
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 održanih sjednica Općinskog vijeća 6 6 3

Broj odluka načelnika 10 10 3

Broj riješenih predmeta u godini 615 630 295

Broj edukacija/seminara 2 2 3

Broj manifestacija održanih u društvenim domovima 2 4 4

Broj održavanih objekata 7 7 7

Broj izrađene prostorne dokumentacije - - n/p

Broj izrađenih programa/projekata - 2 1

Broj održanih vježbi zaštite i spašavanja - 1 0

Broj vatrogasnih intervencija 8 7

KM održavanih nerazvrstanih cesta 25 25 25

Broj zamijenjenih svjetiljki javne rasvjete 17 - 0

Postotak održavanih javnih površina 100 100 100

Broj priključaka na kanalizacijski sustav - 100 40

m² asfaltiranih cesta 1325 1500 0

Broj članova udruga u kulturi 20 25 25

Broj posjetitelja manifestacija 100 100 600

Broj članova udruga u sportu 20 25 25

Broj isplaćenih jednokratnih pomoći 15 20 0

Broj novorođene djece 7 7 2

Broj korisnika Dnevnog boravka 10 10 7

25000 25000 19.835,11

Broj djece polaznika Dječjeg vrtića 20 24 18

Broj stipendista - učenika 41 40 41

Broj stipendista - studenata 14 15 12

Broj nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje 

otpada
840 10 0

Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (t) 180 185 80

Datum:

NOSITELJ IZRADE AKTA: OPĆINA LUPOGLAV 
PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE LUPOGLAV ZA RAZDOBLJE 

OD 2022. DO 2025. GODINE
1.1.2022.-30.6.2022. 29.7.2022.

29.7.2022.

Svibanj 2025.

Sufinancira se rad Hitne medicinske pomoći i izgradnja Opće 

bolnice Pula, sukladno potpisanim Sporazumima te se mjera 

provodi kontinuirano.

13. Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Predškolski odgoj i obrazovanje 1. Osiguran redovan rad Dječjeg vrtića                                 193.646,13 kn 
Redovito se sufinancira  

programa  Dječjeg vrtića.
U TIJEKU

Redovito se sufinancira program Dječjeg vrtića.  Mjera se 

provodi kontinuirano.

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.

11.
Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan 

život
Jačanje standarda socijalnih usluga 

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.

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.

9.
Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo
Kulturna i sakralna baština

1. Osigurana sredstva za rad udruga u kulturi                                                                     

2. Održane manifestacije "Zasopimo i 

zakantajmo po stare užance" i "Šparugijada" 

                                  40.236,44 kn 

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.

U TIJEKU

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.

8.
Strateški cilj 8. Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku neutralnost 

Izgradnja komunalne infrastrukture i 

poboljšanje cestovne mreže

1. Izgrađen kanalizacijski sustav u naselju 

Lupoglav.                                                                  

2. Asfaltirana cesta Španjarija - Viskovići.

10.
Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan 

život
Poticanje sportskog razvoja

1. Osigurana sredstva za rad udruga u sportu.                                                                                  

2. Izrađen glavni i idejni projekt sportske 

dvorane.

Prosinac 2024.

Svibanj 2025.

Svibanj 2025.                                                           

Svibanj 2025.

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.

U TIJEKU

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.

7.
Strateški cilj 8. Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku neutralnost

Održavanje komunalne infrastrukture 

Općine

1. Održavana javna rasvjeta, nerazvrstane 

ceste  i javne površine.                                                         

2. Uređena dječja igrališta.

                                  93.348,33 kn 

Održavano je 25 km  

nerazvrstane ceste kroz košnju 

trave i niskog raslinja uz cestu; 

nije provođena zamjena 

rasvjetnih tijela i u potpunosti su 

održavane javne površine.

U TIJEKU

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.

6.
Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan 

život

Ulaganja u sustav protupožarne i civilne 

zaštite 

1. Osiguran redovan rad JVP i PVZ.                      

2. Osiguran redovan rad Stožera ciivlne 

zaštite.

Svibanj 2025.                                                               

Svibanj 2025.

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.

Svibanj 2025.

Svibanj 2025.

Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno 

pravosuđe, javna uprava i upravljanje 

državnom imovinom

Redovna djelatnost Jedinstvenog 

upravnog odjela

1. Osiguran redovan rad Jedinstvenog 

upravnog odjela

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.

5.
Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i 

razvoj biogospodarstva
Razvoj gospodarstva i poljoprivrede

1. Izrađen Program zaštite divljači.                       

2. Izrađen Plan raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem.

                                  15.000,00 kn 

Izrađen je Program zaštite 

divljači, a planira se izrada 

Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem.

U TIJEKU

Izrađen je Program zaštite divljači, a planira se izrada 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u drugom 

dijelu godine. Planira se provođenje mjere sukladno 

potrebama.

Svibanj 2025.

Prosinac 2024.                                                         

4.
Strateški cilj 8. Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku neutralnost
Prostorno i urbanističko planiranje

1. Izrađena prostorno-planska dokumentacija.                                                                 

2. Izrađena projektna dokumentacija za 

kanalizaciju Lesišćina.

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

12.
Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan 

život
Poboljšanje zdravstvene zaštite

1. Sufinanciran rad Hitne medicinske pomoći                                                                                 

2. Sufinancirana izgradnja Opće bolnice Pula

                                145.206,14 kn U TIJEKU

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.

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.

                                373.550,05 kn 

Riješeno je 295 predmeta i 

provedene su 3 edukacije 

zaposlenika, financiran rad 

zaposlenih, financiran rad 

poslovanja javne uprave i 

administracije.

U TIJEKU

                                    3.127,50 kn 

Planirana izrada projektne 

dokumentacije za izgradnju 

kanalizacije u naselju Lesišćina. 

Izrađen procjembeni elaborat.

NIJE POKRENUTO

                                  55.387,63 kn 

Sufinancirao se rad JVP i 

sustava zaštite i spašavanja. Ne 

održavaju se vježbe zaštite i 

spašavanja,  a broj intervencija 

zbog požara bilo je 3.

U TIJEKU

                                  30.630,58 kn 

1.
Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno 

pravosuđe, javna uprava i upravljanje 

državnom imovinom

Riješeno je 295 predmeta i provedene su 3 edukacije 

zaposlenika, financiran rad zaposlenih, finaniran rad 

poslovanja javne uprave i administracije,a ostatak mjere 

provodit će se prema potrebama i zahtjevima.

3.
Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno 

pravosuđe, javna uprava i upravljanje 

državnom imovinom

Svibanj 2025.

Sufinancira se rad Hitne 

medicinske pomoći i izgradnja 

Opće bolnice Pula, sukladno 

potpisanim Sporazumima.

U TIJEKU

Redovno funkcioniranje predstavničkog i 

izvršnog tijela

1. Osiguran rad predstavničkog tijela                        

2. Osiguran redovan rad izvršnog tijela

2.

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.

U TIJEKU

                                    9.500,00 kn 

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.

U TIJEKU

Svibanj 2025.

1. Isplaćene jednokratne novčane pomoći.               

2. Isplaćene potpore za novorođenčad.                  

3. Sufinanciran projekt Dnevni boravak i 

pomoć u kući starijim osobama.

                                  65.521,48 kn 

                                  35.042,50 kn 

Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine 

Lupoglav

1. Izgrađen Društveni dom u Lesišćini.                    

2. Održavane škole u Vranji, Boljunskom Polju, 

Brestu i Semiću.

                                  52.791,20 kn 

Održane su 4 manifestacije i 

održavano je 7 objekata, vozni 

park, plaćen vodni doprinos za 

izgradnju Društvenog doma u 

Lesišćini .

U TIJEKU

14. Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Odgoj i obrazovanje
1. Dodjeljenje stipendije učenicima i 

studentima
Svibanj 2025.                                 170.267,84 kn 

Dodijeljene stipendije za 41 

učenika i 12 studenata.
U TIJEKU

Dodijeljene su stipendije za 41 učenika i 12 studenata s 

područja općine Lupoglav. Mjera se provodi kontinuirano.

15.
Strateški cilj 8. Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku neutralnost
Zaštita prirode i okoliša

1. Nabavljeni spremnici za odvojeno 

prikupljanje otpada.                                            

2. Sufinanciran rad odlagališta otpada

Svibanj 2025.                                   20.010,90 kn 

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 TIJEKU

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.



Ime i prezime Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

POTPIS ČELNIKA TIJELA: Franko Baxa, v.r.

Lorena Žakić

Lorena Žakić, v.r.



PROVEDENO

U TIJEKU

KAŠNJENJE

NIJE POKRENUTO

ODUSTAJE SE


