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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

Obveza izrade i donošenja Polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica 

lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Polugodišnje izvješće) je propisano člankom 13. stavkom 

1. 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 (N. N. br. 06/19).    

U izvještajnom razdoblju od 01 .01 2022.-30.06.2022. godine dio planiranih mjera smo 

uspjeli realizirati usprkos zahtjevnom gospodarskoj situaciji koja je pogodila cijeli svijet. 

Energetska kriza je na vrhuncu, cijena energenata su sve veće, što iziskuje odvajanje više 

financijskih sredstava za tekuće investicije i održavanja.  

 

 

 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 

U Provedbenom programu Općine Lokvičići za razdoblje od 2022.-2025. godine provodi se 

ukupno 13 mjera koje obuhvaćaju ciljeve iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja i 

sastoje se od određenog broja ključnih aktivnosti za provedbu mjera.  

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje  

Za provođenje ove mjere planirane su dvije aktivnosti, a to su broj objekata na kojima je 

provedena energetska obnova (Općinska zgrada) i  unaprjeđenje dostupnosti kvalitete stanovanja 

čiji je pokazatelj rezultata broj opremljenih dječjih igrališta. Aktivnosti u promatranom razdoblju 

nisu pokrenute zbog nedostatka financijskih sredstava.  

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje  

Tri su ključne aktivnosti za provedbu ove mjere, a to su: izdavanje rješenja o komunalnom 

doprinosu. U promatranom razdoblju nije izdano ni jedno rješenje. Druga aktivnost je upravljanje 

javnim prostorom i imovinom čiji je pokazatelj uknjižba nerazvrstanih cesta koja nije ostvarena 

zbog nedostatka financijskih sredstava. Treća aktivnost je vezana za prostorno planiranje, njen 

pokazatelj je donošenje izmjena i dopuna PPUO, provedba ove aktivnosti je u tijeku, u 

promatranom razdoblju utrošeno je 5.000,00 kn.  

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo  

Za provedbu ove mjere predviđeno je ukupno 2 aktivnosti koje sačinjava ukupno 7 pokazatelja 

rezultata. Započeto je provođenje mjere, radovi na izgradnji trga su u tijeku utrošeno je 33.715,43 

kn, dok ostali mjerljivi rezultati se planiraju u narednom periodu.   

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje  

Provedba ove mjere je predviđena kroz aktivnost subvencija i stipendija u obrazovanju. 

Provođenje mjere je u tijeku u promatranom razdoblju je sufinanciran prijevoz srednjoškolaca u 
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iznosu od 27.303,60 kn, dok se sufinanciranje prijevoza studenata i subvencioniranje radnih 

bilježnica očekuje u narednom periodu.  

  

Mjera 5. Briga o djeci  

Provedba ove mjere provodi se kroz redovnu djelatnost vrtića i male škole, u promatranom 

razdoblju sufinancirano je pohađanje vrtića za petero djece u ukupnom iznosu od 33.800,00 kn 

koji pohađaju dječji vrtić Loptica i dječji vrtić Imotski.  

Mjera 6. Socijalna skrb 

Provedba ove mjere provodi se kroz aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim 

skupinama. U promatranom razdoblju dodijeljene su 2 jednokratne novčane naknade u ukupnom 

iznosu od 2.500,00 kn, dok se isplata ogrjeva očekuje u narednom razdoblju.   

Mjera 7. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 

Ova mjera provodi se kroz dvije ključne aktivnosti, a to su očuvanje i unaprjeđenje kvalitete 

okoliša i gospodarenje otpadom. U promatranom razdoblju nabavljeno je 670 spremnika 

zapremnine 120 l za odvojeno sakupljanje otpada u iznosu od 139.025,00 kn.   

Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Ova mjera se provodi kroz aktivnosti ulaganja u zaštitu kulturne baštine, te očuvanje i promociju 

kulturnih i povijesnih vrijednosti, promicanje kulture i kulturnih sadržaja i poticanje i razvoj 

sporta i rekreacije.  

U promatranom razdoblju sufinanciran je jedan kulturni događaj, te su 4 sportska kluba primili 

subvencije za svoj rad. Ukupno je utrošeno 9.900,00 kn.   

Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita  

Mjera se provodi kroz aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne zaštite. U promatranom razdoblju 

rad Javne vatrogasne postrojbe Imotski sufinanciran je u iznosu od 10.000,00 kn.   

Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica 

Glavne aktivnosti za provođenje ove mjere su unaprjeđenje i izgradanja cestovne infrastrukture i 

unaprjeđenje i razvoj pješačke infrastrukture. U promatranom razdoblju utrošeno je 154.167,50 

kn za rekonstrukciju lokalnih i nerazvrstanih cesta.   

Mjera 11. Razvoj gospodarstva  

Aktivnosti predviđene za provedbu ove mjere su unaprjeđenje poduzetničkog okruženja i 

poticanje i razvoj turizma. Provedba ove mjere kasni zbog nedostatka financijskih sredstava.  
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Mjera 12. Lokalna uprava i administracija  

Mjera se provodi kroz dvije aktivnosti: broj digitaliziranih usluga koje pruža Općina i broj 

projekata kojima je odobreno sufinanciranje ESI fondovima. U promatranom razdoblju je 

digitalizirana jedna usluga, a to je usluga e- novorođenče koju je Općina ostvarila u suradnji sa 

Ministarstvom pravosuđa i uprave, kako bi omogućila roditeljima podnošenje zahtjeva za isplatu 

naknade za novorođenu djecu e putem.  

Prijavljen je projekt Zaželi koji nažalost u promatranom razdoblju nije prošao.  

Mjera 13. Demografija   

Provođenje mjere je u tijeku kroz aktivnost dodjele potpora za novorođenu djecu. U 

promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena kroz dodjelu 3 potpore u iznosu od 12.000,00 kn.  

  

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

Provedbenim programom Općine Lokvičići za razdoblje 2022. - 2025. godine definirane 

su mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva razvoja jedinica 

lokalne samouprave. Ostvarenjem ciljeva i navedenih mjera, Općina nastoji omogućiti svojim 

stanovnicama kvalitetniji i perspektivniji način života. 

 Većina mjera se kontinuirano provodi. U narednom razdoblju se nadamo poboljšanju 

ekonomske i gospodarske situacije kako bi mogli ostvariti zadane mjere i ciljeve kroz 

sljedeća izvještajna razdoblja.  

 

KLASA: 300-01/22-01/01 

URBROJ: 2181-29-02-22-1 

Lokvičići, 29.07.2022. godine  

         

Općinski načelnik  

        Branko Knezović  


