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Na temelju članka 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja („Narodne novine“ br. 123/17) 
Općinski načelnik Općine Pićan donosi i objavljuje 
 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA do 30. LIPNJA 2022. GODINE 

Nositelj izrade: OPĆINA PIĆAN 
 
1. PREGLED STANJA 
 
U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Pićan, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne 
poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao i osiguravao 
izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u 
obavljaju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u 
skladu sa zakonom, Statutom Općine i aktima Općinskog vijeća. 
 
Općina Pićan usmjeravala je strateški smjer gospodarskog razvoja Općine i upravljala svim prirodnim 
resursima koji predstavljaju cilj revitalizacije ruralnog područja. 
 
Aktivnosti vezane uz Provedbeni program Općine Pićan za razdoblje 2021.-2025. (u daljnjem tekstu: 
Provedbeni program) provodile su se uglavnom sukladno donesenim planovima. 
 
Provedbenim programom Općina Pićan nastavlja daljnje procese razvoja i podržavanja održivog i 
gospodarskog razvoja te društvenog konteksta za bolju budućnost Općine, odnosno kvalitetniji i pametniji 
način življenja stanovnika kroz ostvarenje strateških ciljeva i mjera. 
 
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 
 
Općina Pićan je Provedbenim programom postavila ukupno osam mjera od kojih su sve u razdoblju od 
donošenja Provedbenog programa do kraja lipnja 2022. godine u fazi provedbe.  
 
U daljnjem nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenim za svaku 
pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja 
rezultata. 
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Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije 
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Svrha mjere je povećati kvalitetu života povećati kvalitetu izvršavanja funkcije Općinskog vijeća Općine, 
osiguranje sredstava za redovno podmirenje financijskih obveza prema zaposlenicima, te unapređenje 
brzine radnih procesa i postupaka rada kroz nabavku modernije opreme i stvaranje kvalitetnijih uvjeta 
rada djelatnika kao i učinkovito  transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine. 
Za provedbu Mjere 1. u promatranom razdoblju utrošeno je 1.113.481,12 kuna. 
Mjera 1. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 
 
Mjera 2. Gospodarski razvoj 
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Svrha mjere je unapređenje poduzetništva i povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje, te poboljšanje 
turističke infrastrukture i promocije općine Pićan kao turističke destinacije. 
Za provedbu Mjere 2. u promatranom razdoblju utrošeno je 210.920,00 kuna. 
Mjera 2. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 
 
Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Svrha mjere je unapređenje komunalne infrastrukture kroz dovršenje izgradnje i rekonstrukcije 
vodoopskrbnog sustava, groblja, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete te uređenje javnih 
površina, puteva i prometne signalizacije. 
Za provedbu Mjere 3. u promatranom razdoblju utrošeno je 361.623,26 kuna. 
Mjera 3. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 
 
Mjera 4. Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Svrha  mjere je uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja te sustava zaštite od požara. 
Za provedbu Mjere 4. u promatranom razdoblju utrošeno je 275.359,49 kuna. 
Mjera 4. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 
 
Mjera 5. Očuvanje prirode i okoliša 
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Svrha mjere je zaštita okoliša i očuvanje prirode te kvalitetno zbrinjavanje otpada. 
Za provedbu Mjere 5. u promatranom razdoblju utrošeno je 9.875,00 kuna. 
Mjera 5. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 
 
Mjera 6. Sport, rekreacija i kultura 
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Svrha mjere je omogućiti stanovnicima nove sportske objekte te na taj način osvijestiti stanovnike o 
važnosti sporta te unaprijediti društvenu infrastrukturu. Odnosno kroz izgradnju i adaptaciju kulturnih i 
društvenih objekata proširiti ponudu društvenih sadržaja i potaknuti stanovnike na veću društvenu 
uključenost i potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima. 
Za provedbu Mjere 6. u promatranom razdoblju utrošeno je 134.740,05 kuna. 
Mjera 6. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 
 
Mjera 7. Ulaganje u zdravstvenu zaštitu i socijalni program 
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Svrha mjere je osiguravanje više razine zdravstvenih i socijalnih usluga za  stanovnike Općine Pićan te 
zadovoljavanje osnovnih životnih uvjeta. 
Za provedbu Mjere 7. u promatranom razdoblju utrošeno je 217.698,61 kuna. 



 

Mjera 7. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 
 
Mjera 8. Odgoj i obrazovanje 
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Svrha  mjere  je učiniti obrazovanje što boljim, stvoriti povoljnije uvjete za učenje te podići standarde 
učenika i djece u vrtiću. 
Za provedbu Mjere 8. u promatranom razdoblju utrošeno je 1.335.784,06 kuna. 
Mjera 8. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 
 
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 
 
Provedbom mjera utvrđenih Provedbenim programom doprinosi se ostvarenju općih i posebnih ciljeva 
razvoja Općine Pićan, definiranih nadređenim aktima strateškog planiranja i ostvarenju ciljeva Nacionalne 
razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje u tekstu: NRS). Ostvarenjem strateških 
ciljeva i navedenih mjera, Općina nastoji omogućiti svojim stanovnicima kvalitetniji način življenja. 
Provedba Mjere 1. doprinosi strateškom cilju 3. iz NRS-a: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna 
uprava i upravljanje državnom imovinom. U izvještajnom razdoblju se provedbom mjere povećava 
kvaliteta izvršavanja funkcije Općinskog vijeća, osiguravaju se sredstva za redovno podmirenje 
financijskih obaveza prema zaposlenicima, te se unaprjeđuje brzina radnih procesa i postupaka rada i 
stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika, te shodno tome učinkovito i transparentno upravljanje i 
raspolaganje imovinom Općine. 
Provedba Mjere 2. doprinosi strateškom cilju 1. iz NRS-a Konkurentno i inovativno gospodarstvo. U 
izvještajnom razdoblju se provedbom mjere doprinosi unapređenju poduzetništva i poljoprivredne 
proizvodnje, poboljšanju turističke infrastrukture i promocije Općine Pićan kao turističke destinacije. 
Provedba Mjere 3. doprinosi strateškom cilju 1. iz NRS-a: Konkurentno i inovativno gospodarstvo. U 
izvještajnom razdoblju se provedbom mjere pridonosi unapređenju komunalne infrastrukture. 
Provedba Mjere 4. doprinosi strateškom cilju 7. iz NRS-a: Sigurnost za stabilan razvoj. U izvještajnom 
razdoblju se provedbom mjere pridonosi uspostavi učinkovitog sustava zaštite i spašavanja te sustava 
zaštite od požara.  
Provedba Mjere 5. doprinosi strateškom cilju 8. iz NRS-a: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku 
neutralnost. U izvještajnom razdoblju se provedbom mjere pridonosi zaštiti okoliša, očuvanju prirode i 
kvalitetnom zbrinjavanju otpada. 
Provedba Mjere 6. doprinosi strateškim ciljevima iz NRS 1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo i 5.: 
Zdrav, aktivan i kvalitetan život. U izvještajnom razdoblju se provedbom mjere pridonosi proširenju 
ponude društvenih sadržaja i poticanju stanovnika na veću društvenu uključenost i poticanje na aktivno 
sudjelovanje u sportskim aktivnostima. 
Provedba Mjere 7. doprinosi strateškim ciljevima iz NRS 5.: Zdrav, aktivan i kvalitetan život i 6.: 
Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji. U izvještajnom razdoblju se provedbom mjere pridonosi 
osiguravanju više razine zdravstvenih i socijalnih usluga za stanovnike Općine Pićan te zadovoljavanju 
osnovnih životnih uvjeta. 
Provedba Mjere 8. doprinosi strateškom cilju 2. iz NRS-a: Obrazovani i zaposleni ljudi. U izvještajnom 
razdoblju se provedbom mjere pridonosi poboljšanju obrazovanja, stvaranju povoljnijih uvjeta za učenje i 
podizanju standarda učenika i djece u vrtiću. 
 
 

Načelnik Općine Pićan 
Dean Močinić, v.r. 



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 planiranih sjednica Vijeća 8 8 4 PROVEDENO

Broj zaposlenih u JUO 5 7 5 U TIJEKU

KAŠNJENJE

Dodijeljene subvencije poljoprivrednicima 0 30 0 NIJE POKRENUTO

Dodijeljene subvencije poduzetnicima 0 5 0 ODUSTAJE SE

površina uređenih prometnih površina 5 7 5

broj novih ekološki prihvatljivih rasvjetnih tijela 15 30 15

broj novih mjesta za ukop 0 0 0

broj javnih sanitarnih čvorova 0 0 0

broj vatrogasnih intervencija 15 14 5

količina prikupljenog komunalnog otpada 223 210 t 125 t

broj saniranih ruševnih zgrada 0 2 1

broj sportskih udruga kojima se isplaćuju donacije 2 4 5

broj održanih manifestacija 0 2 1

broj isplaćenih jednokratnih pomoći 67 70 6

broj korisnika socijalnog programa 17 21 18

broj novčanih naknada za novorođenu djecu 17 19 5

broj novih mjesta za upis djece u vrtić 0 0 0

broj stipendista 71 75 75

Datum:

Ime i prezime Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

POTPIS ČELNIKA TIJELA: 

NOSITELJ IZRADE AKTA: OPĆINA PIĆAN
PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PIĆAN

ZA RAZDOBLJE 2021. - 2025.
01.01.-30.06.2022. 29.07.2022.

29.07.2022.

Martina Bilić

Mjera 8. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti 

prepreka u njenoj provedbi
8. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Odgoj i obrazovanje

Svrha  mjere  je učiniti obrazovanje što boljim, 

stvoriti povoljnije uvjete za učenje te podići 

standarde učenika i djece u vrtiću

svibanj 2025.g.

Mjera 6. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti 

prepreka u njenoj provedbi

7.

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji

Ulaganje u zdravstvenu zaštitu i 

socijalni program

Svrha mjere je osiguravanje više razine 

zdravstvenih i socijalnih usluga za  stanovnike 

Općine Pićan te zadovoljavanje osnovnih životnih 

uvjeta

                                          217.698,61 kn NE U TIJEKU
Mjera 7. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti 

prepreka u njenoj provedbi

6.

SC 1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Sport, rekreacija i kultura

Svrha mjere je omogućiti stanovnicima nove 

sportske objekte te na taj način osvijestiti 

stanovnike o važnosti sporta te unaprijediti 

društvenu infrastrukturu. Odnosno kroz izgradnju i 

adaptaciju kulturnih i društvenih objekata proširiti 

ponudu društvenih sadržaja i potaknuti stanovnike 

na veću društvenu uključenost i potaknuti ih na 

aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima

svibanj 2025.g.

svibanj 2025.g.

Mjera 3. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti 

prepreka u njenoj provedbi

svibanj 2025.g.

svibanj 2025.g.

SC 1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo
Gospodarski razvoj

Svrha mjere je unapređenje poduzetništva i 

povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje, te 

poboljšanje turističke infrastrukture i promocije 

općine Pićan kao turističke destinacije.

Mjera 4. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti 

prepreka u njenoj provedbi

5.
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija na 

klimatsku neutralnost
Očuvanje prirode i okoliša

Svrha mjere je zaštita okoliša i očuvanje prirode 

te kvalitetno zbrinjavanje otpada
                                              9.875,00 kn NE U TIJEKU

Mjera 5. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti 

prepreka u njenoj provedbi

svibanj 2025.g.

svibanj 2025.g.

4. SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj
Organiziranje i provođenje zaštite i 

spašavanja

Svrha  mjere je uspostava učinkovitog sustava 

zaštite i spašavanja te sustava zaštite od požara

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

                                       1.113.481,12 kn U TIJEKU
Mjera 1. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti 

prepreka u njenoj provedbi.
NE

                                          210.920,00 kn NE U TIJEKU

                                          275.359,49 kn NE U TIJEKU

                                          134.740,05 kn NE U TIJEKU

1.

SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, 

javna uprava i 

upravljanje državnom imovinom

Mjera 2. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti 

prepreka u njenoj provedbi.

3.
SC 1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

Unapređenje lokalne uprave i 

administracije

Svrha mjere je  povećati kvalitetu izvršavanja 

funkcije Općinskog vijeća Općine, osiguranje 

sredstava za redovno podmirenje financijskih 

obveza prema zaposlenicima, te unapređenje 

brzine radnih procesa i postupaka rada kroz 

nabavku modernije opreme i stvaranje 

kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika kao i 

učinkovito  transparentno upravljanje i 

raspolaganje imovinom Općine

2.

NE U TIJEKU

svibanj 2025.g.

                                       1.335.784,06 kn 

Komunalno gospodarstvo

Svrha mjere je unapređenje komunalne 

infrastrukture kroz dovršenje izgradnje i 

rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava, groblja, 

asfaltiranje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete te 

uređenje javnih površina, puteva i prometne 

signalizacije.

                                          361.623,26 kn NE U TIJEKU


