
NAZIV AKTA STRATEŠKOG 

PLANIRANJA:
IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:

DATUM IZRADE 

IZVJEŠĆA:

Redni broj 

mjere

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta 

strateškog planiranja
Naziv mjere Ključne aktivnosti za provedbu mjere Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti Pokazatelj rezultata

Početna vrijednost

pokazatelja rezultata

Ciljna

vrijednost

2022.

Ostvarena vrijednost pokazatelja 

rezultata

Iznos utrošenih proračunskih 

sredstava

Postignuće ključnih aktivnosti za 

provedbu mjere
Status provedbe mjere Opis statusa provedbe mjere

broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima 2 3 2

m2 novouređene javne infrastrukture 600 800 300

km održavanih nerazvrstanih cesta 40 45 52

postotak groblja s adekvatnom mrtvačnicom 100% 100% 100%

Izrađeni dokumenti planiranja, procjena i 

projektiranja
prosinac tekuće godine n/p

Održavanje postojećih i postavljanje novih 

rasvjetnih tijela
prosinac tekuće godine n/p

Osiguranje sredstava za podmirenje rashoda za 

usluge opskrbe pitkom vodom
prosinac tekuće godine broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela 1.013 1.025 1.150 n/p

Tekuće donacije udruženjima iz područja športa prosinac tekuće godine n/p

Izgradnja športske dvorane prosinac tekuće godine n/p

Izgradnja športskih i rekreacijskih terena prosinac tekuće godine broj novih javnih sportskih terena/ igrališta 3 4 4 n/p

Dodjela stipendija i školarina prosinac tekuće godine n/p

Dodjela novčanih pomoći za redovnu djelatnost 

osnovne škole
prosinac tekuće godine n/p

Dodjela novčanih pomoći za redovnu djelatnost 

predškolskog odgoja
prosinac tekuće godine broj djece polaznika vrtića 46 48 46 n/p

Zadovoljiti potrebe građana u smislu adekvatne 

pomoći oko starijih osoba te osigurati nova 

zapošljavanja žena

prosinac tekuće godine broj zaposlenih žena kroz program „Zaželi“ 17 19 17 n/p

MJERA SE PROVODI U SKLADU S PREDVIĐENOM DINAMIKOM 

PROVEDBE Podupire se rad aktivnih udruga civilnog društva i vjerske 

zajednice.

13.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Razvoj civilnog društva

broj aktivnih udruga civilnog društva 8 10 10

                                           59.000,00 kn U TIJEKU

Tekuće donacije udrugama civilnog društva

Kapitalne i tekuće donacije vjerskim zajednicama prosinac tekuće godine

prosinac tekuće godine

broj vjerskih zajednica 6 6 6

39 33

Dodjela sredstava korisnicima iz socijalnog 

programa
prosinac tekuće godine broj korisnika socijalnih usluga 100 105 40 n/p

NOSITELJ IZRADE AKTA: Općina Cista Provo Provedbeni program Općine Cista Provo za razdoblje 2021.-2025. 1. siječnja - 30. lipnja 2022. 29.07.2022.

MJERA SE PROVODI U SKLADU S PREDVIĐENOM DINAMIKOM 

PROVEDBE Redovno se pruža pomoć socijalno ugroženim osobama za 

zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

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.

11.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi

Unaprjeđenje uvjeta za predškolski 

odgoj i obrazovanje

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.

MJERA SE PROVODI U SKLADU S PREDVIĐENOM DINAMIKOM 

PROVEDBE Provode se aktivnosti s ciljem razvoja gospodarske zone i 

gospodarskog jačanja općinskog kraja.

9.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC7. Sigurnost za stabilan razvoj

Organizacija i redovan rad sustava 

zaštite i spašavanja
                                         130.000,00 kn U TIJEKU

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.  

8.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Poticanje razvoja gospodarstva

10.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Poticanje razvoja sporta i rekreacije

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.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice                                          286.763,65 kn U TIJEKU

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.

6.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

Razvoj i uspostavljanje održivog sustava 

vodoopskrbe i odvodnje
Izgradnja građevinskih objekata - vodovod prosinac tekuće godine

 pokrivenost područja JLS dokumentima planiranja, procjena 

i projektiranja (%)
70% 80% 40%

MJERA SE PROVODI U SKLADU S PREDVIĐENOM DINAMIKOM 

PROVEDBE  Komunalna infrastruktura se redovito održava.

prosinac tekuće godine

prosinac tekuće godine

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, 

javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom

Financiranje materijalnih i ostalih 

rashoda vezanih za rad upravnih tijela i 

administracije

Osigurati sredstva za redovan rad općinske uprave 

kroz aktivnosti stručnog usavršavanja zaposlenika, 

podmirenje troškova organizacije Dana općine i 

troškova reprezentacije, troškova vanjskih suradnika 

te ulaganje u računalne programe. Također se 

osiguravaju sredstva za nabavu dugotrajne imovine 

za općinske prostorije te za rekonstrukciju općinske 

zgrade po principima energetske učinkovitosti kao i 

održavanje općinske zgrade

MJERA SE PROVODI U SKLADU S PREDVIĐENOM DINAMIKOM 

PROVEDBE Redovno se vrši rekonstrukcija postojeće prometne 

infrastrukture, kao i izgradnja nove.

5. n/p
Održavanje i izgradnja groblja i objekata 

na groblju
Izgradnja i uređenje mrtvačnica i groblja                                          619.870,63 kn n/p U TIJEKU

MJERA SE PROVODI U SKLADU S PREDVIĐENOM DINAMIKOM 

PROVEDBE Groblja se redovno održavaju.
prosinac tekuće godine

4.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC10. Održiva mobilnost

Unaprjeđenje prometne infrastrukture

   km novih javnih prometnica

  broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS 10

62 64

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

12.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Pružanje socijalne skrbi osjetljivim 

skupinama

                                                        -   kn U TIJEKU

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.

                                         550.893,13 kn n/p U TIJEKU

                                         118.335,00 kn U TIJEKU

                                                        -   kn n/p U TIJEKU

                                      1.086.321,40 kn 

1.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, 

javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom

MJERA SE PROVODI U SKLADU S PREDVIĐENOM DINAMIKOM 

PROVEDBE Po potrebi se provode sudjelovanja na stručnim seminarima.

3. n/p

U TIJEKU

Financiranje redovne djelatnosti 

predstavničkog tijela

2.

U TIJEKU                                         440.445,28 kn 

                                                        -   kn 

Uređenje i održavanje komunalne 

infrastrukture

Osigurana sredstva za održavanje i uređenje javnih 

površina i javnih građevina
                                           48.383,50 kn n/p U TIJEKU

U TIJEKU

U TIJEKU

                                           35.349,00 kn 

2

izgrađenosti u zoni (%) 10% 30% 10%

broj intervencija zaštite i spašavanja 12 11 2

Osigurana sredstva za izgradnju gospodarske zone prosinac tekuće godine

broj stipendista 38

Osigurati sredstva za redovnu djelatnost 

predstavničkih tijela - vijeća
prosinac tekuće godine broj donesenih akata iz djelokruga predstavničkog tijela 20 25 10 n/p

održavane javne površine u m2 500 600 600

12 5

n/p

Tekuće donacije dionicima u sustavu zaštite i 

spašavanja (DVD, HGSS, Civilna zaštita, Crveni 

križ, ostali sudionici ZiSa)

prosinac tekuće godine n/p

broj kulturnih umjetničkih sportskih udruga koje primaju 

subvenciju za rad
6 6 6

Održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta na 

području Općine
prosinac tekuće godine n/p

broj zahtjeva za grobnim mjestima "u čekanju" 50 40 50

% kućanstava i gospodarskih objekata s priključkom na 

vodoopskrbni sustav
80% 85% 80%

n/p

n/p



Osigurati sredstva za podmirenje rashoda za usluge 

deratizacije i dezinsekcije, higijeničarske službe, 

veterinarske usluge te usluge zbrinjavanja 

napuštenih i uklanjanja uginulih životinja

prosinac tekuće godine n/p

Saniranje divljih odlagališta, zaštita od elementarnih 

nepogoda i održavanje javnih površina
prosinac tekuće godine n/p

Gospodarenje otpadom - uspostava zelenih otoka i 

nabava kontejnera te nabava vozila za odvoz smeća
prosinac tekuće godine količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada (t) 435 410 200 n/p

Tekuće donacije vezane za potpore u kulturi i 

turističku promidžbu općine
prosinac tekuće godine n/p

Održavanje i sanacija postojećih spomenika kulture 

u suradnji sa Ministarstvom kulture i 

konzervatorskim odjelom 

prosinac tekuće godine n/p

Izgradnja i uređenje objekata za obavljanje 

kulturnih djelatnosti
prosinac tekuće godine n/p

Izgradnja i uređenje memorijalnog centra prosinac tekuće godine n/p

5.065.859,39 kn                                      

Datum:

Ime i prezime Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

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.

29.07.2022.

Marija Bilić

POTPIS ČELNIKA TIJELA: 

15.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

P5. Poticanje razvoja kulture i medija

Promicanje kulture i kulturnih sadržaja                                       1.583.417,98 kn U TIJEKU

14.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

Zaštita prirode i očuvanje okoliša                                          107.079,82 kn U TIJEKU

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.

broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada 3 2 2

broj obnovljenih objekata kulturne baštine

broj izgrađenih/uređenih objekata za obavljanje kulturnih 

djelatnosti
2 3

4 5 2

2


