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1. UVOD 

Općina Jasenice izrađuje Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa 

za 2022. godinu (u daljnjem tekst kao Polugodišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 

2025. godine.  

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Jasenice kao jedinica 

lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava 

strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine 

zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje. 

Polugodišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 

26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske (»Narodne novine«, broj. 123/17), kojim se propisuje da Jedinica lokalne 

samouprave izvješćuje polugodišnje i godišnje putem regionalnog koordinatora 

Koordinacijsko tijelo o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju 

se tri međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine, 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine i Godišnje izvješće o 

provedbi provedbenog programa Općine. 

Općinski načelnik Općine Jasenice je dana 21.12.2021. godine usvojio Provedbeni 

program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu 

sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za izradu akata 

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

(regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18.). Provedbeni program Općine 

Jasenice je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom 

kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi 

se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz 

povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za Općinu Jasenice. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i 

provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih 

programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.  

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Jasenice je izvješće 

o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz 

kratkoročnih akata strateškog planiranja. Polugodišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 

01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine. 

Načelnik Općine Jasenice informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o 

provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom 

koordinatoru.  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html
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2.  PREGLED STANJA U OPĆINI JASENICE 

Općina Jasenice izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u 

smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera 

za mandatno razdoblje od četiri godine.  

U Provedbenom programu Općina Jasenice detaljno je opisala razvojne mjere 

definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog 

održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju 

ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te 

održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje. 

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, 

suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri 

čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline. 

Općina Jasenice je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, 

te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima 

razvoja. Stoga je navedena osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati 

u mandatnom razdoblju. 

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je ulagala u razne projekte kako bi svojim 

stanovnicima osigurala i stvorila sredinu privlačnu za življenje. Većina planiranih 

projekata za ovo razdoblje je već započeta. Projekti poput održavanja komunalne 

infrastrukture, održavanje javne rasvjete i javnih površina provode se kontinuirano 

tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja. 

Do 30.06.2022. godine pokrenuta je izgradnja tematskog dječjeg igrališta u 

Rovanjskoj s ciljem očuvanja maritimne baštine. Sredstva su osigurana putem natječaja 

FLAG-a za mjeru 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne -maritimne 

baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" u iznosu od 388.408,79 kn. 

Također u suradnji sa Županijskom lučkom upravom osigurana su sredstva za 

sanaciju dijela rive u Maslenici u iznosu od 245.900,0 kn. 

Tijekom izvještajnog razdoblja osigurana su sredstva za Uređenje i obnova 

postojećeg školskog igrališta u Rovanjskoj, isplaćene su potpore socijalno ugroženim 

stanovnicima Općine i potpore majkama za nabavu opreme za novorođenče. 

Ulažemo i dalje u projekte i želimo sve realizirati u mandatnom razdoblju za koji su 

predviđeni.  



4 
 

3.  IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA  

Općina Jasenice je prepoznala potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i 

ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 

2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta: 

1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, 

2. Razvoj ljudskih potencijala, 

3. Unapređenje kvalitete života. 

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati 

u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više 

kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.  

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom 

razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, 

vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u 

razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za 

suočavanje s nepredvidivim okolnostima. 

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i 

Općine Jasenice je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za 

realizaciju provedbenih mjera te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i 

regije unutar Republike Hrvatske. 

3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima 

Provedbenim programom je utvrđen financijski okvir kojim se omogućuje uvid u 

financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju 

Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u 

mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za 

provedbu sedam mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 6.308.345,51 kn. 

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

R.br. Naziv mjere 

Procijenjeni 
trošak 

provedbene 
mjere u 

mandatu 

Planirani 
iznos za 

2022. godinu 

Iznos do sada 
utrošenih 

sredstava u 
razdoblju od 

01.01.-
30.06.2022. 

1. Jačanje komunalne infrastrukture 31.977.065,00 7.777.000,00 3.166.087,99 
2. Razvoj malog i srednjeg 

poduzetništva, te poljoprivrede 
5.067.500,00 657.500,00 62.433,82 

3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u 
JLS 

22.353.600,00 5.550.500,00 2.167.730,35 

4. Unapređenje postojećeg obrazovnog 
sustava i usklađivanje s tržišnim 
potrebama Općine 

9.324.045,71 1.674.550,00 594.258,58 
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5. Poticanje zdravijeg načina života i 
unapređenje zdravstvene zaštite 

6.678.500,00 1.440.000,00 44.209,00 

6. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i 
kulturne baštine 

813.200,00 118.600,00 127.325,63 

7. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ 
ugroženih skupina - mladih, žena, 
djece, branitelja, stradalnika rata, 
osoba s invaliditetom, starih i 
nemoćnih 

1.960.000,00 380.000,00 146.300,14 

 

3.1. Analiza statusa provedbene mjere 

Općina Jasenice je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 7 mjera. Tijekom 

izvještajnog razdoblja sve mjere su započete i još uvijek se provode.  

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere 
R.br. Naziv mjere Status provedbe 

1. Jačanje komunalne infrastrukture U tijeku 

2. 
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te 
poljoprivrede 

U tijeku 

3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS U tijeku 

4. 
Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i 
usklađivanje s tržišnim potrebama Općine 

U tijeku 

5. 
Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje 
zdravstvene zaštite 

U tijeku 

6. 
Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne 
baštine 

U tijeku 

7. 

Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ ugroženih 
skupina - mladih, žena, djece, branitelja, 
stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i 
nemoćnih 

U tijeku 

3.2. Opis statusa provedbene mjere 

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi 

razvoja Općine Jasenice, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je 

neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja 

temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te 

regulacije depopulacijskih trendova.  

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim 

provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom 

budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti 
i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. 
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Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera 
1. Jačanje komunalne infrastrukture 
Nositelj provedbe mjere: Općina Jasenice  
Procijenjeni trošak provedbe mjere u 
mandatu: 

31.977.065,00 

Planirani iznos za 2022. godinu 7.777.000,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

3.166.087,99 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Podizanje učinkovite protupožarne zaštite, izvršavanje 
poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Zadar. Održavanje 
prometnica; održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i 
plaćanje troškova energenta; održavanje zelenih površina, 
šetnica, dječjih igrališta, groblja, čišćenje i odvoz krupnog 
otpada;; sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, te 
realizacija kapitalnih projekata kojom će se ostvariti 
kvalitetnija turistička ponuda. 

Opis statusa provedbe: 
Mjera je u tijeku i provodi se prema potrebama vezanim za 
održavanje i uređenje komunalne infrastrukture.. 

2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede 
Nositelj provedbe mjere: Općina Jasenice 
Procijenjeni trošak provedbe mjere u 
mandatu: 

5.067.500,00 

Planirani iznos za 2022. godinu 657.500,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

62.433,82 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Izrada dokumenata prostorno planske dokumentacije, te 
razvoj ruralnog područja podržavanjem lokalne 
poljoprivrede i malih poduzetnika. 

Opis statusa provedbe: Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj dinamici. 

3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS 
Nositelj provedbe mjere: Općina Jasenice 
Procijenjeni trošak provedbe mjere u 
mandatu: 

22.353.600,00 

Planirani iznos za 2022. godinu 5.550.500,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

2.167.730,35 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je povećati kvalitetu izvršavanja funkcije 
Općinskog vijeća Općine Jasenice , osiguranje materijalnih 
uvjeta za rad općinske uprave , te unapređenje brzine radnih 
procesa i postupaka rada kroz nabavku modernije opreme i 
stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kontinuirano prema planiranoj dinamici. 

4. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Općine 
Nositelj provedbe mjere: Općina Jasenice 
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Procijenjeni trošak provedbe mjere u 
mandatu: 

9.324.045,71 

Planirani iznos za 2022. godinu 1.674.550,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

594.258,58 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha  mjere  je osigurati održivi razvoj predškolske 
djelatnosti te osigurati društvenu brigu o djeci, te kvalitetno 
provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece 
predškolskog uzrasta, osnovne škole i stipendiranje 
studenata. 

Opis statusa provedbe: 
Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj dinamici, ulaže 
se u obrazovanje kroz program predškolskog odgoja, 
osnovnog, srednjeg i visokog školstva. 

5. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite 
Nositelj provedbe mjere: Općina Jasenice 
Procijenjeni trošak provedbe mjere u 
mandatu: 

6.678.500,00 

Planirani iznos za 2022. godinu 1.440.000,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

44.209,00 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Svrha mjere je osigurati visoku kvalitetu života građana kroz 
mjeru zaštite od zaraznih bolesti, kao i poticanjem djece, 
mladih i ostalih građana na sportske aktivnosti. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u poboljšanje života 
stanovnika na području Općine Jasenice kroz aktivnosti 
uređenja društvenih sadržaja i aktivnost suzbijanja štetnih 
organizama. 

6. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine 
Nositelj provedbe mjere: Općina Jasenice 
Procijenjeni trošak provedbe mjere u 
mandatu: 

813.200,00 

Planirani iznos za 2022. godinu 118.600,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

127.325,63 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je osiguranje održivog gospodarenja otpadom, 
investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, 
sudjelovanje u radu i planiranju zaštićenih područja i 
parkova prirode te nacionalnih parkova na rubnim 
dijelovima teritorija: Velebit, Zrmanja, Špilja Modrič itd. te 
akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture i 
očuvanju kulturne baštine. 

Opis statusa provedbe: 
Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u poboljšanje života 
stanovnika na području Općine kroz donacije i sufinanciranje 
raznih manifestacija i udruga u kulturi. 

7. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ ugroženih skupina - mladih, žena, djece, branitelja, 
stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih 
Nositelj provedbe mjere: Općina Jasenice 
Procijenjeni trošak provedbe mjere u 
mandatu: 

1.960.000,00 
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Planirani iznos za 2022. godinu: 380.000,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 01.01.-30.06.2022.: 

146.300,14 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje 
razine kvalitete života krajnjih korisnika. 

Opis statusa provedbe: 
Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u poboljšanje života 
stanovnika na području Općine kroz sufinanciranja i razne 
pomoći. 
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3.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) pokazatelji rezultata definiraju se 

kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i 

vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij 

kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također 

moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem 

razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom 

povezani očekivani rezultati. 

Općina Jasenice je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u 

provedbi mjera Provedbenog programa, uz niz specifičnih otegotnih okolnosti koje su 

utjecale na rad upravnih tijela Općine. Općina je nastojala ispunjavati svoje ciljeve i viziju 

kako bi ostvarila kontinuirano unaprjeđenje kvalitete života svojih stanovnika. 

Provedba mjera kao planirana u Provedbenom programu uvelike se ostvaruju 

prema planiranom te je svih 7 mjera označeno statusom „U tijeku“ i provode s prema 

planiranom s predviđenom dinamikom provedbe uz veliku većinu ostvarenih utvrđenih 

rokova. Tijekom izvještajnog razdoblja iskorišteno je 26% planiranih sredstava. 

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe 
Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u 

provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja 

 

Općina Jasenice u narednom razdoblju namjerava poduzeti potrebne radnje nužne 

za otklanjanje prepreka.  

Također je potrebno napomenuti da je većina mjera u provedbi kontinuiranog 

karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.  

   

Status provedbe

Provedeno U tijeku Kašnjenje

Nije pokrenuto Odustaje se
Proračunska sredstva

Planirana sredstva Iskorištena sredstva
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4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA  

Općina Jasenice Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 

ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine 

 SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

 SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

 SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje 

državnom imovinom 

 SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

 SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj 

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine 

Jasenice tijekom izvještajnog razdoblja: 

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO 

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno 

gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za 

ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, 

kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i 

radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike 

na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada. 

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine, povećanju kvalitete 

javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom 

izvještajnog razdoblja: 

Mjera 1. Jačanje komunalne infrastrukture 

➢ Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina – tijekom izvještajnog 

razdoblja iskorišteno je 216.306,79 kuna, odnosno 18,97% planiranih sredstava 

za materijal i sirovine, komunalne usluge, uređenje prostora 

➢ Održavanje i uređenje mjesnog groblja – tijekom izvještajnog razdoblja 

sredstva za navedenu aktivnost nisu iskorištena 

➢ Materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete – tijekom izvještajnog 

razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 64.936,93 kuna odnosno 43,29% 

planiranih sredstava, Elektro Velebit – usluge održavanja 

➢ Električna energija - javna rasvjeta – za navedenu aktivnost tijekom izvještajnog 

razdoblja iskorišteno je 325.844,08 kuna, odnosno 72,41% planiranih sredstava - 

HEP – Elektra d.o.o. 

➢ Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta – tijekom izvještajnog razdoblja 

iskorišteno je 13.775,00 kuna, odnosno 6,26% planiranih sredstava - parking 

➢ Održavanje plaža u Maslenici – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu 

aktivnost iskorišteno je 119.438,00 kuna, odnosno 59,71% planiranih sredstava – 

uređenje plaže 
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➢ Održavanje plaža u Rovanjskoj – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu 

aktivnost iskorišteno je 77,66% planiranih sredstava-usluge održavanja 

➢ Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 57.909,10 kuna, odnosno 20,68% planiranih 

sredstava - kompenzacija 

➢ Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova -  tijekom izvještajnog 

razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 110.467,65 kuna, odnosno  10% 

planiranih sredstava - nabava opreme, projektna dokumentacija 

➢ Ulaganje u kom. Infras. središta Maslenice – sredstva za navedenu aktivnost 

nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju 

➢ Izgradnja groblja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost 

iskorišteno je 1.027.218,69 kuna, odnosno 51,10% planiranih sredstava 

➢ Izgradnja privezišta u Maslenici – sredstva za navedenu aktivnost nisu 

iskorištena u izvještajnom razdoblju 

➢ Komunalna  infrastruktura u stambeno-turističkoj zoni Spolivne 1 - sredstva 

za navedenu aktivnost nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju 

➢ Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 97.517,50 kuna, odnosno 24,37% planiranih 

sredstava 

➢ Izgradnja šetnice u Maslenici - sredstva za navedenu aktivnost nisu iskorištena 

u izvještajnom razdoblju 

➢ Izgradnja potpornog zida u Ulici Gojka Šuška u Maslenici – izgradnja je u tijeku 

➢ Izgradnja parkirališta uz  Ul.Gojka Šuška u Maslenici  - sredstva za navedenu 

aktivnost nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju 

➢ Izgradnja i sanacije obale u Rovanjskoj i Maslenici – sanacija je u tijeku. Do sada 

je iskorišteno 528.506,41 kuna, odnosno 50,33% planiranih sredstava 

➢ Sufinanciranje turističkih događaja – tijekom izvještajnog razdoblja sredstva su 

iskorištena za sufinanciranje događanja, pozornicu, sufinanciranje mjere 2.2 

potpora vrednovanju zaštiti i promociji kulture – provođenje projekta u zagrljaju 

mora – FLAG tri mora  

➢ Programske razvojne studije  i izrada projektne dokumentacije - Majstorska 

cesta – provođenje aktivnosti je u tijeku. U suradnji s PP Velebit osigurana su 

sredstva za izradu projektne dokumentacije preko Fonda za zaštitu okoliša 

Mjera 2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede 

➢ Prostorno planiranje - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost 

iskorišteno je 47.225,00 kuna (12,42% planiranih sredstava) - izrada geodetskih 

podloga, dokumenti prostornog uređenja 

➢ Izrada katastra nekretnina – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu 

aktivnost  iskorišteno je 13.958,82 kuna ( 7,15&% planiranih sredstava) - sudska i 

katastarska komisija 

➢ Izrada UPU-a obalnog pojasa Rovanjska - sredstva za navedenu aktivnost nisu 

iskorištena u izvještajnom razdoblju, aktivnost nije pokrenuta 
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➢ Projektna dokumentacija za Centar planinskih proizvoda – aktivnost je u 

tijeku – izrada projektne dokumentacije 

➢ Razvoj ruralnog područja – LAG Bura - sredstva za navedenu aktivnost nisu 

iskorištena u izvještajnom razdoblju 

➢ Izgradnja šumske ceste Maslenica-Jasenice sredstva za navedenu aktivnost 

nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju, aktivnost nije pokrenuta 

➢ Razvoj ruralnog područja – FLAG „Tri mora“ – tijekom izvještajnog razdoblja 

za navedenu aktivnost iskorišteno je 1.250,00 kuna - članarine 

➢ Izgradnja posjetiteljskog i edukativnog centra „Utovarni most - sredstva za 

navedenu aktivnost nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju, aktivnost nije 

pokrenuta 

Mjera 6. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine 

➢ Sanacija i zatvaranje odlagališta Dračevac – aktivnost nije provedena tijekom 

izvještajnog razdoblja 

➢ Opremanje reciklažnog dvorišta - aktivnost nije provedena tijekom izvještajnog 

razdoblja 

➢ Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom "Biljane donje" – aktivnost je u 

tijeku i provodi se prema planiranoj dinamici 

➢ Higijeničarska služba i zaštita životinja – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 3.375,00 kuna (11,25% planiranih sredstava) 

➢ Opremanje zelenih otoka i spremnika za odvojeni otpad – tijekom izvještajnog 

razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 60.950,63 kuna  - nabava kanti za 

otpad 

➢ Izrada studijske dokum.za izgradnju vodno-kom.infrast. – aktivnost nije 

provedena tijekom izvještajnog razdoblja 

➢ Sufinanciranje usluga bibliobusa – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu 

aktivnost iskorišteno je 2.500,00 kuna – prva rata 

➢ Kulturne udruge - prema programu rada – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 60.500,00 kuna – prema odluci i javnom 

natječaju 

➢ Izgradnja društvenog doma u Zatonu - aktivnost nije provedena tijekom 

izvještajnog razdoblja 

➢ Izgradnja spomenika - aktivnost nije provedena tijekom izvještajnog razdoblja 

➢ Pomoć za funkcioniranje crkava – aktivnost je u tijeku i provodi se prema 

planiranoj dinamici 

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI 

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u 

zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme 

ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i 

učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i 
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cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i 

izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga 

obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, 

osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i 

dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i 

gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i 

gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja. 

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i 

društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se 

provodile tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 4. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim 

potrebama Općine 

➢ Program predškolskog odgoja – tijekom izvještajnog razdoblja aktivnost nije 

provedena  

➢ Sufinanciranje smještaja djece u DV "Cvrčak"  Posedarje – nema potrebe za 

sufinanciranjem 

➢ Sufinanciranje smještaja djece u DV "Latica"  Zadar - nema potrebe za 

sufinanciranjem 

➢ Sufinanciranje smještaja djece u DV "Obrovac" Obrovac – tijekom izvještajnog 

razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 17.550,60 kuna (58,50% planiranih 

sredstava) -jaslice 

➢ Sufinanciranje smještaja djece u DV "Zvjezdice" Zemunik - nema potrebe za 

sufinanciranjem 

➢ PK Dječji vrtić "Ljubičica" – tijekom izvještajnog razdoblja za potrebe redovnog 

poslovanja Dječjeg vrtića iskorišteno je 483.807,98 kuna, odnosno 35,07% 

planiranih sredstava – prijenos sredstava 

➢ Izgradnja dječjeg vrtića "Ljubičica" u Jasenicama – aktivnost je provedena 

➢ Sufinanciranje školskih manifestacija – tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo 

sufinanciranja  

➢ Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika  tijekom 

izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 8.331,00 kuna, 

odnosno 33,32% planiranih sredstava 

➢ Potpora roditeljima za nabavku školskih knjiga – u tijeku je postupak 

provođenja aktivnosti 

➢ Studentske stipendije – tijekom izvještajnog razdoblja iskorišteno je 61.000,00 

kuna (36,97% planiranih sredstava) za isplatu studentskih stipendija 

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE 

DRŽAVNOM IMOVINOM 

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu 

provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane 
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administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog 

pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje 

državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog 

gospodarstva i očekivanjima građana. 

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru 

javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile 

tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS 

➢ Redovan rad Općinskog vijeća – tijekom izvještajnog razdoblja iskorišteno je 

3.359,37 kuna ( 7,45% planiranih sredstava) za naknadu predsjednici vijeća 

➢ Financiranje rada političkih stranaka – tijekom izvještajnog razdoblja 

iskorišteno je 4.500,00 kuna ( 22,5% planiranih sredstava) za redovno godišnje 

financiranje 

➢ Izbori za Vijeća mjesnih odbora – aktivnost nije provedena tijekom izvještajnog 

razdoblja 

➢ Administrativno, tehničko i stručno osoblje – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 1.467.753,65 kuna (40,21% planiranih 

sredstava) - plaće, doprinosi, materijalni rashodi 

➢ Konzultantske usluge za apliciranje pri EU fondovima – tijekom izvještajnog 

razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 12.500,00 kuna (25% planiranih 

sredstava) 

➢ Kamate na dugoročni zajam – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu 

aktivnost iskorišteno je 73.448,12 kuna (48% planiranih sredstava) 

➢ Otplata glavnice kredita – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost 

iskorišteno je 434.083,02 kuna (49,89% planiranih sredstava) 

➢ Nabava uredskog namještaja i opreme – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 121.586,19 kuna (15,4% planiranih sredstava) 

➢ Nabava komunalnog vozila (financijski leasing) – tijekom izvještajnog 

razdoblja odustalo se od financijskoj leasinga, nabavljeno je manje vozilo 

jednokratnim plaćanjem u iznosu od 50.500,00 kuna  

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT 

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s 

ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne 

su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih 

potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom 

ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u 

ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća. 
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Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina 

ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su 

se provodile tijekom izvještajnog razdoblja. 

Mjera 5. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite 

➢  Poslovi deratizacije i dezinsekcije – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu 

aktivnost iskorišteno je 29.625,00 kuna (29,62% planiranih sredstava) 

➢ Osnovna djelatnost sportskih udruga – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 10.000,00 kuna za isplatu donacija 

➢ Uređenje dječjeg igrališta u Maslenici – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 3.612,50 kuna  

➢ Izgradnja sportske dvorane – aktivnost nije pokrenuta 

➢ Uređenje i obnova postojećeg školskog igrališta u Maslenici – tijekom 

izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 971,50 kuna ( 1,38% 

planiranih sredstava) 

➢ Uređenje i obnova postojećeg školskog igrališta u Rovanjskoj – osigurana su 

sredstva za provedbu aktivnosti. Aktivnost je u tijeku 

➢ Uređenje i opremanje Fitness centra – aktivnost nije pokrenuta 

SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ 

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini, unaprjeđuje sustav 

civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom 

izvještajnog razdoblja 

Mjera 1. Jačanje komunalne infrastrukture 

➢ Osnovna djelatnost DVD-a – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu 

aktivnost utrošeno je 106.000,00 kuna ( 41,24% planiranih sredstava) za 

redovan rad DVD-a  

➢ Kapitalna donacija - izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom – 

tijekom izvještajnog razdoblja sredstva za navedenu aktivnost nisu iskorištena 

➢ Zaštita na radu – tijekom izvještajnog razdoblja isplaćeno je 6.000,00 kuna za 

tvrtku Alfa Atest d.o.o., iskorišteno je 50% planiranih sredstava 

➢ Civilna zaštita i gorska služba spašavanja - 9.562,50 – Alfa atest d.o.o. izrada 

dokumentacije zaštite, 5.000,00 HGSS – redovno financiranje, tijekom 
izvještajnog razdoblja iskorišteno je 32,36% planiranih sredstava 

Mjera 7. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ ugroženih skupina - mladih, žena, 

djece, branitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih 

➢ Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 37.818,00 kuna (22,24% planiranih sredstava) 

– socijalno ugroženi, invalidi 

➢ Pomoć u naravi (ogrjev, režije, prehrana)  - tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 17.625,00 kuna  - sufinanciranje dovoz voda 
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➢ Subvencija javnog prijevoza građana – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 23.000,00 kuna (46% planiranih sredstava) – 

subvencije prijevoza građana i učenika 

➢ Potpora majkama za nabavu opreme za novorođenče – tijekom izvještajnog 

razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 57.857,14 kuna (48,21% 

planiranih sredstava) 

➢ Humanitarna djelatnost Crvenog križa – tijekom izvještajnog razdoblja za 

navedenu aktivnost iskorišteno je 10.000,00 kuna – donacija za redovan rad 

➢ Poticaj djelovanju  Udruga civilnog društva - aktivnost nije provedena tijekom 

izvještajnog razdoblja 

➢ Pomoć udruzi dragovoljaca Domovinskog rata - aktivnost nije provedena 

tijekom izvještajnog razdoblja 


