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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

Provedbeni program Općine Kapela za razdoblje 2021.-2025. godine predstavlja kratkoročni 

strateški akt kojim su definirani ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti Općine Kapela koji 

su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata.  

Tijekom siječnja Državni zavod za statistiku objavio  je prve rezultate popisa stanovništva 

provedenog 2021. godine koji su pokazali da se cijela Republika Hrvatska suočava s 

demografskim problemima – starenje stanovništva, negativan prirodni prirast i trend iseljavanja 

koji su doveli do smanjenja broja stanovnika. 

Prema tim podacima na području Općine Kapela živi 2.374 stanovnika, što je pad od 20,44% u 

odnosu na 2011. godine kada je na području Općine Kapela živjelo 2.984 stanovnika. 

To stavlja nove izazove pred Općinu Kapela koja svojim svakodnevnim djelovanjem, mjerama 

i aktivnostima te projektima koji se financiraju iz proračunskih sredstava treba stvoriti 

preduvjete za ublažavanje posljedica ovog procesa te zaustavljanje trenda demografskog pada. 

Nakon smirivanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 svijet se suočava s novom krizom, 

učinak rata u Ukrajini osjeća se u rastu cijene energenata što je dovelo do općeg rasta cijena i 

inflacije koja je tijekom lipnja iznosila više od 10 %.  

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka odražavaju nastojanje da se i u vrijeme 

nadolazeće krize i otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje temeljnog cilja, a to je 

ravnomjerni razvoj Općine Kapela i poboljšanje kvalitete života svih stanovnika općine. 

 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

Općina Kapela u Provedbenom programu ima definirano 13 mjera koje provodi kako bi se 

ostvarili postavljeni ciljevi i prioriteti razvoja općine.  

Prema podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kapela napravljeno je izvješće o 

provedbi mjera u predmetnom izvještajnom razdoblju i utrošenim proračunskim sredstvima za 

provedbu svake pojedine mjere Provedbenog programa Općine Kapela. 



Prema statusu provedbe možemo ih razvrstati u slijedeće skupine:  

- PROVEDENO – 0 mjera 

- U TIJEKU – 12 mjera 

- KAŠNJENJE – 0 mjera 

- NIJE POKRENUTO -  0 mjera 

- ODUSTAJE SE – 0 mjera 

 

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje 

Unutar mjere provode se aktivnosti vezane uz unapređenje i energetsku obnovu objekata javne  

i stambene namjene te poticanje i korištenje obnovljivih izvora energije stanovanju. Tijekom 

izvještajnog razdoblja utrošeno je 277.479,66 kn proračunskih sredstava za provedbu mjere za 

potrebe obnove društvenog doma u naselju Stara Diklenica. Provedba mjere provodit će se 

kontinuirano do kraja godine. 

 

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje 

Provedba mjere provodit će se kontinuirano kroz cijelu godinu. Odnosi se na procese prostornog 

planiranja i suradnje sa Zavodom za prostorno planiranje Bjelovarsko-bilogorske županije pri 

izradi 6. izmjena Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije koje se odnose na prostor 

Općine Kapela. Tijekom proračunskog razdoblja nisu utrošena proračunska sredstva za 

provedbu mjere. 

 

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

Provedba mjere vezane uz komunalno gospodarstvo provodit će se kontinuirano cijele godine 

kroz aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture te rekonstrukciju, 

izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme. Tijekom izvještajnog  

razdoblja na provedbu mjere utrošeno je 2.066.419,07 kn proračunskih sredstava. Sredstva su 

utrošena za održavanje, potrošenu energiju i  usluge. Također, dio sredstava odnosi se na 

izgradnju pročistača otpadnih voda, troškove ucrtavanja nerazvrstanih cesta, izgradnju 

plinovoda te sanaciju klizišta.   

 

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje 

Mjera će se prema potrebi provodi kontinuirano tijekom cijele godine u suradnji s obrazovnom 

ustanovom koja djeluje na području Općine Kapela. U pripremi je stipendiranje učenika i 

studenata te će se dio sredstava utrošiti do kraja godine. 

 

Mjera 5. Briga o djeci 

Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine kroz aktivnosti koje se odnose na 

unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje. Tijekom razdoblja na provedbu je 

utrošeno 125.604,15 kn proračunskih sredstava koja su namijenjena za subvencioniranje 

troškova vrtića djece s područja Općine Kapela u vrtićima susjednih općina i gradova. 

 

Mjera 6. Socijalna skrb 

Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine kroz aktivnosti koje se odnose na 

pružanje socijalne skrbi i pomoći osjetljivim skupinama. Za potrebe provedbe mjere utrošeno 

je 3.750,00 kn proračunskih sredstava tijekom izvještajnog razdoblja kao trošak pristupa 

aplikaciji ePripreme za državnu i probnu maturu.   



Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine provođenjem aktivnosti vezanim uz 

razvoj kulture, tjelesne kulture i sporta. Tijekom izvještajnog razdoblja raspisan je Javni poziv 

za financiranje kulturnih i sportskih udruga civilnog društva s područja Općina Kapele. Nakon 

kontrole postupka i odabira pristupit korisnicima će biti isplaćena proračunska sredstava za 

potrebe razvoja kulture i sporta do kraja godine. 

 

Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 

Provedba mjere provodit će se do kraja godine. Tijekom izvještajnog razdoblja nisu utrošena 

proračunska sredstva za provedbu mjere te nisu provođene aktivnosti uspostave cjelovitog 

sustava gospodarenja otpadom te održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim 

prostorom.  

 

Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita 

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. Tijekom izvještajnog razdoblja na 

provedbu mjere utrošeno je 22.500,00 kn proračunskih sredstava za troškove opreme 

protupožarne zaštite i donacije civilnoj zaštiti. 

 

Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica 

Mjera će se provoditi tijekom cijele godine aktivnostima koje su vezane uz izgradnju i 

unapređenje prometne infrastrukture. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Kapela nije 

utrošila proračunska sredstva za provedbu mjere. 

 

Mjera 11. Gospodarski razvoj 

Mjera će se provoditi tijekom cijele godine provođenjem aktivnosti vezanih uz poticanje 

razvoja poduzetništva i gospodarstva, poticanje održivog razvoja turizma te unapređenje 

poduzetničkog okruženja. Tijekom izvještajnog razdoblja na provedbu mjere utrošeno je 

13.607,00 kuna proračunskih sredstava koja se odnose na trošak priključka kanalizacije. 

 

Mjera 12. Lokalna uprava i administracija 

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine provođenjem aktivnosti vezanih uz 

redovnu djelatnost izvršnog, predstavničkog  i upravnih tijela Općine Kapela te aktivnosti 

pripreme i sufinanciranje projekata sufinanciranih sredstvima ESI fondova. Tijekom 

izvještajnog razdoblja na provedbu mjere utrošeno je 837.509,21 kuna proračunskih sredstava 

za poslove iz djelokruga rada Općine Kapela. 

 

Mjera 13. Demografija 

Mjera će se provoditi tijekom cijele godine provođenjem aktivnosti vezanih uz poticanje 

nataliteta te poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom. Za provedbu mjere utrošeno je 

9.000,00 kn kao pomoć za opremu novorođenog djeteta.  

 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

Javne politike odnose se na odlučivanje o zajedničkim interesima i usmjerene su na postizanje 

ciljeva za dobrobit zajednice odnosno pretpostavljaju određivanje prioriteta zajednice. 



Općina Kapela na temelju svojih formalnih nadležnosti, interesa i vrijednosti sudjeluje u 

procesu stvaranja javnih politika, odnosno utječe na oblikovanje i implementaciju rješenja 

javnih problema. 

Prepoznati razvojne potrebe i ključni razvojni izazovi kako bi se stvorile nove razvojne prilike 

zasnovane na utvrđenim potencijalima Općine Kapela.  

Definirana su tri prioriteti, posebni ciljevi i mjere djelovanja u području nadležnosti Općine 

Kapela. Misija Općine Kapela je kreiranje razvojnih projekata koji će doprinijeti kvaliteti 

življenja stanovništva, potaknuti razvoj temeljen na karakteristikama općine te spriječiti 

depopulaciju. Cilj je izgraditi prepoznatljiv identitet općine kao mjesta u kojem je poželjno, 

sigurno i ugodno živjeti i raditi. Općina Kapela svojim partnerskim pristupom osigurava 

jednakost svih građana, kontinuirano ulaže u održivi razvoj poduzetništva i stvara poticajno 

okruženje ugodno za rad i život.  

Na temelju srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala utvrđeni su slijedeći  

prioriteti razvoja Općine Kapela:   

 

PRIORITET 1.  

Razvoj gospodarstva, poduzetništva, poljoprivrede i obrtništva 

Tijekom izvještajnog razdoblja osiguran je kontinuiran rad Jedinstvenog upravnog odjela koji 

svojim poslovima iz samoupravnog djelokruga osigurava temelj za stvaranje preduvjeta za 

razvoj gospodarstva formiranjem poslovnih zona i rješavanjem komunalne infrastrukture u 

istim.  

 

PRIORITET 2.  

Razvoj društvene i okolišne infrastrukture 

Poseban značaj pridaje se jačanju komunalne, prometne i društvene infrastrukture ulaganjem u 

sustave vodovoda i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda jer je ona pokretač razvoja svake 

lokalne zajednice i intervencije unutar ovog prioriteta će imati pozitivne učinke na gospodarski 

razvoj. Projekti izgradnje pročistača, plinovoda i sanacija klizišta potrebni su kako bi se 

ostvarili ciljevi  i prioriteti kako bi se zadovoljile potrebe koje su nužne za razvoj općine. 

Također su važni projekti ulaganja u društvenu infrastrukturu  različitih namjena te (izgradnja 

i rekonstrukcija sportskih objekata i društvenih domova). Unutar ovog prioriteta obnovljen je 

društveni dom u Staroj Diklenici. 

 

PRIORITET 3.  

Demografska revitalizacija prostora i povećanje kvalitete života svih stanovnika. Provedbom 

mjera unutar ovog prioriteta doprinijeti će se ublažavanju opadanja broja stanovnika općine, 

potaknuti pozitivne trendove općeg kretanja broja stanovnika te privući nove stanovnike, 

posebice mlade obitelji koje će biti nositelj demografske revitalizacije Općine Kapela.  

Općina Kapela izdvaja sredstva za poticanje nataliteta kao pomoć za opremu novorođenog 

djeteta, subvencionira boravak djece u vrtićima u susjednim gradovima i općinama te je 

pristupila rješavanju problema vrtića na području općine. Kupljen je pristup aplikaciji 

ePripreme kako bi se pomoglo maturantima, posebice onima koji ne mogu izdvojiti novčana 

sredstva za pripremu polaganja mature. U tijeku je provođenje Javnog poziva financiranje rada 

udruga koje aktivno sudjeluju u društvenom životu Općine Kapela i u čijem radu sudjeluju sve 

dobne skupine stanovništva.  



Do kraja godine provodit će se mjere iz djelokruga Općine Kapela koje su planirane za 2022. 

godinu u skladu s gospodarskim i društvenim kretanjima što se najviše odnosi na rast cijena 

energenata i mogućih poremećaja u opskrbi. Također, globalna kretanja, rast cijena i inflacija 

mogu imati utjecaja na provedbu projekata koji su u tijeku te promijeniti uvijete za planirane. 

Općina će svojim djelovanjem omogućiti kontinuirani rad obavljanja poslova lokalnog značaja 

i realizaciju projekata koji će povećati kvalitetu života svih stanovnika Općine Kapela te biti 

temelj za daljnji razvoj, ostvarivanje potencijala i demografsku revitalizaciju. 

  

 

Općinski načelnik Općine Kapela 

 Danijel Kovačec 

  

 


