
NAZIV AKTA STRATEŠKOG 

PLANIRANJA:

IZVJEŠTAJNO 

RAZDOBLJE:

DATUM IZRADE 

IZVJEŠĆA:

Redni broj 

mjere

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta 

strateškog planiranja
Naziv mjere Ključne točke ostvarenja mjere Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja Pokazatelj rezultata mjere

Početna vrijednost

pokazatelja rezultata

Ciljna

vrijednost

2022.

Ostvarena vrijednost pokazatelja 

rezultata

Iznos utrošenih proračunskih 

sredstava

Postignuće ključnih točaka 

ostvarenja 
Status provedbe mjere Opis statusa provedbe mjere

broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska 

obnova
1 4 1

pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim 

planom
100,00% 100% n/p

km novoizgrađene komunalne infrastrukture 5,1 11 n/p

broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu 49

broj stipendista - učenika 0 15 n/p

broj stipendista -  studenata 0 5 n/p

ukupan broj upisane djece 15 20 n/p

broj novosagrađenih objekata 0 1 n/p

broj korisnika socijalnih usluga 40 40 1

broj članova kulturno-umjetničkih udruga 15 15 n/p

broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad 4 4 n/p

broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje 

otpada
0 733 n/p

broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih 

društava
5 0 n/p

km asfaltiranih prometnica 4 8,4 n/p

m2 površine poduzetničkih zona 14424,16 17049,16 n/p

broj korisnika potpore za MSP 0 1 n/p

broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje 

sredstvima ESI fondova
6 8 n/p

ukupan broj rođene djece 15 20 9

Datum:

Ime i prezime Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

svibanj 2025. n/p U TIJEKU

Uređenje naselja i stanovanje

Unapređenje i energetska obnova objekata javne  i 

stambene namjene. Poticanje i korištenje 

obnovljivih izvora energije stanovanju.

2

n/p U TIJEKU

                                                     -   kn 

n/p U TIJEKU

svibanj 2025.

Aktivnosti vezane za poticanje razvoja 

poduzetništva i gospodarstva.

Poticanje održivog razvoja turizma. Unaprjeđenje 

poduzetničkog okruženja.

                                         13.607,00 kn 

                                                     -   kn 

Komunalno gospodarstvo

Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje 

komunalne infrastrukture.

Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko 

održavanje komunalnih objekata i opreme.

                                     2.066.419,07 kn n/p U TIJEKU

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

12

SC 3 Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, 

javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom

Lokalna uprava i administracija

Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog 

tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela 

samoupravne jedinice.

Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima 

ESI fondova.

                                        277.479,66 kn U TIJEKU Obnova društvenog doma Stara Diklenica n/p

                                                     -   kn n/p U TIJEKU

                                                     -   kn n/p U TIJEKU

                                           3.750,00 kn n/p U TIJEKU

                                        837.509,21 kn 

1
SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

Nema rashoda

3
SC 12 Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima

Održavanje, energija i usluge, izgradnja pročistača, ucrtavanje 

nerazvrstnih cesta, izgradnja plinovoda,  sanacija klizišta

svibanj 2025.

svibanj 2025.

SC 12 Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima
Prostorno i urbanističko planiranje važeći  prostorni plan

Nema rashoda

5

SC 2 Obrazovani i zaposleni ljudi Prioritetno 

područje Dostupnost ranog i predškolskog 

odgoja i obrazo

Briga o djeci
Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i 

obrazovanje. 
                                        125.604,15 kn n/p U TIJEKU Isplaćene subvencije za korištenje vrtića 

svibanj 2025.

svibanj 2025.

4 SC 2 Obrazovani i zaposleni ljudi Odgoj i obrazovanje
Poboljšanje uvjeta za odgoj, obrazovanje i 

tehničku kulturu.

Zakup pristupa aplikaciji ePripreme za državnu i probnu maturu

7

SC 1 Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo Prioritetno područje 5 

Poticanje razvoja kulture i medija

Kultura, tjelesna kultura i sport Razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta.                                                      -   kn n/p U TIJEKU Nema rashoda

6

SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

Prioritetno područje 3 Dostojanstveno 

starenje Prioritetno područje 4 Socijalna 

solidarnost i odgovornost

Socijalna skrb Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama svibanj 2025.

svibanj 2025.

Priključak kanalizacije 

Nema rashoda

9

SC 7 Sigurnost za stabilan razvoj Prioritetno 

područje 4 Jačanje otpornosti na rizike od 

katastrofa i unapređenje sustava Civilne 

zaštite prioritetno područje 5 Unapređenje 

sustava vatrogastva

Protupožarna i civilna zaštita

Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne 

zaštite.

Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta 

protupožarnih snaga.

                                         22.500,00 kn n/p U TIJEKU Tekuće donacije civilnoj zaštiti i oprema protupožarne zaštite

8

SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost Prioritetno područje 1 

Zaštita prirodnih resursa i borba protiv 

klimatskih promjena

Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Uspostava cjelovitog sustava za održivo 

gospodarenje otpadom,

Održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i 

šumskim prostorom.

10

SC 10 Održiva mobilnost SC 12 Razvoj 

potpomognutih područja i područja s 

razvojnim posebnostima

Promet i održavanje javnih prometnica Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture.

svibanj 2025.

svibanj 2025.

svibanj 2025.

svibanj 2025.

n/p NIJE POKRENUTO

POTPIS ČELNIKA TIJELA: 

NOSITELJ IZRADE AKTA: OPĆINA KAPELA PROVEDBENI PROGRAM OPĆINA KAPELA 01.01.2022. - 30.06.2022. 29.07.2022.

29.07.2022.

Ivan Babec

svibanj 2025.

Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela, administrativno, tehničko 

i stručno osoblje

13
SC 6 Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji
Demografija

Poticanje nataliteta,

Poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom.                                            9.000,00 kn n/p U TIJEKU Pomoć za opremu novorođenog djeteta 

Nema rashoda

11

SC 1 Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo SC 9 Samodostatnost u hrani i 

razvoj biogospodarstva

Gospodarski razvoj


