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1. Predgovor 
 

 U novom mandatu nastavljamo s daljnjim razvojem Općine Kaptol, nadajući se da 

ćemo prepoznavati i iskorištavati svoje potencijale te potaknuti razvoj poljoprivrede kao 

glavne gospodarske grane. Pred nama su veliki projekti – provođenje osnovne infrastrukture 

kroz Gospodarsku zonu Novi Bešinci te gradnja poligona za recikliranje građevinskog otpada. 

Potrebno je nastaviti s ulaganjima u društveni, kulturni i sportski života jer bez njega nema ni 

života naselja. Gospodarstvo i poljoprivreda susreću se s usponima i padovima, ali da bismo 

iskoristili vlastite potencijale, a onda i postali konkurentni, moramo početi razmišljati na 

drugačiji način, djelovati zajedno, a ne kao pojedinac. Budućnost je u klasterima, zadrugama, 

stalnom usavršavanju i doživotnom učenju. Sve navedeno predstavlja temelj za izradu ovog 

dokumenta koji je od velike važnosti za budući razvoj Općine Kaptol. 

 Provedbeni program Općine Kaptol izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) te 

Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 

89/18). 

 Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme 

trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a  opisuje 

viziju, misiju, samoupravni djelokrug Općine Kaptol, opis izazova i razvojnih potreba, popis 

prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova 

odabira, popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva te okvir za praćenje i 

izvještavanje o napretku u provedbi akta. 

 Elementi za provedbu mjera Provedbenog programa definirani su ključnim točkama 

ostvarenja mjere, pokazateljima rezultata te su povezani s proračunom Općine Kaptol, 

odnosno obuhvaćaju cijeli proračun Općine Kaptol jasno povezan sa svim tekućim i kapitalnim 

izdacima potrebnim za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih planom razvoja JLP(R)S. 

 

 

                OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Mile Pavičić, ing. 

  



3 
 

2. Uvod 
 

2.1. Djelokrug Općine Kaptol 
 

 Općina Kaptol, u svom samoupravnom djelokrugu, obavlja poslove lokalnog značaja 

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: 

• uređenje naselja i stanovanje, 

• prostorno i urbanističko planiranje, 

• komunalno gospodarstvo, 

• briga o djeci, 

• socijalna skrb, 

• primarna zdravstvena zaštita, 

• odgoj i osnovno obrazovanje, 

• kultura, tjelesna kultura i šport, 

• zaštita potrošača, 

• zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, 

• protupožarna i civilna zaštita, 

• promet na svom području 

• te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

 Općina Kaptol obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 

zakonima koji se uređuju navedene pojedine djelatnosti. 

 Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog 

vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine Kaptol. 
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2.2. Vizija i misija razvoja  
 

1. Vizija samoupravne jedinice za mandata načelnika daje jasnu sliku željenog u odnosu na 

trenutno stanje razvoja, a koja se želi postići u mandatnom razdoblju. 

 

Općina Kaptol je tradicionalna slavonska općina vrijednih poljoprivrednika i bogatih 

poljoprivrednih resursa, općina u kojoj je ugodno živjeti i raditi te koja stvara uvjete za 

kulturni i turistički razvoj uz očuvanje povijesnog naslijeđa. 

 

2. Misija predstavlja način na koji se namjerava pridonijeti ostvarivanju utvrđene vizije. 

 

Općina Kaptol kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga unaprjeđuje kvalitetu života i 

rada svojim žiteljima. Svoj će razvoj nastaviti poboljšanjem komunalne opremljenosti, 

brige o djeci i potrebitima, poticanjem razvoja poduzetništva i gospodarstva, očuvanjem 

kulturne baštine  i promoviranjem postojećeg turističkog sadržaja.  



5 
 

2.3. Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Kaptol 
 

 

 

Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Kaptol napravljena je sukladno Odluci o 

ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine 

Kaptol“, broj: 2/19 i 1/20) te Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj: 1/20 i 4/20).  

  

Općinski načelnik

Jedinstveni upravni 
odjel Općine Kaptol

Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela

Referent za 
računovodstvo i 

financije

Referent za opće 
poslove

Referent za komunalno 
gospodarstvo i 

komunalni redar

Spremačica i 
dostavljačica

Vlastiti komunalni 
pogon

Komunalni radnik
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3. Opis izazova i razvojnih potreba Općine Kaptol 
 

 Najveći izazov na području Općine Kaptol je smanjenje broja neaktivnog stanovništva 

te je potrebno strateški provoditi intervencije na područjima koji će smanjiti negativne 

brojke, ali i smanjiti rizik od moguće socijalne isključenosti i siromaštva. 

 Poseban potencijal je položaj Općine na području Parka prirode „Papuk“, čime se 

otvaraju mogućnosti za cjelogodišnju rekreaciju i aktivni odmor, a brojne su mogućnosti za 

razvoj ribolovnog i lovnog turizma. Značajni elementi turističke ponude su i kulturno-

povijesna obilježja. 

 Pozornost treba pridodati razvoju poljoprivrede i gospodarstva jer prednosti Općine 

Kaptol su plodno poljoprivredno tlo, bogatstvo šuma i voda, relativno dobar prometni položaj, 

tradicija i iskustvo rada u poljoprivredi i malom gospodarstvu te dobra pokrivenost nužnom 

infrastrukturom. Poljoprivreda je također odlična baza za razvoj turizma, jer se radi o 

očuvanom ruralnom prostoru s ambijentalnom vrijednošću. 

Razvojne potrebe Razvojni potencijali 

Poljoprivreda, gospodarstvo i turizam 

✓ Štititi prirodna bogatstva i prirodne izvora 
✓ Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika 

na tržištu. 
✓ Poticajne mjere za razvoj poljoprivrednih 

aktivnosti 
✓ Razvoj ruralnog turizma 
✓ Umrežavanje proizvođača u poljoprivredi i 

turizmu 

✓ Rast potražnje za tradicijskim i domaćim 
proizvodima 

✓ Veliki broj obiteljskih poljoprivrednih  
gospodarstava 

✓ Kvalitetna obradiva zemlja 

Infrastruktura 

✓ Izgradnja i rekonstrukcija osnovne 
komunalne infrastrukture 

✓ Izgradnja infrastrukture za gospodarski 
razvoj 

✓ Ulaganja u sustav vodoopskrbe i odvodnje 

✓ Dobra cestovna povezanost s gradovima u 
okruženju 

✓ Izrađena prostorno-planska dokumentacija 

Demografija 

✓ Obnavljanje naselja kroz poboljšanje 
društvene i komunalne infrastrukture 

✓ Stvaranje uvjeta za demografski razvitak i 
povećanje broja stanovnik 

✓ Provođenje projekata i mjera za 
obrazovanje te stvaranje uvjeta za rad 
mlađe populacije i razvoj ljudskih 
potencijala 

✓ Povećanje kapaciteta Dječjeg vrtića Bambi 

✓ Neiskorištena radna snaga. 
✓ Mogućnost financiranja redovnih 

osnovnoškolskih aktivnosti, kao i stipendija 
za srednjoškolce i studente 

✓ Sufinanciranje dječjeg vrtića 

Društvene djelatnosti 

✓ Poticanje rada udruga koje povećavaju 
kvalitetu života stanovnika 

✓ Osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta 
za djelovanje udruga 

✓ Velik broj udruga civilnog društva 
✓ Tradicija održavanja kulturnih manifestacija 
✓ Arheološko područje s lokalitetima 
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4. Popis prioriteta koje će Općina Kaptol provoditi tijekom 

mandatnog razdoblja 
 

 

1. Razvoj Gospodarske zone Novi Bešinci 

Izgradnja infrastrukture unutar Gospodarske zone Novi Bešinci. Promocija zone i 
privlačenje investitora, uspostava kontinuirane podrške poduzetnicima. 

2. Potaknuti razvoj poljoprivredne djelatnosti i nepoljoprivrednih djelatnosti na imanju 

Modernizacija postojećih i razvoj novih poljoprivrednih gospodarstava. Stručna edukacija 
te podrška udruživanju poljoprivrednika. Dodjela financijskih potpora udrugama u 
poljoprivredi i gospodarstvu.  Ulaganje u postojeću i u izgradnju nove turističke 
infrastrukture. Podizanje kvalitete turističke ponude i razvoj turističke regije radi ponude 
cjelovitog turističkog doživljaja. Povećanje smještajnih kapaciteta sa svim potrebnim 
sadržajima. 

3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 

Osiguranje kontinuirane i organizirane potpore poduzetnicima, povećanje konkurentnosti 
poduzetnika te obrazovanje za poduzetništvo. Poticanje zapošljavanja i otvaranja obrta. 

4. Stvaranje preduvjeta, izgradnja nove i dogradnja postojeće komunalne infrastrukture 

Podići kvalitetu i modernizirati sustav vodovodne i kanalizacijske mreže. Izgradnja i 
uređenje cesta i puteva kako bi se poboljšala prometna povezanost naselja te pružila 
sigurnost stanovništvu. Povećati energetsku efikasnost sustava javne rasvjete. Unaprijediti 
sustav gospodarenja otpadom. Osigurati uvjete za odvojeno skupljanje komunalnog 
otpada. Smanjiti ukupno proizvedene količine miješanog komunalnog otpada. Poticati 
izgradnju kapaciteta obnovljivih izvora energije. 

5. Poboljšanje i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva 

Osiguranje prostora i uvjeta za unaprjeđenje društveno-kulturnog života stanovnika te 
doprinijeti razvoju cjelokupne kvalitete života svih stanovnika Općine. Uključiti u sport i 
sportsku rekreaciju što veći broj građana, osobito djece, mladeži i studenata, osoba s 
invaliditetom i osoba treće životne dobi. Ulaganja u nova dječja igrališta i sportsko-
rekreacijski centar. Stvaranje uvjeta za demografski razvoj. 

6. Razvoj usluga za ugrožene skupine stanovništva 

Razvoj sadržaja i sustava skrbi za stare i nemoćne te pomoć socijalno ugroženim 
obiteljima. Izgradnja centra za dnevni boravaka za starije i nemoćne. 

7. Poboljšanje kvalitete obrazovanja te omogućavanje stjecanja znanja i vještina kroz 
čitav život 

Povećanje kapaciteta i poboljšanje kvalitete predškolskog odgoja dogradnjom i 
opremanjem dječjeg vrtića. Ulaganje u obrazovano stanovništvo financiranjem 
osnovnoškolskog obrazovanja, sufinanciranjem prijevoza učenika srednjih škola i 
davanjem stipendija studentima. Ulaganje u školstvo kroz nabavu opreme potrebne za rad 
učenika (pametne ploče, glazbeni instrumenti…). 
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5. Popis mjera za provedbu 
 

M.1. Osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 

Svrha mjere Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela je osiguranje redovnog rada 

predstavničkog i izvršnog tijela Općine Kaptol, kao i osiguranje sredstava za redovan rad 

političkih stranaka te podizanje komunikacije lokalne jedinice s građanima. Mjera će se 

financirati iz Programa 1101 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela, a obuhvaća naknade 

za Općinsko vijeće i naknade povjerenstvima, donacije političkim strankama, tekuću 

proračunsku pričuvu i provedbu izbora. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni 

odjel Općine Kaptol. Ključna točka ostvarenja mjere je osiguran redovan rad predstavničkog 

tijela i političkih stranaka te izdana monografija Općine Kaptol. Rok za provedbu mjere je 

svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj održanih sjednica 
Općinskog vijeća 

8 5 5 5 5 

Broj isplaćenih naknadi za 
prisustvovanje sjednici Vijeća 

96 60 60 60 60 

Količina tiskanog izdanja 
monografije 

0 1000 0 0 0 

 

M.2. Razvoj i jačanje stručno – administrativnih kapaciteta 

Svrha mjere je osiguranje sredstava za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela, povećanje 

djelotvornosti i učinkovitosti jedinice lokalne samouprave te digitalizacija usluga i procesa 

kroz nabavu računalnih programa. Mjera će se financirati iz Programa 1201 Javna uprava i 

administracija, a obuhvaća redovne troškove poslovanja opće uprave i administracije, 

informatičke, odvjetničke, financijske i ostale usluge, nabavu računalnih programa i usluga te 

ažuriranje računalnih baza, održavanje likvidnosti i obilježavanje Dana Općine Kaptol. Za 

provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Ključna točka ostvarenja 

mjere je osiguran redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela, održan Dan Općine Kaptol te 

nabavljena programska rješenja. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj pohađanih 
edukacija/seminara 

10 11 11 12 12 

Broj održanih manifestacija 8 8 8 9 9 
Broj posjetitelja 
manifestacija 

1000 1100 1100 1150 1150 

 

M.3. Komunalno održavanje i uređenje naselja 
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Svrha mjere je održavanje standarda stanovanja i stvaranje uvjeta za kvalitetniji i zdraviji život 

stanovnika. Mjera će se financirati iz Programa 1202 Uređenje naselja i stanovanja, a 

obuhvaća aktivnosti vezane za program Javnih radova – Revitalizacija javnih površina, izradu 

projektne i druge dokumentacije, sufinanciranje priključka na kanalizaciju te nabavu 

horizontalne i vertikalne svjetlosne signalizacije. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni 

upravni odjel Općine Kaptol. Ključna točka ostvarenja mjere je sufinanciran priključak na 

kanalizaciju, izrađena projektna dokumentacija te postavljena horizontalna i vertikalna 

svjetlosna signalizacija. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj priključaka na 
kanalizaciju 

32 34 36 38 40 

Broj izrađene 
projektne 
dokumentacije 

5 6 6 7 7 

Broj svjetlosno 
označenih pješačkih 
prijelaza 

1 1 1 1 1 

 

M.4. Ulaganja u sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Svrha mjere je razvijanje održivog sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te 

unaprjeđenje i proširenje sustava javne odvodnje i pročišćivanja komunalnih otpadnih voda. 

Mjera će se financirati iz Programa 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture, 

a obuhvaća aktivnost odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda. Ključne točke ostvarenja mjere 

su izgrađen vodovod i kanalizacija u svim naseljima na području Općine Kaptol. Za provedbu 

mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Rok za provedbu mjere je siječanj 

2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

M2 izgrađene 
kanalizacije 

750 750 800 800 800 

 

M.5. Razvoj komunalne infrastrukture 

Svrha mjere je rekonstrukcija, unaprjeđenje i daljnji razvoj prometne infrastrukture, 

povećanje sigurnosti stanovništva na cestama i unaprjeđenje kvalitete života, poboljšanje 

opremljenosti komunalnom infrastrukturom radi zadovoljenja potreba stanovništva. Mjera će 

se financirati iz Programa 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture, a 

obuhvaća kapitalne projekte rekonstrukcije Trga Vilima Korajca u Kaptolu, sanaciju cesta u 

naselju Kaptol, uređenje i sanaciju Majstorske ulice, izgradnju autobusnih stajališta, izgradnju 

kosturnica u groblju Alilovci i Češljakovci – Golo Brdo, rekonstrukciju javne rasvjete te 

sufinanciranje pješačkih staza. Ključne točke ostvarenja mjere su rekonstruiran Trg Vilima 



10 
 

Korajca u Kaptolu, sanirane ceste u naselju Kaptol te izgrađena autobusna stajališta. Za 

provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Rok za provedbu mjere 

je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

KM saniranih cesta 200 300 400 400 500 
Broj izgrađenih 
autobusnih stajališta 

1 1 1 1 1 

 

M.6. Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kaptol 

Svrha mjere je održavanje komunalne infrastrukture uz poduzimanje mjera nužnih za 

povećanje stupnja sigurnosti za stanovništvo te zadržavanja jednake kvalitete života. Mjera 

će se financirati iz Programa 1204 Održavanje komunalne infrastrukture, a obuhvaća 

održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda, 

održavanje groblja, održavanje javne rasvjete te nabavu strojeva za uređenje javnih površina. 

Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Ključne aktivnosti su 

održavane javne površine, nerazvrstane ceste, poljski putevi i groblja. Rok za provedbu mjere 

je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

KM održavanih 
nerazvrstanih cesta 

50 50 50 50 50 

KM održavanih 
poljskih puteva 

160 160 160 160 160 

M2 održavanih 
javnih površina 

170 170 170 170 170 

Broj održavanih 
groblja 

7 7 7 7 7 

 

M.7. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede 

Svrha mjere je  izgradnja i daljnji razvoj poslovne zone, unaprjeđenje poljoprivrede i povećanje 

konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva. Mjera će se financirati iz Programa 1206 Razvoj 

gospodarstva, a obuhvaća poticajne mjere za razvoj poljoprivrede – subvencije 

poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda, subvencije poljoprivrednicima kroz potpore u 

gospodarstvu te naknadu šteta uzrokovanih prirodnim katastrofama, a Mjeru obuhvaćaju i 

tekuće donacije udrugama u poljoprivredi. Mjera obuhvaća i kapitalni projekt izgradnje ceste, 

vodovoda i kanalizacije u Gospodarskoj zoni Novi Bešinci. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Ključna točka ostvarenja mjere je izgrađena 

Gospodarska zona Novi Bešinci, dane subvencije poduzetnicima i obrtnicima te osigurana 

sredstva za redovan rad udruga u poljoprivredi. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. 

godine. 
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Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj investitora u 
Gospodarskoj zoni 

0 4 2 2 2 

Broj danih subvencija 
poljoprivrednicima i 
obrtnicima 

10 11 11 12 12 

Broj održanih 
manifestacija 
poljoprivrednog 
karaktera 

1 1 1 1 1 

 

M.8. Ulaganje u sustav civilne zaštite te jačanje stupnja sigurnosti stanovnika Općine Kaptol 

Svrha mjere je jačanje sposobnosti operativnih snaga civilne zaštite i vatrogasnih postrojbi 

kroz ulaganja u vatrogasnu infrastrukturu i nove tehnologije. Mjera će se financirati iz 

Programa 1207 Protupožarna i civilna zaštita, a obuhvaća redovnu djelatnost DVD-a i VZP-a, 

provedbu sustava zaštite i spašavanja, tekuće donacije HGSS-u i kapitalni projekt izgradnje 

vatrogasnog spremišta. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine 

Kaptol. Ključne točke ostvarenja mjere su osiguran redovan rad DVD-a i sustava civilne zaštite 

te izgrađeno vatrogasno spremište. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj osposobljenih 
članova DVD-a 

60 62 62 63 64 

Broj održanih vježbi 
zaštite i spašavanja 

1 2 2 2 2 

 

M.9. Ulaganja u sustav socijalne skrbi  

Svrha mjere je smanjiti broj osoba koje žive u riziku od siromaštva, osigurati uvjete za pružanje 

različitih pomoći te postići poboljšane uvjete života građana. Mjera će se financirati iz 

Programa 1208 Socijalna skrb i zdravstvo, a obuhvaća donacije humanitarnim udrugama, 

tekuće donacije Crvenom križu, jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima, 

pomoći obiteljima i kućanstvima u ogrjevnom drvu, tekuće pomoći vjerskim zajednicama i 

kapitalni projekt izgradnje zgrade društvene namjene za starije osobe. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Ključne točke ostvarenja mjere su isplaćene 

novčane pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima te izgrađena zgrada društvene 

namjene za starije osobe. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 
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Broj isplaćenih 
novčanih pomoći 

80 80 78 78 76 

Broj korisnika 
dnevnog boravka 

0 0 0 20 32 

 

M.10. Stvaranje uvjeta za demografski razvoj 

Svrha mjere je unaprjeđenje položaja obitelji s malom djecom, poticanje nataliteta na 

području Općine Kaptol te poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima. Mjera 

će se financirati iz Programa 1208 Socijalna skrb i zdravstvo, a obuhvaća naknade za 

novorođenčad te kapitalne donacije mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju stambenih 

objekata. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Ključne 

točke ostvarenja mjere su isplaćene naknade za novorođenčad te isplaćeni poticaji mladim 

obiteljima za stambene objekte. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj novorođene 
djece 

20 21 21 22 22 

Broj isplaćenih 
poticaja mladim 
obiteljima 

0 4 5 5 6 

 

M.11. Ulaganja u odgoj i obrazovanje 

Svrha mjere je ulaganje u redovan rad vrtića i osiguranje pristupačnosti predškolskog odgoja 

i obrazovanja svakom djetetu, stvaranje jednakih uvjeta za sve osnovnoškolce i srednjoškolce 

kroz nabavu radnih materijala i osiguravanje prijevoza učenika, poticanje visokog obrazovanja 

stipendiranjem studenata. Mjera će se financirati iz Programa 1210 Odgoj i obrazovanje, a 

obuhvaća stipendiranje studenata, nabavu instrumenata i radnih bilježnica za polaznike 

Osnovne škole Vilima Korajca. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel 

Općine Kaptol. Ključne točke ostvarenja mjere su sufinanciran rad dječjeg vrtića, nabavljena 

oprema za osnovne škole te dodijeljene stipendije studentima. Rok za provedbu mjere je 

svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj sufinanciranih 
polazaka dječjeg vrtića 

62 60 60 60 60 

Količina nabavljenog 
radnog materijala 

150 150 150 150 150 

Broj dodijeljenih stipendija 26 26 27 28 29 
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M.12. Poboljšanje kvalitete kulturnog života 

Svrha mjere je potpora djelovanju, osposobljavanju i transparentnosti rada udruga u kulturi, 

poticanje udruga na stvaranje promotivnih aktivnosti te unaprjeđenje društveno-kulturnog 

života stanovništva. Mjera će se financirati iz Programa 1211 Kultura i religija, a obuhvaća 

organizaciju manifestacije Zlatni glas Zlatne doline, provođenje programa u kulturi, poticanje 

kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih – Kaptolačkog tamburaškog orkestra i tekuće 

donacije vjerskim zajednicama. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel 

Općine Kaptol. Ključne aktivnosti su održana manifestacija Zlatni glas Zlatne doline i osigurana 

sredstva za redovan rad udruga u kulturi. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj posjetitelja 
manifestacije Zlatni 
glas Zlatne doline 

300 310 310 320 320 

Broj članova udruga 
u kulturi 

70 71 72 73 74 

 

M.13. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine 

Svrha mjere je očuvanje kulturne i prirodne baštine na području Općine Kaptol. Mjera će se 

financirati iz Programa 1211 Kultura i religija, a obuhvaća tekuću pomoć Filozofskom fakultetu 

za arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ te sufinanciranje i uređenje župnog stana 

u Vetovu i fasade na Crkvi sv. Petra i Pavla u Kaptolu. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Ključna točka ostvarenja mjere je obnovljen župni 

stan u Vetovu i obnovljena fasada na Crkvi sv. Petra i Pavla u Kaptolu. Rok za provedbu mjere 

je siječanj 2023. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj saniranih 
vjerskih objekata 

1 1 0 0 0 

 

M.14. Poticanje sportskog razvoja u Općini Kaptol 

Svrha mjere je poticanje rada sportskih udruga/klubova ulaganjem u redovan rad, izgradnjom 

sportskih i rekreacijskih terena, održavanjem dječjih igrališta, unaprjeđenjem prostora za 

šport i rekreaciju, a sve u svrhu unaprjeđenja kvalitete života stanovništva. Mjera će se 

financirati iz Programa 1212 Šport, a obuhvaća sredstva za redovan rad udruga u sportu te 

održavanje igrališta i izgradnju teniskog terena. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni 

upravni odjel Općine Kaptol. Ključne točke ostvarenja mjere su osiguran redovan rad udruga 

u sportu, održavana igrališta te izgrađeni teniski tereni. Rok za provedbu mjere je svibanj 

2025. godine. 
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Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj članova udruga 
u sportu 

170 175 175 180 180 

Broj održavanih 
igrališta 

5 5 5 5 5 

Broj korištenja 
teniskih terena 

0 310 310 315 315 

 

M.15. Unaprjeđenje i razvoj turizma 

Svrha mjere je poboljšanje promocije Općine Kaptol, povećanje turističke ponude i 

smještajnih kapaciteta sa svim potrebnim sadržajima kroz potpore obrtnicima u turizmu. 

Mjera će se financirati iz Programa 1213 Program razvoja turizma, a obuhvaća financiranje 

rada Turističke zajednice te potpore obrtnicima u turizmu. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Ključne točke ostvarenja mjere su osiguran redovan 

rad Turističke zajednice te otvoreni smještajni kapaciteti na području Općine Kaptol. Rok za 

provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj posjetitelja 200 200 205 205 210 
Broj ostvarenih 
noćenja 

75 80 80 85 85 

 

M.16. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Kaptol 

Svrha mjere je obnova, rekonstrukcija i opremanje zgrada javne i društvene namjene, 

omogućavanje dostupnosti objekata lokalnom stanovništvu te poduzimanje mjera za 

učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama. Mjera će se financirati iz Programa 1214 

Upravljanje imovinom, a obuhvaća održavanje voznog parka, održavanje društvenih domova, 

održavanje postrojenja i opreme, održavanje objekata u vlasništvu Općine, održavanje 

reciklažnog dvorišta te opremanje općinske zgrade. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Ključne točke ostvarenja mjere su uređeni Društveni 

domovi u Podgorju i Ramanovcima te obnovljena zgrada na igralištu. Rok za provedbu mjere 

je svibanj 2025. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj uređenih 
društvenih domova 

1 2 2 2 2 

 

 



15 
 

 

M.17. Zaštita i unaprjeđenje čovjekova okoliša i prirode 

Svrha mjere je sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, odvojeno 

prikupljanje, recikliranje i ponovna uporaba, unaprjeđivanje kapaciteta JLS za provedbu 

nacionalnog plana gospodarenja otpadom, stvaranje uvjeta za kvalitetniji i zdraviji život 

redovnim mjerama deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanjem životinja. Mjera će se financirati 

iz Programa 1215 Zaštita okoliša, a obuhvaća aktivnosti deratizacije i dezinsekcije, odvoz 

otpada i staklene ambalaže, zbrinjavanje napuštenih životinja i sufinanciranje rada 

reciklažnog dvorišta. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. 

Ključne točke ostvarenja mjere su stavljeno u funkciju reciklažno dvorište i provođenje 

prikupljanja selektivno prikupljenog otpada (papir i plastika). Rok za provedbu mjere je svibanj 

2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Količina prikupljenog 
selektivnog otpada (t) 

35 38 42 47 50 

 

M.18. Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bambi 

Svrha mjere je unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava ulaganjem u redovan rad vrtića 

Bubamara te povećanje pristupačnosti predškolskog odgoja i obrazovanja svakom djetetu. 

Mjera će se financirati iz Programa 2101 Redovna djelatnost DV Bambi, a obuhvaća 

financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića i Male škole (program predškole). Za provedbu 

mjere je nadležan Dječji Vrtić Bambi i Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Ključne točke 

ostvarenja mjere su osiguran redovan rad Dječjeg vrtića Bambi i osigurano provođenje 

programa predškole. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj polaznika 
dječjeg vrtića 

62 60 60 60 60 

Broj polaznika 
programa predškole 

8 8 9 9 10 
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6. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i 

projekta 
 

 Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstava za provedbu mjera odnosno 

povezanih aktivnosti i projekata, nužno je pripremiti indikativni financijski okvir provedbenog 

programa s jasno prikazom povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i 

projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu. 

 Za svaku mjeru uvrštenu u provedbenom programu Općine Kaptol unesen je 

procijenjeni trošak provedbe te su utvrđene odgovarajuće stavke u proračunu na kojima su 

planirana sredstva za provedbu (broj i naziv aktivnosti/projekta).  

 Financijski okvir za provedbu mjera utvrđenih provedbenim programom poslužit će  

kao pouzdan temelj Jedinstvenom upravnom odjelu za pripremu prijedlog proračuna Općine 

Kaptol s projekcijama, a u skladu s odredbama Zakona o proračunu.  
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7. Okvir za praćenje i izvještavanje 
 

 Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave 

obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima 

rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog 

planiranja. 

 Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja 

propisani su Pravilnikom 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“ Republike Hrvatske, broj: 6/19). 

 Sukladno članku 13. Pravilnika, polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi 

provedbenih programa jedinice lokalne samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, 

aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog 

planiranja koje se podnosi dva puta godišnje, do 31. srpnja za tekuću godinu, odnosno do 31. 

siječnja za prethodnu godinu. 

 Sukladno članku 19. Pravilnika, institucionalni okvir za praćenje i izvještavanje o 

provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave čine javna tijela određena člankom 32. Zakona o sustavu 

strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ Republike 

Hrvatske, broj: 123/17): Hrvatski Sabor, Vlada Republike Hrvatske, središnja tijela državne 

uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, 

koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni i lokalni 

koordinatori te druga javna tijela koja imaju obveze i odgovornosti praćenja i izvještavanja o 

provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu. 

 Sukladno članku 36. Zakona, lokalni koordinator koordinira i nadzire izradu akata 

strateškog planiranja od značaja za jedincu lokalne samouprave, nadzire i prati provedbu 

akata strateškog planiranja te izvješćuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, 

regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi. Lokalnog koordinatora 

određuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

 


