
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 novoizgrađenih dječjih igrališta 1 n/p n/p

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

broj korisnika sredstava za ogrjev i socijalnih pomoći i 

jednokaratne pomoći
25 n/p n/p U TIJEKU

broj izgrađenih, obnovljenih i opremljenih objekata 

društvene i socijalne namjene
0 n/p n/p

broj korisnika socijalnih usluga 90 n/p n/p

broj naknada za novorođenče 3 n/p n/p U TIJEKU

/

/

broj organiziranih društveno-kulturnih manifestacija 0 n/p 2 U TIJEKU

broj obnovljenih objekata za promociju kutlurne baštine 0 n/p n/p

broj objekata turističke infrastrukture 1 n/p n/p U TIJEKU

broj novih usluga koje će se pružati MSP-ovima 0 n/p n/p

broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje 

sredstvima ESI fondova
2 n/p n/p

broj održavanih zelenih površina, šetnica i ostalo 12 n/p n/p

broj projekata širokopojasne internetske mreže 1 n/p n/p U TIJEKU

broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu 60 n/p n/p

km obnovljenih nerazvrstanih cesta 43,72 n/p n/p U TIJEKU

broj novih biciklističkih staza 0 n/p n/p

broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta 1,00 n/p n/p

broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja 0 n/p n/p ODUSTAJE SE

Broj izdanih rješenja 30 n/p 21

broj održanih sjednica Općinskog Vijeća 7 5 2 U TIJEKU

broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim 

seminarima 
7 n/p 4

Datum:

Ime i prezime Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

POTPIS ČELNIKA TIJELA: ANTE BARAN, NAČELNIK OPĆINE LEČEVICA

NOSITELJ IZRADE AKTA: OPĆINA LEĆEVICA
PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE LEĆEVICA ZA RAZDOBLJE OD 

2021.-2025.G.

9.

RS1.Održivo gospodarstvo SC3: Unčikovito 

i djelotovorno pravosuđe,javna uprava i 

upravljanje državnom imovinom

8.

RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE; 

SC 6: Demografska obnova i bolji položaj 

obitelji

7.
RS3. Zelena i digitalna tranzicija, SC10: 

Održiva mobilnost

Mjera 7. Promet i održavanje javnih 

prometnica
7.1.Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture

3.

2.

08.srpnja.2022.g.

Danira Kujundžić, Ravnateljica Razvojne Agencije Općine Lećevica-LASTA

ODUSTAJE SE

Mjera 9. Lokalna uprava i 

administracija

9.1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i 

upravnih tijela JLS-a

9.2. Redovne i izvanredne aktivnosti općinskog vijeća

9.3. Jačanje kompetencija i unapređenja sustava lokalne samouprave

9.4. Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom

 n/p DA, siječanj-lipanj 2022.g.

Redovno poslovanje JUO Općine Lećevica.(Izdana 4 rješenja za 

komunalni doprinos, 11 rješenja za komunalnu naknadu i 6 rješenja za 

korištenje grobnog mjesta).

Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita 8.1. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite 2025.

2025.

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.

6.
RS3. Zelena i digitalna tranzicija, SC10: 

Održiva mobilnost
Mjera 6. Komunalno gospodarstvo

6.1. Održavanje javnih površina

6.2. Razvoj širokopojasne internetske mreže

6.3. Poboljšanje komunalne opremljenosti

6.4. Poboljšanje sustava vodoopskrbe u naseljima i dovoda pitke vode u kućanstva

2025.

2025.

NE n/p 
Ostvarenje predmetnih aktivnosti i ciljeva predviđeno je u razdoblju do 

2025.g..

U prvom polugodištu 2022. godine nije bilo davanja za novorođenčad.

2024.

2024.

RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE; 

SC 5: Zdrav i aktivan život
Mjera 2. Socijalna skrb

2.1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

2.2. Dodjela subvencija, pomoći i donacija

2.3 Unapređenje društvene i socijalne infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite

2.4. Pružanje skrbi nemoćnima i socijalno ugroženim skupinama

NE

NE n/p 
U prvom polugodištu 2022. godine nije bilo davanja za potrebe socijalne 

skrbi.

RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE; 

SC 6: Demografska obnova i bolji položaj 

obitelji

Organizirane dvije kulutrne manifestacije na lokalitetu Bunari Pišteti u 

Radošiću.

5.
RS 1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO,SC1: 

Konkurentno i inovativno gospodarstvo
Mjera 5. Gospodarski razvoj

5.1. Poticanje održivog razvoja turizma

5.2. Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje mjera potpore 

malim i srednjim poduzetnicima

5.3. Razvoj poduzetničke infrastrukture

5.4. Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova

 n/p NE

Planirane aktivnosti za postizanje ciljanih pokazatelja su još u tijeku i nisu 

završeni, stoga se ne evidentiraju u polugodišnjem razdoblju kao 

ostavreni.

2023.

2025.

4.
RS 1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO,SC1: 

Konkurentno i inovativno gospodarstvo
Mjera 4. Kultura

4.1. promicanje kulture i društveno kulturnih sadržaja: 4.2. ulaganje u zaštitu kulturne 

baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti
DA,travanj-svibanj 2022.g. n/p 

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

483.444,88 kn U TIJEKU
Uređena i opremljena  zgrada u vlasništvu Općine Lećevica u Radošiću u 

sklopu EU projekta "SVI ZA LEĆEVICU",UP.02.1.1.12.0007.
DA, ožujak 2022.g.1.

RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE; 

SC 6: Demografska obnova i bolji položaj 

obitelji

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanja
1.1. Unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja;1.2. Unapređenje i opremanje s 

ciljem unapređivanja uvjeta za život u naseljima

2021.-2025.g, 8.7.2022.g.

/

2024.

 / 

Mjera 3. Demografija 3.1. poticanje nataliteta  n/p 

 n/p NE


