
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 
razdoblje 2022. godine 

Izvještajno razdoblje 1.1.2022. – 30.6.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nositelj izrade: Općina Lupoglav 
 
 
 
 
 



2 

 

SADRŽAJ 
 
UVODNE NAPOMENE .......................................................................................................... 3 

1. PREGLED STANJA ....................................................................................................... 4 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA .......................................................... 5 

2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA ................................... 6 

2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA .............................................................. 7 

2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA..................................................................... 8 

2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA .....................11 

2.5. PREPORUKE NUŽNIH RADNJI ZA UKLANJANJE U POSTIGNUĆU KLJUČNIH 

TOČAKA ...........................................................................................................................11 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA .............................................12 

 
  



3 

 

UVODNE NAPOMENE 
 

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog 
planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik, odnosno 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 jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
 

Ovo Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Lupoglav za 
razdoblje od 2022. do 2025. godine, izvještajno razdoblje 1.1.2022. – 30.6.2022., izrađeno je 
u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 24. stavkom 5. Zakona o sustavu strateškog 
planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17.), kojim 
je propisano da jedinica područne (regionalne) samouprave izvješćuje polugodišnje i godišnje 
putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju provedbenog programa, u 
kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o 
provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19.), izvješćuje o napretku u 
provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata. 
 

Općinski načelnik Općine Lupoglav donio je Provedbeni program Općine Lupoglav za 
razdoblje od 2022. do 2025. godine (KLASA: 022-01/21-01/08, URBROJ: 2163/07-01-01-21-
2) 15. prosinca 2021. godine.  
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1. PREGLED STANJA 
 

Općina Lupoglav jedinica je lokalne samouprave koja konstantno radi na napretku 
svoje infrastrukture sukladno svojim mogućnostima, kako bi svojim stanovnicima osigurala 
adekvatnu kvalitetu života. Sa svojih 92,19 km² površine, oko 151 km²  nerazvrstanih cesta i 
ruralnost sjevera Istre, nailazi na velike prepreke u vidu izgradnje i održavanja komunalne 
infrastrukture, no unatoč malim prihodima i populaciji, uspijeva biti u korak sa vremenom. 
 

U izvještajnom razdoblju tijekom siječnja prijavio se projekt oborinske kanalizacije 
Semić na natječaj Istarske županije, UO za održivi razvoj. Također, u siječnju je prijavljen 
projekt građevinskih radova i izrade tehničke dokumentacije za Kaštel Boljun, koji je raspisan 
od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Projekt asfaltiranja ceste 
Španjarija-Viskovići prijavljen je u veljači na poziv na financiranje projekata prema programu 
podrške brdsko-planinskim područjima, od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije,  a u ožujku se prijavilo postavljanje stola i klupa na stazi Aurania u Dolenjoj 
Vasi na Program poticanja projekata i proizvoda na turistički manje razvijenim područjima u 
2022. godini, raspisan od strane Istarske županije, UO za turizam. Sanacija djelomično 
urušenog zida na groblju Dolenja Vas prijavljena je u svibnju na natječaj Ministarstva 
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

 
Od manifestacija održane su dvodnevne maškare, Šparugijada u Lesišćini i Majevica 

u Boljunskom Polju. Društveni objekti održavaju se sukladno potrebama, kao i vozni park. 
Plaćen vodni doprinos za izgradnju Društvenog doma u Lesišćini. Sufinanciran rad TZ 
Središnje Istre. Osigurana su sredstva za rad udruga u kulturi. Osigurana su sredstva za rad 
udruga u sportu, BK Lupoglav aktivno je sudjelovao u ligaškom natjecanju. Glavni i idejni 
projekt sportske dvorane planira se izraditi u drugom dijelu godine. 

 
Nije bilo zahtjeva za jednokratnu pomoć, isplaćene su naknade za 2 novorođenčadi i 

sufinancira se 7 korisnika Dnevnog boravka te su podijeljeni bonovi socijalno ugroženim 
korisnicima povodom uskrsnih praznika. Sufinanciran prijevoz toplog obroka za 3 socijalno 
ugrožene osobe. Sufinanciran boravak djece u vrtiću te školske marende. Dodijeljene su 
stipendije za 41 učenika i 12 studenata. 

 
Provedena je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te se prikupilo 80 tona 

komunalnog otpada. Očekujemo povratnu informaciju od FZOEU o nabavi kontejnera za 
staklo. Sufinancira se deratizacija i dezinsekcija, odlagalište otpada „Kaštijun“ te veterinarske 
usluge. 

 
U znaku velikog zajedništva i potpore, zajedno sa preostalim jedinicama lokalne 

samouprave Istarske županije, Općina Lupoglav potpisnik je pisma namjere sufinanciranja 
rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i 
rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. Sufinancira se rad Hitne medicinske pomoći i 
izgradnja Opće bolnice Pula, sukladno potpisanim Sporazumima. 
 

Također, Općina je pokrenula izradu Programa zaštite divljači izvan lovišta te je 
uvedena transparentnost proračuna, gdje svaki mještanin može uvidjeti isplate koje se vrše iz 
općinskog proračuna i na šta su iste usmjerene. 

 
U svome djelokrugu i radu, općina nastoji povlačiti sredstva iz europskih i nacionalnih 

izvora te sukladno svojim mogućnostima nastoji biti spremna sa dokumentacijom kako bi iste 
pravovremeno kandidirala.   
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2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 
 

U sklopu Provedbenog programa Općine Lupoglav za razdoblje od 2022. do 2025. godine, 
djelovanje je usmjereno na sljedeće mjere: 
 

• M1. Redovno funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela 

• M2. Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela 

• M3. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav 

• M4. Prostorno i urbanističko planiranje 

• M5. Razvoj gospodarstva i poljoprivrede 

• M6. Ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite 

• M7. Održavanje komunalne infrastrukture Općine 

• M8. Izgradnja komunalne infrastrukture i poboljšanje cestovne mreže 

• M9. Kulturna i sakralna baština 

• M10. Poticanje sportskog razvoja 

• M11. Jačanje standarda socijalnih usluga 

• M12. Poboljšanje zdravstvene zaštite 

• M13. Predškolski odgoj i obrazovanje 

• M14. Odgoj i obrazovanje 

• M15. Zaštita prirode i okoliša 
 

U nastavku polugodišnjeg izvješća, za razdoblje 1.1.2022.-30.6.2022.  godine, slijedi uvid 
o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe navedenih mjera.  
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2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA 
 

Kako je Provedbenim programom Općine Lupoglav za razdoblje od 2022. do 2025. 
godine utvrđen i indikativni financijski okvir potreban za provedbu pojedine mjere, u sljedećoj 
tablici iskazani su procijenjeni troškovi provedbe pojedine mjere u razdoblju programa, 
odnosno mandata te i iznos dosad utrošenih sredstava unutar polugodišnjeg izvještajnog 
razdoblja (1.1.2022. – 30.6.2022.). 

 
Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

Naziv mjere 
Procijenjeni trošak 

provedbe mjere u mandatu 
[KN] 

Iznos dosad utrošenih 
sredstava [KN] 

M1. Redovno funkcioniranje 
predstavničkog i izvršnog tijela 

2.500.000,00 145.206,14 

M2. Redovna djelatnost 
Jedinstvenog upravnog odjela 

3.000.000,00 373.550,05 

M3. Upravljanje imovinom u 
vlasništvu Općine Lupoglav 

10.000.000,00 52.791,20 

M4. Prostorno i urbanističko 
planiranje 

250.000,00 3.127,50 

M5. Razvoj gospodarstva i 
poljoprivrede 

170.000,00 15.000,00 

M6. Ulaganja u sustav 
protupožarne i civilne zaštite 

1.100.000,00 55.387,63 

M7. Održavanje komunalne 
infrastrukture Općine 

5.000.000,00 93.348,33 

M8. Izgradnja komunalne 
infrastrukture i poboljšanje 
cestovne mreže 

4.500.000,00 35.042,50 

M9. Kulturna i sakralna 
baština 

1.200.000,00 40.236,44 

M10. Poticanje sportskog 
razvoja 

15.000.000,00 9.500,00 

M11. Jačanje standarda 
socijalnih usluga 

600.000,00 65.521,48 

M12. Poboljšanje zdravstvene 
zaštite 

250.000,00 30.630,58 

M13. Predškolski odgoj i 
obrazovanje 

2.500.000,00 193.646,13 

M14. Odgoj i obrazovanje 1.000.000,00 170.267,84 

M15. Zaštita prirode i okoliša 500.000,00 20.010,90 

 
Prema dostupnim podacima, za provjeru gore navedenih mjera u izvještajnom 

razdoblju iz proračuna utrošeno je ukupno 1.303.266,72 kune.  
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2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA 
 

Od ukupno 15 mjera utvrđenih Provedbenim programom Općine Lupoglav za razdoblje 
od 2022. do 2025. godine, u razdoblju od 1.1.-30.6.2022., provedba je započela za 14 mjera. 
 

Tablica 2. Prikaz statusa mjera Provedbenog programa Općine Lupoglav za razdoblje 
od 2022. do 2025. godine, u razdoblju od 1.1.-30.6.2022. 

Naziv mjere Status provedbe 

M1. Redovno funkcioniranje 
predstavničkog i izvršnog tijela 

U TIJEKU 

M2. Redovna djelatnost Jedinstvenog 
upravnog odjela 

U TIJEKU 

M3. Upravljanje imovinom u vlasništvu 
Općine Lupoglav 

U TIJEKU 

M4. Prostorno i urbanističko planiranje NIJE POKRENUTO 

M5. Razvoj gospodarstva i poljoprivrede U TIJEKU 

M6. Ulaganja u sustav protupožarne i 
civilne zaštite 

U TIJEKU 

M7. Održavanje komunalne infrastrukture 
Općine 

U TIJEKU 

M8. Izgradnja komunalne infrastrukture i 
poboljšanje cestovne mreže 

U TIJEKU 

M9. Kulturna i sakralna baština U TIJEKU 

M10. Poticanje sportskog razvoja U TIJEKU 

M11. Jačanje standarda socijalnih usluga U TIJEKU 

M12. Poboljšanje zdravstvene zaštite U TIJEKU 

M13. Predškolski odgoj i obrazovanje U TIJEKU 

M14. Odgoj i obrazovanje U TIJEKU 

M15. Zaštita prirode i okoliša U TIJEKU 
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2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA 
 

Provedbenim programom Općine Lupoglav za razdoblje od 2022. do 2025. godine 
utvrđeno je ukupno 15 mjera koje Općina provodi u definiranom programskom razdoblju.  

U nastavku, slijedi više informacija za pojedinu mjeru. 
 

M1. Redovno funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav  
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.500.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 145.206,14 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Osiguranje redovnog rada predstavničkog i izvršnog tijela te sredstava 
za redovan rad političkih stranaka. 
Opis statusa provedbe: Sukladno potrebama, održane su 3 sjednice Općinskog vijeća Općine 
Lupoglav te su donešene 3 odluke Općinskog načelnika Financiran je rad načelnika, 
Općinskog vijeća, dane su potpore političkim strankama i nezavisnim listama, obilježen je Dan 
Općine, dana su sponzorstva i pokroviteljstva, sufinancirani su mjesni odbori., a ostatak mjere 
provodit će se kontinuirano, prema potrebama.  
 
M2. Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.000.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 373.550,05 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Povećanje djelotvornosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave. 
Osiguranje redovnog rada Jedinstvenog upravnog odjela.  
Opis statusa provedbe: Riješeno je 295 predmeta i provedene su 3 edukacije zaposlenika, 
financiran rad zaposlenih, financiran rad poslovanja javne uprave i administracije, a ostatak 
mjere provodit će se prema potrebama i zahtjevima. 
 
M3. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 10.000.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 52.791,20 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Upravljanje nekretninama i pokretninama pažnjom dobrog 
gospodarstvenika. Održavanje i opremanje zgrada javne i društvene namjene kako bi se 
omogućila bolja dostupnost objekata lokalnom stanovništvu. 
Opis statusa provedbe: Od manifestacija održane su dvodnevne maškare, Šparugijada u 
Lesišćini i Majevica u Boljunskom Polju. Društveni objekti održavaju se sukladno potrebama, 
kao i vozni park. Plaćen vodni doprinos za izgradnju Društvenog doma u Lesišćini. Mjera će 
se kontinuirano provoditi sukladno potrebama. 
 
M4. Prostorno i urbanističko planiranje 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 250.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 3.127,50 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Uvođenje mehanizama i alata za širenje građevinskih područja, 
unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi 
budući projekti Općine mogli biti kvalitetno pripremljeni i provedeni. 
Opis statusa provedbe: Realizacija mjere, tj. planirana izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju kanalizacije u naselju Lesišćina bit će započeta u drugom dijelu godine, izrađen 
procjembeni elaborat. Planira se provođenje mjere sukladno potrebama. 
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M5. Razvoj gospodarstva i poljoprivrede 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 170.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 15.000,00 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Ulaganje u rad i razvoj poljoprivrednih gospodarstava i udruga u 
poljoprivredi subvencioniranjem istih te educiranje poljoprivrednika i poticanje na udruživanje 
te plasiranje proizvoda na tržište. Stvaranje objekata i servisa koji trebaju služiti kao potpora 
u razvoju konkurentnog i dinamičnog gospodarstva. Usmjerenim i efikasnim intervencijama 
koje se financiraju iz javnih sredstava potaknuti i podržati privatnu inicijativu i konkurentnost,  
a time i izvrsnost. 
Opis statusa provedbe: Izrađen je Program zaštite divljači, a planira se izrada Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u drugom dijelu godine. Planira se provođenje mjere 
sukladno potrebama. 
 
M6. Ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.100.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 55.387,63 kune 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Organizacija i financiranje redovnog rada sustava zaštite i 
spašavanja na području općine radi jačanja stupnja sigurnosti stanovnika  
Opis statusa provedbe: Zbog epidemioloških mjera, ne planira se provođenje vježbi zaštite i 
spašavanja, dok je dosadašnjih intervencija zbog požara bilo 3. Sufinancirao se rad JVP i 
sustava zaštite i spašavanja. Planira se provođenje mjere sukladno potrebama. 
 
M7. Održavanje komunalne infrastrukture Općine 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 5.000.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 93.348,33 kune 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Održavanje i opremanje komunalne infrastrukture kao što su dječja 
igrališta, rasvjeta, zelene površine i ostalo kako bi se održala jednaka kvaliteta i standard 
života u Općini. 
Opis statusa provedbe: Održavano je 25 km nerazvrstane ceste kroz košnju trave i niskog 
raslinja uz cestu; nije provođena zamjena rasvjetnih tijela jer su zamijenjena sva rasvjetna 
tijela i u potpunosti su održavane javne površine. Planira se provođenje mjere sukladno 
potrebama. 
 
M8. Izgradnja komunalne infrastrukture i poboljšanje cestovne mreže 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.500.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 35.042,50 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Razvoj komunalne infrastrukture uz poduzimanje mjera nužnih za 
povećanje stupnja sigurnosti za stanovništvo. Poboljšanje postojeće mreže kroz asfaltiranje 
nerazvrstanih cesta i saniranje kritičnih dionica kao što su željezničko-cestovni prijelazi što 
dovodi do poboljšanja i sigurnosti i kvalitete prometa.  
Opis statusa provedbe: U naselju Lupoglav izvedeno je 40 priključaka na kanalizacijsku mrežu. 
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta provest će se u drugom dijelu godine. Financirano postavljanje 
ploče dobrodošlice u Općinu te rušenje stabala na groblju Semić. Planira se provođenje mjere 
sukladno potrebama. 
 
 
 



10 

 

M9. Kulturna i sakralna baština 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.200.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 40.236,44 kune 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Promicanje kulture i kulturne baštine kroz podržavanje rada i 
programa ustanova i organizacija u vidu donacija. Unapređenje postojećih i održavanje novih 
kulturnih manifestacija kako bi pridonijeli očuvanje kulturne baštine i pridonijeli i turističkoj 
ponudi Općine kroz kulturu. 
Opis statusa provedbe: Održana je Šparugijada u Lesišćini, gdje je bilo 200 prisutnih osoba, 
maškare su održane kroz 2 dana, a Zasopimo i zakantajmo po stare užance održat će se u 
srpnju 2022. godine. Sufinanciran rad TZ Središnje Istre. Osigurana su sredstva za rad 
udruga u kulturi. Ostatak mjere provodit će se prema potrebi. 
 
M10. Poticanje sportskog razvoja 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 15.000.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 9.500,00 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Poticanje rada sportskih udruga/klubova ulaganjem u redovan rad te 
održavanjem raznih sportskih događanja te izgradnjom sportskih objekata i igrališta. 
Opis statusa provedbe: Osigurana su sredstva za rad udruga u sportu, BK Lupoglav aktivno 
je sudjelovao u ligaškom natjecanju. Glavni i idejni projekt sportske dvorane planira se 
izraditi u drugom dijelu godine. Ostatak mjere provodit će se prema potrebi. 
 
M11. Jačanje standarda socijalnih usluga 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 600.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 65.521,48 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama kroz razne pomoći i 
donacije te naknade za pomoć u kući i druge namjene kako bi se smanjio broj osoba koje 
žive u riziku od siromaštva te isplatom pomoći za novorođenčad doprinijeti demografskom 
razvoju. 
Opis statusa provedbe: Nije bilo zahtjeva za jednokratnu pomoć, isplaćene su naknade za 2 
novorođenčadi i sufinancira se 7 korisnika Dnevnog boravka te su podijeljeni bonovi 
socijalno ugroženim korisnicima povodom uskrsnih praznika. Sufinanciran prijevoz toplog 
obroka za 3 socijalno ugrožene osobe. Sufinanciran boravak djece u vrtiću te školske 
marende. 
 
M12. Poboljšanje zdravstvene zaštite 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 250.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 30.630,58 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim 
područjima i za ranjive skupine te pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite sufinanciranjem 
Hitne medicinske pomoći i izgradnje nove opće bolnice u Puli. 
Opis statusa provedbe: Sufinancira se rad Hitne medicinske pomoći i izgradnja Opće bolnice 
Pula, sukladno potpisanim Sporazumima te se mjera provodi kontinuirano. 
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M13. Predškolski odgoj i obrazovanje 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.500.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 193.646,13 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Ulaganje u redovan rad područnog vrtića s ciljem zadovoljavanja 
dječjih potreba.  
Opis statusa provedbe: Redovito se sufinancira program Dječjeg vrtića.  Mjera se provodi 
kontinuirano. 
 
M14. Odgoj i obrazovanje 
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.000.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 170.267,84 kune 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Pružiti jednakost obrazovanja studentima i učenicima dodjelom 
raznih stipendija te financiranjem raznih aktivnosti i događanja u osnovnoj školi.  
Opis statusa provedbe: Dodijeljene su stipendije za 41 učenika i 12 studenata s područja 
općine Lupoglav. Mjera se provodi kontinuirano.  
 
M15. Zaštita prirode i okoliša  
Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Lupoglav 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 500.000,00 kuna 
Utrošena proračunska sredstva: 20.010,90 kuna 
Status provedbe mjere: U tijeku 
Svrha provedbe mjere: Sanacijom i uređenjem odlagališta otpada omogućit će se kvalitetnije 
odlaganje i zbrinjavanje otpada te time doprinijeti zaštiti okoliša Općine. Redovnim mjerama 
deratizacije, dezinsekcije stvorit će se uvjeti za kvalitetniji i zdraviji život stanovnika Općine. 
Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje pospješit će kvalitetu 
života. 
Opis statusa provedbe: Provedena je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te 
se prikupilo 80 tona komunalnog otpada. Očekujemo povratnu informaciju od FZOEU o 
nabavi kontejnera za staklo. Sufinancira se deratizacija i dezinsekcija, odlagalište otpada 
"Kaštijun" te veterinarske usluge.Mjera se provodi kontinuirano. 
 

2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 
 

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Općine Lupoglav 
za razdoblje od 2022. do 2025. godine, uvjetovan je nizom okolnosti koje su pogodile sve 
jedinice lokalne samouprave. Bez obzira na značajne izazove koje nam je donijela pandemija 
COVID-19 te smanjene prihode tijekom 2020. i 2021. godine, uspijevalo se držati rokova i 
planiranih ciljeva, u izvještajnom razdoblju. Za neke mjere nisu utrošena sredstva, ali su 
aktivnosti u realizaciji započete. 
 

2.5. PREPORUKE NUŽNIH RADNJI ZA UKLANJANJE U POSTIGNUĆU KLJUČNIH 
TOČAKA 

 
Ključan faktor za postignuće definiranih točaka je osiguravanje sredstava, i male 

jedinice lokalne samouprave kao naša, teže osiguravaju sredstava u svojem proračunu za 
kapitalne investicije. Tu se itekako mora biti spreman reagirati na prilike financiranja iz 
europskih i nacionalnih izvora, uzevši u obzir i mogućnost osiguranja vlastitog udjela u 
sufinanciranju samoga projekta. Svakako, u fazi razvoja ideja i projekata, moramo osluškivati 
potrebe stanovništva, pritom obratiti pozornost da se u najvišoj mogućoj mjeri obrati pažnja na 
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komunalnu infrastrukturu koja predstavlja svojevrsni standard današnjice. Sukladno 
ograničenim sredstvima moramo voditi brigu kako sa određenim financijskim kapacitetom 
uspjeti osigurati čim veći standard u našoj sredini. 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 
Općina provedbom mjera u Provedbenom programu Općine Lupoglav za razdoblje od 

2022. do 2025. godine doprinosi provedbi sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva 
Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine: 

 
1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 
2. Obrazovani i zaposleni ljudi 
3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 
5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 
8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 
9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 
 
1. Inovativno i konkurentno gospodarstvo 

• Javne potrebe u kulturi 
 

2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

• Predškolski odgoj 

• Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 
 
3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

• Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela 

• Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela 

•  Upravljanje imovinom 
 
5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

• Protupožarna i civilna zaštita 

• Javne potrebe u športu 

• Socijalna skrb i novčana pomoć 

• Dodatna ulaganja u zdravstvo i preventivna zaštita 
 
8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

• Prostorno planiranje 

• Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

• Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

• Zaštita okoliša 
 

9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

• Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva 

KLASA: 030-01/22-01/01 
URBROJ: 2163-25-01/01-22-2 
Lupoglav, 29. srpnja 2022.   
 

Općinski načelnik 

Franko Baxa, v.r. 


