
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 

2022.GODINU 

Izvještajno razdoblje: 2022.-2025.  

 

OPĆINA LEĆEVICA 

 

 

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

 

Općina Lećevica, prema odluci Vlade RH od 28. prosinca 2017. godine, pripada I skupini po 

indeksu razvijenosti JLP(R)S, te pripada trećoj skupini područja od posebne državne skrbi koji 

je na snazi od 1.siječnja 2019.godine. Općina Lećevica ima ujedno i status brdsko-planinskog 

područja (I. skupina).  

Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, Općina Lećevica bilježi 491 stanovnika čime je još 

jednom potvrđen kontinuirani trend pada broja stanovništva na ovom području Dalmatinske 

zagore. 

 Nepovoljna demografska kretanja ovog kraja u proteklih nekoliko desetljeća posljedica su 

intenzivnog iseljavanja (egzodusa) radno i reproduktivno najsposobnijeg dijela populacije. 

Ostala obilježja stanovništva ovog  kraja (gospodarski sastav, sastav po školskoj spremi i sl.) 

također su vrlo nepovoljna, što je u uskoj vezi sa snažnim iseljavanjem i izumiranjem većeg broja 

sela u navedenom prostoru ostavljajući pritom lokalno gospodarstvo suočeno s ozbiljnim 

strukturnim poteškoćama u svom funkcioniranju. 

Spomenuti indeks razvijenosti te smještaj Općine Lećevica u područje od posebne državne skrbi 

i nepovoljna demografska kretanja ukazuju na relativno skromnu ekonomsku razvijenost Općine, 

što potkrepljuju i podaci o broju registriranih i aktivnih gospodarskih subjekata na području 

Općine.   

U Općini Lećevica trenutno djeluje  8 gospodarskih subjekata i oko stotinjak OPG-ova. 

Gospodarstvo Općine Lećevica se temelji na mikro poduzećima i obrtima dok  važan dio 

gospodarskih aktivnosti čini poljoprivredna proizvodnja. Struktura poljoprivredne proizvodnje 

usko je vezana uz OPG-ove, koji su korisnici gotovo cjelokupnog obradivog zemljišta, otprilike 

98%, od kojih su većina mali i usitnjeni posjedi na raštrkanim lokacijama. Bavljenje 

poljoprivredom otežavaju infrastrukturni faktori poput neadekvatnog pristupa posjedima i 

problem vodoopskrbe u pojedinim naseljima u Općini. Uz to, izrazita propusnost krške podloge 

uz neravnomjeran godišnji raspored razmjerno velikih količina padalina imaju velik utjecaj na 

kvalitetniju i unosniju poljoprivrednu proizvodnju u cijeloj Zagori, pa time i u ovom kraju 

Dalmatinske zagore. 



Sve navedeno ima značajan utjecaj na daljnje razvojne mogućnosti Općine Lećevica. Potrebna 

je  intervencija Općine u vidu razvoja strateških programa i projekata koji će imati utjecaj na 

poboljšanje gospodarskog  i društvenog stanja Općine i biti okosnica njenog daljnjeg djelovanja 

i u razdoblju nakon isteka četverogodišnjeg mandatnog razdoblja (2022.-2025.g.). 

U ključne prioritete djelovanja u promatranom razdoblju Provedbenog programa Općine 

Lećevica spadaju mjere i aktivnosti usmjerene na poticanje gospodarskog razvoja Općine kroz 

osiguranje adekvatne društvene i socijalne infrastrukture nužne za unapređenje kvalitete života 

stanovnika Općine Lećevica i osiguranje socijalne skrbi i socijalne uključenosti stanovnika na 

području Općine. Razvojne perspektive Općine Lećevica leže i u poticanju razvoja ponude 

ruralnog turizma  temeljenog na tradicionalnim proizvodima i kulturnoj baštini. 

Značajne prepreke za daljnji razvoj Općine Lećevica su povezani sa problemom  neadekvatne 

komunalne infrastrukture, neadekvatnog sustava vodoopskrbe i dotoka pitke vode do kućanstava. 

Vodovodni sustav na području Općine Lećevica dio je postojećeg i planiranog vodoopskrbnog 

sustava Sinjske krajine, podsustav Muć-Lećevica- Klis. Dio naselja Lećevica priključen je na 

vodovodnu mrežu, dok ostala naselja još uvijek nisu. 

Nepovoljna demografska i gospodarska kretanja zabilježena u ovom dijelu Dalmatinske zagore 

imaju  nepovoljan utjecaj na privlačenje adekvatnog i stručnog kadra nužnog za razvoj i provedbu 

ključnih projekata Općine Lećevica. 

Kako bi privukla adekvatan kadar i kako bi se postigao veći dio planiranih mjera nužnih za 

gospodarski napredak ovog kraja, Općina Lećevica provodi niz projekata sufinanciranih iz EU i 

nacionalnih izvora, bez kojih bi realizacija istih bila otežana ili pak nemoguća.  Općina Lećevica 

je trenutno nositelj 6 projekata sufinanciranih iz EU fondova, usmjerenih ka razvoju i 

unapređenju socijalnih i gospodarskih aktivnosti na području Općine, kroz koje je ujedno 

zaposlen i educiran adekvatan kadar koji , uz sudjelovanje u provedbi aktualnih projekata, radi 

kontinuirano na razvoju novih projekata čije se financiranje planira ostvariti kroz nacionalne i  

županijske izvore financiranja te dostupna sredstva iz Europskih fondova. 

Uvidom u Provedbeni program Općine Lećevica za razdoblje od 2022. do 2025.g., evidentno je 

da veći dio planiranih mjera i aktivnosti unutar istog iziskuje višemjesečne i višegodišnje napore 

ne bi li se isti ostvarili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 
 

Naziv mjere Planirani 

rok 

postignuća 

Pokazatelj 

rezultata mjere 

Početna 

vrijednost 

pokazatelja 

rezultata 

Ciljna 

vrijednost 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunskih 

sredstava 

Opis statusa provedbe mjere 

1. Mjera 1. 

Uređenje 

naselja i 

stanovanja 

2024. broj 

novoizgrađenih 

dječjih 

igrališta 

1 n/p n/p 483.444,88 

kn 

Uređena i opremljena  zgrada u 

vlasništvu Općine Lećevica u 

Radošiću u sklopu EU projekta 

"SVI ZA 

LEĆEVICU",UP.02.1.1.12.0007. broj objekata 

sportske 

namjene 

0 n/p n/p 

broj uređenih i 

opremljenih 

objekata u 

vlasništvu JLS 

1 n/p 

(ukupna 

ciljna 

vrijednost 

do 

2023.g.=6) 

2 

2. Mjera 2. 

Socijalna skrb 

2024. broj korisnika 

sredstava za 

ogrjev i 

socijalnih 

pomoći i 

jednokaratne 

pomoći 

25 n/p n/p n/p U prvom polugodištu 2022. 

godine nije bilo davanja za 

potrebe socijalne skrbi. 

broj 

izgrađenih, 

obnovljenih i 

opremljenih 

objekata 

društvene i 

socijalne 

namjene 

0 n/p n/p 

broj korisnika 

socijalnih 

usluga 

90 n/p n/p 

3. Mjera 3. 

Demografija 

2024. broj naknada 

za novorođenče 

3 n/p n/p n/p U prvom polugodištu 2022. 

godine nije bilo davanja za 

novorođenčad. 

/ 
   

/ 
   

4. Mjera 4. 

Kultura 

2023. broj 

organiziranih 

društveno-

kulturnih 

manifestacija 

0 n/p 2 n/p Organizirane dvije kulutrne 

manifestacije na lokalitetu 

Bunari Pišteti u Radošiću. 

broj 

obnovljenih 

objekata za 

promociju 

kutlurne 

baštine 

0 n/p n/p 

  
   

5. Mjera 5. 

Gospodarski 

razvoj 

2025. broj objekata 

turističke 

infrastrukture 

1 n/p n/p n/p Planirane aktivnosti za 

postizanje ciljanih pokazatelja 

su još u tijeku i nisu završeni, 



broj novih 

usluga koje će 

se pružati 

MSP-ovima 

0 n/p n/p stoga se ne evidentiraju u 

polugodišnjem razdoblju kao 

ostavreni. 

broj projekata 

JLS kojima je 

odobreno 

sufinanciranje 

sredstvima ESI 

fondova 

2 n/p n/p 

6. Mjera 6. 

Komunalno 

gospodarstvo 

2025. broj 

održavanih 

zelenih 

površina, 

šetnica i ostalo 

12 n/p n/p n/p Ostvarenje predmetnih 

aktivnosti i ciljeva predviđeno je 

u razdoblju do 2025.g.. 

broj projekata 

širokopojasne 

internetske 

mreže 

1 n/p n/p 

broj novih 

korisnika 

priključenih na 

vodovodnu 

mrežu 

60 n/p n/p 

7. Mjera 7. 

Promet i 

održavanje 

javnih 

prometnica 

2025. km 

obnovljenih 

nerazvrstanih 

cesta 

43,72 n/p n/p n/p Javnom  nabavom odabran je 

izvođač radova za nerazvrstene 

ceste i očekuje se početak i 

završetak isih do kraja 2022.g., 

te  je u tijeku prijava na 

natječaje temeljem javnih 

poziva za provedbu planirah 

projekata izgradnje 

nerazvrstanih cesta na području 

Općine Lećevica. 

broj novih 

biciklističkih 

staza 

0 n/p n/p 

broj 

novoizgrađenih 

parkirališnih 

mjesta 

1,00 n/p n/p 

8. Mjera 8. 

Protupožarna 

i civilna 

zaštita 

2025. broj 

novoizgrađenih 

vatrogasnih 

postaja 

0 n/p n/p /  

ODUSTAJE SE. 

  
   

  
   

9. Mjera 9. 

Lokalna 

uprava i 

administracija 

2025. Broj izdanih 

rješenja 

30 n/p 21 n/p Redovno poslovanje JUO 

Općine Lećevica (Izdana 4 

rješenja za komunalni doprinos, 

11 rješenja za komunalnu 

naknadu i 6 rješenja za 

korištenje grobnog mjesta). 

broj održanih 

sjednica 

Općinskog 

Vijeća 

7 5 2 

broj 

zaposlenika 

koji su 

sudjelovali na 

stručnim 

seminarima  

7 n/p 4 

 

U prvih šest mjeseci 2022.godine ostvarene su mjere i aktivnosti vezane uz redovno poslovanje 

Općine Lećevica (Mjera 9. Lokalna samouprava i administracija), te je uređen i opremljen jedan 

objekt u vlasništvu Općine Lećevica u skladu Mjerom 1. Uređenje naselja i stanovanja.  Riječ je 

o objektu koji je uređen i opremljen u sklopu ESF projekta „SVI ZA LEĆEVICU“, 

UP.02.1.1.12.0007, u svrhu odvijanja kulturno-umjetničkih radionica i događanja u sklopu 

predmetnog projekta te koji će ujedno služiti za ostale aktivnosti i projekte iste ili slične namjene 

te za odvijanje druženja stanovnika Općine Lećevica, s naglaskom na one starije životne dobi. U 

promatranom razdoblju, Općina Lećevica je odustala od projekta izgradnje vatrogasnog doma 

obzirom da je izgradnja istog u tijeku u susjednoj Općini Klis, u naselju Vučevica. Unatoč 



trenutnom  negativnom pokazatelju ostvarenja pokazatelja, Općina Lećevica radi aktivno na 

ostvarenju svih prikazanih Mjera i njihovih aktivnosti kao pokazatelja rezultata ostvarenja istih. 

Kao prepreke ostvarenju planiranih razvojnih aktivnosti i ciljeva Provedbenog programa 2022-

2025., prepoznaje se nedostatak novčanih sredstava i izostanak financiranja od strane vanjskih 

izvora, nužnih za uspješnu provedbu i realizaciju ključnih razvojnih aktivnosti Općine Lećevica. 

 

 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

U skladu s Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“, br. 123/17) strateški okvir Općine Lećevica temelji se na strateškom okviru 

hijerarhijski višeg akta, odnosno na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. 

godine.  

 

 

 

 


