom 

mjera utvrđenih u provedbenom programu te u okviru pojedinog cilja nabrajaju se 

najvažniji rezultati koje je samoupravna jedinica ostvarila tijekom izvještajnog 

razdoblja. Općina će se usmjeriti se na rezultate koji donose koristi građanima i od 

većeg su značaja za društvo u cjelini.  

 

U skladu s preporukom Koordinacijskog tijela, danom u Uputama za izradu 

provedbenih programa JLP(R)S, kako je (zbog specifičnih okolnosti tijekom ovog 

ciklusa strateškog planiranja) dozvoljeno utvrditi doprinos mjera u provedbenom 

programu JLP(R)S, provedbi strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije 
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Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu: NRS 2030.), u ovom 

dijelu izvješća potrebno je navesti i rezultate ostvarene provedbom mjera utvrđenih za 

provedbu strateških ciljeva NRS-a 2030. 

 

Općina Cista Provo provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 

ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. 

godine: 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo  

2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

7. Sigurnost za stabilan razvoj 

8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

10.Održiva mobilnost 

 

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općina Cista 

Provo tijekom izvještajnog razdoblja (1. siječnja do 30. lipnja 2022.): 

− proveden postupak jednostavne nabave za energetsku obnovu zgrade Općine 

− proveden postupak jednostavne nabave za izgradnju i uređenje cesta u 

nadležnosti Općine (izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta na području 

Općine Cista Provo) 

− proveden postupak jednostavne nabave za izgradnju novog groblja u mjestu 

Cista Velika 

− donesena Odluka o uvjetima i kriterijima za financiranje javnih potreba u kulturi, 

sportu i sportskim aktivnostima te drugih područja od interesa za opće dobro na 

području Općine Cista Provo 

− povećane naknade za novorođenu djecu 

− dodjela poticaja mladim obiteljima  za izgradnju ili adaptaciju kuća na području 

Općine 

 

Podaci Polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Općine Cista Provo 

za 2022. godinu nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu „Prilog 1. Tablični 

predložak za izradu polugodišnjeg izvješća o provedbi PP JLS-Općina Cista Provo“, u 

prilogu ovog dokumenta. 


