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Strateško planiranje i razvoj Općine Podturen u razdoblju do 2025. godine temelji se na 

postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Podturen za 

razdoblje 2021.-2025. godine.  

 

Strateški okvir definiran je kroz 15 područja mjera iz djelokruga JLS: 

 

1. uređenje naselja i stanovanje,  

2. prostorno i urbanističko planiranje,  

3. komunalno gospodarstvo,  

4. odgoj i obrazovanje,  

5. briga o djeci,  

6. socijalna skrb,  

7. primarna zdravstvena zaštita,  

8. kultura, tjelesna kultura i sport,  

9. zaštita potrošača,  

10. zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša,  

11. protupožarna i civilna zaštita,  

12. promet i održavanje javnih prometnica, 

13. gospodarski razvoj,  

14. lokalna uprava i administracija i 

15. demografija.  

 

IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROVEDBE MJERA 

 

Sažeta analiza statusa provedbe mjera 

 

U Provedbenom programu Općine Podturen za razdoblje od 2021. do 2025. godine zadane su 

ukupno 43 mjere kroz 15 područja mjera iz djelokruga JLS. 

Od ukupno 43 mjere planiranih u mandatnom razdoblju, 43 mjera obuhvaćeno je ovim 

izvještajnim razdobljem. 

Od ukupno  43 mjera obuhvaćenih izvještajnim razdobljem: 28 mjera je u tijeku provedbe, a 

nijedna mjera  nije izvršena. 

Nadalje, 15 mjera se ne izvršavaju prema planu, odnosno provedba kasni iz objektivnih razloga. 

Općina ne odustaje od provedbe mjera iako se iz objektivnih razloga kasni s njihovom 

provedbom. 

 

Podaci o proračunskim sredstvima iskorištenima u izvještajnom razdoblju za provedbu 

pojedine mjere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Područje mjera iz djelokruga JLS - 1. Uređenje naselja i stanovanje 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Aktivnosti vezane uz 

unaprjeđenje stanovanja i 

zajednice 

broj novonabavljenih nekretnina 2 0 
PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST A101514 kupnja nekretnine 

Energetska obnova Doma 

kulture 

Broj objekata na kojima je 

provedena energetska obnova 
1 0 

PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST T101506  

obnova poslovnih objekata – energetska učinkovitost 

AKTIVNOST A101502  

dodatna ulaganja u poslovne objekte 

Uređenje i opremanje s ciljem 

unaprjeđenja uvjeta za život u 

naseljima 

broj održavanih dječjih igrališta 14 8 
PROGRAM 1004 održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST A100416 održavanje dječjih igrališta 

broj novoizgrađenih dječjih 

igrališta 
6 6 

PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST K101505 višenamjenska igrališta - dječja 

igrališta 

 

NAZIV MJERE: Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje stanovanja i zajednice  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 390.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 1.950,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  1.950,00./390.000,00 *100 = 0,5 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je siječanj 2022. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Energetska obnova Doma kulture  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 1.040.000,00 kuna. 



Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 80.551,88 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  80.551,88./1.040.000,00 *100 = 7,75 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je ožujak 2022. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđenja uvjeta za život u naseljima  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose  69.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 7.725,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  7.725,00/69.000,00 *100 = 11,20 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

Područje mjera iz djelokruga JLS - 2. Prostorno i urbanističko planiranje 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Aktivnosti vezane uz prostorno 

planiranje 

broj izrađenih projektnih 

dokumentacija 
1 0 

PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST A101507 izrada projektne dokumentacije 

 

NAZIV MJERE: Aktivnosti vezane uz prostorno planiranje 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 300.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00. kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  0,00./300.000,00 *100 = 0 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 



 

 

Područje mjera iz djelokruga JLS -  3. Komunalno gospodarstvo 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Održavanje javnih površina 

broj održavanih javnih zelenih 

površina 
34 34 PROGRAM 1004 održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST A100403 Zimska služba 

AKTIVNOST A100411 Održavanje javnih površina 

AKTIVNOST A100402 ostale komunalne usluge 

km održavanih prometnica u 

nadležnosti Općine Podturen 

(čišćenje snijega) 

21 0 

Održavanje društvenih domova i 

tekuća održavanja 
broj društvenih doma 6 6 

PROGRAM 1004 održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST T100401 ostale usluge tekućeg održavanja 

AKTIVNOST A100413 održavanje društvenih domova 

Investicijsko održavanje 

komunalne infrastrukture na 

grobljima 

broj groblja 3 3 

PROGRAM 1004 Održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST A100409 Održavanje groblja 
 

PROGRAM 1015 Izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST A101509 Dodatna ulaganja - groblja 

Razvoj i unaprjeđenje različitih 

infrastrukturnih sustava 

m dužnih novoizgrađenih kanala 

oborinske odvodnje 
200 70 

PROGRAM 1004 održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST A100408 održavanje kanala oborinske 

odvodnje  
 

PROGRAM 1015 Izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST A101501 izgradnja kanalizacije i oborinske 

kanalizacije 

km novoizgrađene kanalizacije 0 0 

Unaprjeđenje energetske 

infrastrukture 

udio naseljenih dijelova pokrivenih 

energetski učinkovitom javnom 

rasvjetom 

100% 100% 

PROGRAM 1004  

održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST A100410 javna rasvjeta – potrošnja i 

održavanje 

 

NAZIV MJERE: Održavanje javnih površina  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 220.000,00 kuna. 



Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 61.499,55 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 61.499,55/220.000,00 *100 = 27,95% 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

NAZIV MJERE: Održavanje društvenih domova i tekuća održavanja  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 336.000,00kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 146.297,51 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 146.297,51/336.000,00 *100 = 43,54% 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je ožujak 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

 

NAZIV MJERE: Investicijsko održavanje komunalne infrastrukture na grobljima  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 483.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 247.075,33 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 247.075,33./483.000,00 *100 = 51,15 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 351.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 5.850,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 5850,00/ 351.000,00 *100 = 1,67% 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 



Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

NAZIV MJERE: Unaprjeđenje energetske infrastrukture  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 116.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 34.336,40 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  34.336,40/ 116.000,00 *100 = 29,60 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

Područje mjera iz djelokruga JLS -  4. Odgoj i obrazovanje 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Sufinanciranje aktivnosti za 

osnovno školstvo 

udio učenika koji primaju 

subvenciju za prijevoz 
100% 100% PROGRAM 1005 Obrazovanje 

AKTIVNOST A100502 Osnovnoškolsko obrazovanje 

AKTIVNOST A 100505 Sufinanciranje cijene prijevoza  

AKTIVNOST A100506 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi 
broj pomoćnika u nastavi 1 1 

Dodjela stipendija i nagrada za 

uspjehe za visoko i 

srednjoškolsko obrazovanje 

broj stipendista - studenata 45 36 

PROGRAM 1005 Obrazovanje 

AKTIVNOST A100503 Srednje i visoko školsko obraz. 

AKTIVNOST 100504 Nagrade za ostvarene uspjehe 

Unaprjeđenje uvjeta za 

obrazovanje 
broj bibliobusa 1 0 

PROGRAM 1007 Kultura  

AKTIVNOST A100716 Sufinanciranje bibliobusa 

Provedba cjeloživotnog 

obrazovanja 

broj održanih predavanja / 

seminara 
4 0 

PROGRAM 1020 Program potpora poljoprivredi 

AKTIVNOST A102003 Dodatno obrazovanje 

poljoprivrednika 

 

 

NAZIV MJERE: Sufinanciranje aktivnosti za osnovno školstvo  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 



Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 75.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 10.875,04 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 10.875,04./75.000,00 *100 = 14,50 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Dodjela stipendija i nagrada za uspjehe za visoko i srednjoškolsko obrazovanje  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 440.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 240.900,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 240.900,00./440.000,00 *100 = 54,75 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 3.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  0,00/3.000,00 *100 = 0 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Provedba cjeloživotnog obrazovanja 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 2.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  0,00/2.000,00 *100 = 0 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 



Područje mjera iz djelokruga JLS -  5. Briga o djeci 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Izgradnja dječjeg vrtića 

Podturen 
broj novoizgrađenih objekata 0 0 

PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST K101504 dječji vrtić 

Sufinanciranje dječjeg vrtića i 

tekuće donacije za dječji vrtić 

Lončarevo i ostalo 

ukupan broj upisane djece 90 96 
PROGRAM 1005 Obrazovanje 

AKTIVNOST A100501 predškolski odgoj 

 

NAZIV MJERE: Izgradnja dječjeg vrtića Podturen  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 240.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  0,00/240.000,00 *100 = 0 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

NAZIV MJERE: Sufinanciranje dječjeg vrtića i tekuće donacije za dječji vrtić Lončarevo i ostalo  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 860.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 481.054,95 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 481.054,95/860.000,00 *100 = 55,94 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

 

 

 



Područje mjera iz djelokruga JLS -  6. Socijalna skrb 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Dodjela subvencija, pomoći i 

donacija 

broj korisnika sredstava za ogrjev 50 0 

PROGRAM 1008 Socijalna zaštita 

AKTIVNOST A100801 Socijalne pomoći građanima 

AKTIVNOST A100802 Pomoć obiteljima za ogrjev 

AKTIVNOST A100803 Pomoć obiteljima pri pogrebu 

AKTIVNOST A100806 Jednokratne novčane pomoći 

AKTIVNOST A100807 Tekuće donacije Crveni križ 

AKTIVNOST A100809 Ostale naknade 

broj korisnika socijalnih usluga 6 5 

Pomoć djeci s teškoćama u 

razvoju 

broj korisnika subvencija 

terapeutskih usluga - djeca s 

teškoćama u razvoju 

2 1 

PROGRAM 1008 Socijalna zaštita 

AKTIVNOST A100805 Subvencija terapeutskih usluga 

djeci s teškoćama u razvoju 

Besplatna prehrana u osnovnoj 

školi 

udio učenika kojima je omogućena 

besplatna prehrana 
100% 100% 

PROGRAM 1008 Socijalna zaštita 

AKTIVNOST A100804 Prehrana učenika u OŠ 

NAZIV MJERE: Dodjela subvencija, pomoći i donacija 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 277.000,00kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 24.858,25 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  24.858,25/277.000,00*100 = 8,97 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Pomoć djeci s teškoćama u razvoju  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 25.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 5.899,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  5.899,00/25.000,00 *100 = 23,60 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 



NAZIV MJERE: Besplatna prehrana u osnovnoj školi  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 82.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 80.282,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 80.282,00/82.000,00 *100 = 97,90 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

Područje mjera iz djelokruga JLS -  7. Primarna zdravstvena zaštita 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Poboljšanje opremljenosti i 

unaprjeđivanje uvjeta za 

pružanje zdravstvenih usluga 

broj obnovljenih objekata javno 

zdravstvenih usluga 
1 0 

PROGRAM 1015 Izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST A101503 Dodatna ulaganja u poslovne 

objekte - ambulanta 
broj objekata javnih zdravstvenih 

ustanova u kojima je poboljšana 

opremljenost 

1 0 

Aktivnosti vezane za zaštitu i 

unaprjeđenje zdravlja građana 

broj kućanstava u kojem je 

provedena deratizacija 
1100 1100 PROGRAM 1009 Opće i javne usluge 

AKTIVNOST A100901 Deratizacija 

PROGRAM 1004 Održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST A100405 Deratizacija i dezinsekcija 
površina u km2 na kojoj je 

izvršeno tretiranje protiv komaraca 
10 0 

 

NAZIV MJERE: Poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 1.520.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 548.735,85 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  548.735,85/1.520.000,00*100 =36,10 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 



 

NAZIV MJERE: Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 189.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 30.700,78 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  30.700,78/189.000,00 *100 = 16,24 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

Područje mjera iz djelokruga JLS -  8. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Organizacija kulturnih 

manifestacija 

broj organiziranih kulturnih 

manifestacija 
5 3 

PROGRAM 1007 Kultura 

AKTIVNOST A100711 obilježavanje dana općine Podturen 

AKTIVNOST A100715 žive jaslice 

AKTIVNOST A100713 općinski turniri  (spust lađa, ribički, 

nogometni) 

Promicanje kulture, kulturne 

baštine te sporta i rekreacije 

kroz rad udruga 

broj provedenih kulturnih 

programa 
25 10 

PROGRAM 1011 Programi i projekti udruga – javne potrebe  

AKTIVNOST A101119 programi i projekti udruga broj provedenih sportskih 

programa i natjecanja 
60 30 

Izgradnja sportskih terena i 

objekata 

broj novih javnih sportskih 

terena/igrališta 
1 1 

PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST A101510 edukativno rekreacijski park "Berek" 

Održavanje sportskih terena i 

objekata 

broj javnih sportskih 

terena/igrališta 
14 14 PROGRAM 1004 održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST A101511 dodatna ulaganja - sportski objekti 

AKTIVNOST A100424 održavanje sportskih terena broj sportskih objekata 8 8 

Izgradnja višenamjenskog 

objekta u Lončarevom 

naselju 

broj novih objekata društvene 

namjene 
0 0 

PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST K101506 višenamjenski objekt - Lončarevo 



Održavanje i obnova 

sakralnih spomenika i 

kulturno povijesnih objekata 

broj sakralnih spomenika 19 19 

PROGRAM 1004 održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST A100422 uređenje i održavanje sakralnih 

spomenika 

PROGRAM 1010 Vjerske zajednice 

AKTIVNOST A101001 vjerske zajednice 

broj kulturno povijesnih 

spomenika 
6 6 

PROGRAM 1004 održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST A100419 ostali građevinski objekti - mlin 

 

NAZIV MJERE: Organizacija kulturnih manifestacija  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 85.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 52.641,47 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  52.641,47/85.000,00 *100 = 61,93 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Promicanje kulture, kulturne baštine te sporta i rekreacije kroz rad udruga 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 335.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 331.406,25 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  331.406,25./335.000,00 *100 = 98,93 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Izgradnja sportskih terena i objekata  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 720.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 709.614,71 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 709.614,71/720.000,00 *100 = 98,56 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je prosinac 2022. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 



NAZIV MJERE: Održavanje sportskih terena i objekata  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 1.156.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 770.755,25 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  770.755,25/1.156.000,00 *100 = 66,67 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Izgradnja višenamjenskog objekta u Lončarevom naselju  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 300.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 625,52 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 625,52/300.000,00 *100 = 0,21 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Održavanje i obnova sakralnih spomenika i kulturno povijesnih objekata  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 132.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 394,72 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 394,72/132.000,00 *100 = 0,30 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

 

 

 

 

 

 



Područje mjera iz djelokruga JLS -  9. Zaštita potrošača 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Redovan rad udruga za zaštitu 

potrošača i potpora projektima 

broj projekata u području zaštite 

potrošača 
2 2 

PROGRAM 1011 programi i projekti udruga - javne 

potrebe 

AKTIVNOST A101119 programi i projekti udruga 

 

NAZIV MJERE: Redovan rad udruga za zaštitu potrošača i potpora projektima 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 4.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 4.000,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  4.000,00/4.000,00*100 =100 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

Područje mjera iz djelokruga JLS -  10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Sanacija odlagališta otpada  
broj saniranih lokaliteta ilegalni 

odlagališta otpada 
1 1 

PROGRAM 1004 održavanje komunalne infrastrukture 

AKTIVNOST T100407 zaštita okoliša - gospodarenje 

otpadom 

Nabava spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada 

broj spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada 120 l 
2300 2052 

PROGRAM 1021 zaštita okoliša 

AKTIVNOST A102101 nabava spremnika za otpad 

broj spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada 240 l 

30 30 

broj spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada 1100 l 
10 10 



 

NAZIV MJERE: Sanacija odlagališta otpada  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 114.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 66.088,59 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  66.088,59/114.000,00 *100 = 57,97% 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00. kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 0,00./0,00 *100 = 0,00 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je siječanj 2022. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

Područje mjera iz djelokruga JLS -  11. Protupožarna i civilna zaštita 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Poboljšanje opremljenosti i 

kapaciteta DVD-a na području 

Općine Podturen 

broj opremljenih objekata 

dobrovoljnih vatrogasnih društava 
5 4 

PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST A101513 vatrogasni objekti 

Pružanje vatrogasne zaštite te 

promotivne aktivnosti 

protupožarne zaštite 

broj osposobljenih članova 

dobrovoljnih vatrogasnih društava 
50 50 

PROGRAM 1006 Protupožarna zaštita 

AKTIVNOSTI 

A100602 Javna vatrogasna postrojba   

A100603 DVD Podturen 



broj djece polaznika edukacije o 

prevenciji i zaštiti od požara 

(osnovne škole i vrtići) 

40 40 

A100604 DVD Novakovec 

A100605 DVD Miklavec 

A100607 DVD Ferketinec 

A100609 DVD Sivica  

A100608 Vatrogasna zajednica 

A100902 Tekuće donacije HGSS 

Unaprjeđenje sustava civilne 

zaštite 

broj postrojbi civilne zaštite na 

području Općine Podturen 
1 1 

PROGRAM 1009 Opće i javne usluge 

AKTIVNOST T100901 Civilna zaštita 

 

NAZIV MJERE: Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta DVD-a na području Općine Podturen 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 400.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 8.930,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  8.930,00/400.000,00 *100 = 2,23 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Pružanje vatrogasne zaštite te promotivne aktivnosti protupožarne zaštite 

 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 349.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 168.593,25 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  168.593,25/349.000,00 *100 = 48,31 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Unaprjeđenje sustava civilne zaštite  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 20.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 6.000,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  6.000,00/20.000,00 *100 = 30 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 



Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

Područje mjera iz djelokruga JLS -  12. Promet i održavanje javnih prometnica 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Izgradnja rotora novi kružni tok (rotor) 0 0 
PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST K101507 izgradnja rotora 

Izgradnja parkirališta 
broj novoizgrađenih parkirališnih 

mjesta 
0 0 

PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST K101515 izgradnja parkirališta 

Unaprjeđenje i izgradnja 

prometne infrastrukture 

km novih javnih prometnica 0 0 
PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 

AKTIVNOST A101507 izrada projektne dokumentacije 

AKTIVNOST T101517 ceste  

AKTIVNOST A100404 prometna signalizacija 
km asfaltiranih prometnica u punoj 

širini kolnika 
0 0 

Održavanje nerazvrstanih cesta i 

skela 

km uređenih poljskih puteva 100 9 PROGRAM 1004 održavanje komunalne infrastrukture 
 

AKTIVNOST A100420 održavanje poljskih puteva 

AKTIVNOST A100412 održavanje skela broj skela 3 3 

 

NAZIV MJERE: Izgradnja rotora  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 985.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  0,00/985.000,00 *100 =0,00 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je studeni 2023. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Izgradnja parkirališta 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 200.000,00 kuna. 



Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  0,00/200.000,00 *100 = 0,00 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je studeni 2023. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 1.145.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 0,00/1.145.000,00 *100 = 0,00 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Održavanje nerazvrstanih cesta i skela  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 360.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 52.853,50 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  52.853,50/360.000,00 *100 = 14,68 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

 

 

 

 

 

 



Područje mjera iz djelokruga JLS -  13. Gospodarski razvoj 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Sustav oborinske odvodnje u  

Poduzetničkoj zoni Sivica 

sustav oborinske odvodnje u 

poduzetničkoj zoni 
1 0 

PROGRAM 1015 izgradnja kapitalnih objekata 
 

AKTIVNOST K101501 poslovna zona Sivica 

Poticanje razvoja poljoprivrede 

 
broj izvršenih kontrola plodnosti tla 3 0 

PROGRAM 1020 program potpora poljoprivredi  
 

AKTIVNOST A102002 kontrola plodnosti tla 

 

NAZIV MJERE: Sustav oborinske odvodnje u Poduzetničkoj zoni Sivica 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 30.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  0,00/30.000,00 *100 = 0,00 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Poticanje razvoja poljoprivrede 

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 8.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  0,00/8.000,00 *100 = 0,00% 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

 

 

 



Područje mjera iz djelokruga JLS -  14. Lokalna uprava i administracija 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Redovno funkcioniranje 

tijela javne uprave 

broj izdanih akata (rješenja, 

odluke i slično) 
400 174 

PROGRAM 1002 jedinstveni upravni odjel 

AKTIVNOST A100201 općinski načelnik 

AKTIVNOST A100202 plaće i naknade  

AKTIVNOST A100203 plaće - javni radovi  

AKTIVNOST A100205 ugovori o djelu  

AKTIVNOST T100201 rashodi funkcioniranja jedinstvenog upravnog 

odjela 

PROGRAM 1014 Financijski i fiskalni poslovi 

AKTIVNOST A101401 proračunska zaliha 

AKTIVNOST A100106  

tekuća zaliha proračuna 

broj educiranih zaposlenika 

Općine Podturen (seminari i 

slično) 

3 2 

broj zaposlenih na javnim 

radovima i temeljem 

ugovora o djelu 

2 3 

Uvođenje sustava zaštite i 

nabava opreme 

uspostavljen sustav video-

nadzora javnih površina i 

objekata (komplet) 

1 1 
PROGRAM 1002 jedinstveni upravni odjel 

AKTIVNOST A100206 nabava opreme - ured općine (oprema za 

zaštitu i održavanje) 
broj komada nabavljene 

opreme za mjesna groblja 
4         4 

broj nabavljenih računala 1 0 

Redovne i izvanredne 

aktivnosti Općinskog vijeća, 

Vijeća romske nacionalne 

manjine 

Redovne i izvanredne 

aktivnosti Općinskog vijeća, 

Vijeća romske nacionalne 

manjine 

6 2 

PROGRAM 1001 Funkcioniranje općinskog vijeća 

AKTIVNOST A100101 donošenje akata i mjera iz djelatnosti 

predstavničkog i izvršnog tijela 

AKTIVNOST A100102 vijeće romske nacionalne manjine 

AKTIVNOST A100104 izbori 

AKTIVNOST A100105 redovno financiranje političkih stranaka 

Redovne i izvanredne 

aktivnosti Mjesnih odbora 

Redovne i izvanredne 

aktivnosti Mjesnih odbora 
12 5 

PROGRAM 1003 Plan rashoda i izdatka mjesnih odbora 

AKTIVNOST A100301 troškovi funkcioniranja mjesnog odbora 

 

NAZIV MJERE: Redovno funkcioniranje tijela javne uprave  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 1.807.321,49 kuna. 



Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 580.369,61 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  580.369,61/1.807.321,49*100 = 32,11 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Uvođenje sustava zaštite i nabava opreme  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 760.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 9.524,90 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 9.524,90./760.000,00 *100 = 1,25 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Redovne i izvanredne aktivnosti Općinskog vijeća, Vijeća romske nacionalne manjine  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 132.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 31.022,49 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano) 31.022,49/132.000,00*100 = 23,50 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

NAZIV MJERE: Redovne i izvanredne aktivnosti Mjesnih odbora  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 24.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 596,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  596,00/24.000,00 *100 = 2,48 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava predviđenom dinamikom odnosno mjera je u tijeku te su postignute ključne točke ostvarenja u izvještajnom razdoblju. 

 

 



Područje mjera iz djelokruga JLS - 15. Demografija 

Naziv mjere Pokazatelj rezultata 

Ciljna 
vrijednost 

2022. 
godine 

Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 

razdoblju 

Stavka u proračunu 

Poticanje doseljavanja i 

zaustavljanje iseljavanja mladih 

obitelji s djecom  

broj korisnika poticaja za mlade 

obitelji 
2 0 

PROGRAM 1022 program demografske obnove 

AKTIVNOST A1020201 poticaji za mlade obitelji 

 

NAZIV MJERE: Poticanje doseljavanja i zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji s djecom  

Mjera je obuhvaćena izvještajnim razdobljem. 

Za provedbu mjere planirana sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 80.000,00 kuna. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. 

Individualni indeks (utrošeno/planirano)  0,00/80.000,00 *100 = 0,00 % 

Planirani rok ostvarenja mjere u mandatnom razdoblju je svibanj 2025. godine. 

Mjera se izvršava, ali postoje odstupanja od predviđene dinamike odnosno mjera je u kašnjenju te nisu postignute ključne točke ostvarenja u 

izvještajnom razdoblju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKLJUČNO: 

 

Iskorištena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju prema područjima mjera iz djelokruga JLS 

 

Broj PODRUČJE MJERA 

Planirano u 

izvještajnom 

razdoblju 

Izvršeno u 

izvještajnom 

razdoblju 

Indeks  
(kolona 4 / kolona 3 x 100) 

1 2 3 4 5 

Područje 1. Uređenje naselja i stanovanje 1.499.000,00 90.226,88 6,02% 
Područje 2. Prostorno i urbanističko planiranje 300.000,00 0,00 0,00% 
Područje 3. Komunalno gospodarstvo 1.506.000,00 495.058,79 32,87% 
Područje 4. Odgoj i obrazovanje 520.000,00 251.775,04 48,42% 
Područje 5. Briga o djeci 1.100.000,00 481.054,95 43,73% 
Područje 6. Socijalna skrb 384.000,00 111.039,25 28,92% 
Područje 7. Primarna zdravstvena zaštita 1.709.000,00 579.436,63 33,91% 
Područje 8. Kultura, tjelesna kultura i sport 2.728.000,00 1.865.437,92 68,38% 
Područje 9. Zaštita potrošača 4.000,00 4.000,00 100% 
Područje 10. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 114.000,00 66.088,59 57,97% 
Područje 11. Protupožarna i civilna zaštita 769.000,00 183.523,25 23,87% 
Područje 12. Promet i održavanje javnih prometnica 2.690.000,00 52.853,50 1,96% 
Područje 13. Gospodarski razvoj 38.000,00 0,00 0% 
Područje 14. Lokalna uprava i administracija 2.723.321,49 621.513,00 22,82% 
Područje 15. Demografija 80.000,00 0,00 0,00% 
UKUPNO:  16.164.321,49 4.802.007,80 29,71% 

 
 

 

 



DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

Izrada Provedbenog programa Općine Podturen započeta je prije donošenja Plana MŽ na temelju Nacionalne razvoje strategije RH te je zbog toga  

potrebno revidirati Provedbeni program Općine Podturen za razdoblje od 2021. do 2025. godine i uskladiti ga s Planom razvoja Međimurske županije.  

Proračun Općine Podturen uskladiti s područjima mjera iz djelokruga JLS. 

 

PRILOG 

Tablični prikaz polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog Programa do 30.6.2022. godine 

 

   KOORDINATORICA ZA  

STRATEŠKO PLANIRANJE            OPĆINSKI NAČELNIK 

    Ruža Šmitran dipl.oec.                  Perica Hajdarović mag.ing.mech. 


