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UVOD 

 

Provedbeni program Općine Punitovci za razdoblje 2021. – 2025. godine, strateški je 

dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama donosi za vrijeme trajanja mandata 

načelnika. Programom će se definirati mjere, aktivnosti i razvojni projekti za nadolazeće 

četverogodišnje razdoblje.   

Obveza izrade i donošenja provedbenih programa propisana je Zakonom o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i 

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

značaja za JLP(R)S („Narodne novine“ br. 89/18). 

Javna objava ovog Izvješća pridonosi transparentnosti rada Općine Punitovci na način da 

izvještava širu javnost o napretku u provedbi aktualnih mjera, aktivnosti i projekata preko 

kojih  se unaprjeđenje lokalne zajednice povezuje s Nacionalnom razvojnom strategijom 

Republike Hrvatske do 2030 godine.  

Godišnje izvješće za 2022. godinu Općine Punitovci izrađeno je u skladu s Uputama za izradu 

polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa JLP(R)S i sastoji se od 

tekstualnog i tabličnog dijela. 

U Izvješću su iskazane ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata koji se odnose na ključne 

točke ostvarenja prioriteta djelovanja zadanih u okviru strateških ciljeva navedenih 

provedbenom programu. 

 

  



1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU  

 

 Obveza izrade i donošenja Godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog 

programa jedinice lokalne samouprave je propisana 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 

(Narodne novine broj 06/19). 

 

 Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi programa jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave je izvješće  o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te 

ostvarivanju pokazatelja rezultata i kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo 

JLP(R)S u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje u 

skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog 

programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Godišnje izvješće se izrađuje 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca.  

 

 Godišnje izvješće za 2022. godinu Općine Punitovci je izrađeno u skladu sa Uputama 

za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave. U skladu sa Uputama, Polugodišnje izvješće se sastoji od 

tekstualnog dijela i tabličnog.   

 

 U skladu sa člankom 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem 

Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 123/17) i člankom 2., točkom 9. Uredbe 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), Općinski 

načelnik Općine Punitovci donio je Provedbeni program Općine Punitovci za razdoblje 2021. 

– 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program). 

 

 Općina Punitovci ima razrađena dva važeća strateška akta – Strateški razvojni program 

Općine Punitovci za razdoblje od 2017. do 2022. godine, sukladno Zakonu o strateškom 

planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske (''Narodne Novine'' broj 123/17, članak 

26.) i strategiju razvoja pametne Općine Punitovci 2020. – 2023. godine. 

 

 Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog 

planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje primjenjivih ciljeva iz srednjoročnog akta 

strateškog planiranja te stvaraju poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. 

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata 

izvršnog tijela te jedinice lokalne i vrijedi isključivo za taj mandat. Slijedom navedenog, 

Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Punitovci za mandatnog 

razdoblje izrade novog strateškog akta Općine pod službenim nazivom Provedbeni program 

Općine Punitovci za razdoblje 2021. – 2025. godine. Odlukom o imenovanju Radne skupine za 

pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa općine Punitovci.  

 

 Provedbeni program je usklađen s višegodišnjim financijskim okvirom EU te aktima 

strateškog planiranja povezanim s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske 

unije u razdoblju 2021-2027. godine definiranim Odlukom o utvrđivanju akata strateškog 

planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u 

razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu 

(Vlada Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ:  50301-05/16-20-6), a koje 



je u skladu s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih 

odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskim socijalnom fondu plus, 

Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i 

za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama 

i vize.  

  

 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

2.1. Analiza statusa provedbe 

Općina Punitovci svojim se provedbenim programom usmjerila na provođenje 13 razvojnih 

mjera u razdoblju od 2021. – 2025. godine, obzirom na protekli vremenski period od 

01.01.2022. do 31.12.2022. godine sve mjere su u nekom od statusa. 

 

2.2. Podaci o proračunskim sredstvima 

Provedbeni program Općine Punitovci 2021. – 2025. godine utvrđen je i indikativni financijski 

okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjeni trošak 

provedbe, te su navedene stavke proračuna Općine Punitovci na kojima su planirani 

procijenjeni iznosi provedbenim programom definirane mjere za pojedino upravno područje 

JLS, gdje je svaka mjera povezana s programom u proračunu Općine.  

 

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 

U promatranom izvještajnom razdoblju te analizom Godišnjeg izvješća Provedbenog programa 

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine Općina Punitovci provedba svih 13 mjera 

odvija se u skladu s planiranom dinamikom, sve mjere su trenutno u nekog od faza provedbi.  

 

2.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja 

Napredak u provedbi planiranih mjera se ostvaruje postepeno. Nisu zapažene neke određene 

poteškoće u provedbi planiranih mjera. Zbog iskustva u provođenju projekata prilično 

neizmijenjenih okolnosti vezanih za projekte i dobre suradnje s nadležnim institucijama na 

području pomoći ka ostvarenju sufinanciranja iz programa ministarstva nisu zamijećene 

prepreke u postignuću zacrtanih ciljeva.  

  



3. DOPRINOSI OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA  

Planiranim mjerama Općine Punitovci se ujedno ostvaruju Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine (''Narodne Novine'' broj 13/21). U izvještajnom razdoblju 

ostvarene su mjere kako slijedi: 

1. Uređenje naselja i stanovanje ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 5. Zdrav, aktivan i 

kvalitetan život 

2. Prostorno i urbanističko planiranje ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 13. Jačanje 

regionalne konkurentnosti 

3. Komunalno gospodarstvo ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 1. Konkurentno i 

inovativno gospodarstvo 

4. Odgoj i obrazovanje ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi  

5. Briga o djeci ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

6. Socijalna skrb ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 6. Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji 

7. Kultura, tjelesna kultura i sport ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 5. Zdrav, aktivan i 

kvalitetan život 

8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 1. 

Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

9. Protupožarna i civilna zaštita ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 1 Konkurentno i 

inovativno gospodarstvo 

10. Promet i održavanje javnih prometnica ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 10. Održiva 

mobilnost 

11. Gospodarski razvoj ostvaruje se strateški cilj broj brojem SC 1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo 

12. Lokalna uprava i administracija ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 3. Učinkovito i 

djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

13. Demografija ostvaruje se strateški cilj pod brojem SC 6. Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji 

  



1. mjera UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE 

Predmetna mjera SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine kroz učinkovito, kontinuirano održavanje i modernizaciju 

javne, prometne i komunalne infrastrukture ostvariti preduvjete za rast i razvoj 

gospodarstvu/gospodarskih aktivnosti. Provedbom mjere razvija kvalitetu života, pridonijet će 

povećanju gospodarskih aktivnosti, povećanju sigurnosti u prometovanju na području Općine.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100401 Otplata kredita za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića u Punitovcima 

- A101407 Dječje igralište 

- K101204 Društveni dom Jurjevac 

- K101205 Društveni dom Josipovac 

- K101206 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Punitovcima 

- K101404 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 

Slijedom navedenih aktivnosti Općina Punitovci u izvještajnom razdoblju pribavila je 

energetski certifikat za zgradu i spremište za društveni dom Jurjevac. Nakon toga je pribavljen 

i materijal za izgradnju istog.  

Općina Punitovci je tijekom izvještajnog razdoblja imala ugovoren kredit u PBZ d.d. za potrebe 

realizacije projekta „Izgradnje dječjeg vrtića Zvončica u Punitovcima“. Ukupan iznos kredita 

iznosio je 2.300.000,00 i prema ugovoru o kratkoročnom kredita općina je bila obavezna vratiti 

isti do 30.04.2022. godine. U izvještajnom razdoblju preostali iznos je bio 900.000,00 kuna za 

povrat kredita, što je i odrađeno, zadnja rata je podmirena 27.04.2022. godine. 

Projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića tijekom izvještajnog razdoblja je završen i vrtić je 

započeo s poslovanjem.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednost 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunskih 

sredstava 

Postignuće 

ključnih 

točaka 

ostvarenja  

Status 

provedbe 

mjere 

UREĐENJE 
NASELJA I 
STANOVANJE 

1 Broj 
adekvatno 
uređenih 
zelenih 
javnih 
površina 

0 1 
                              
1.260.610,86 
kn  

NE U TIJEKU 

 

  



2. mjera PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE 

Predmetna mjera SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti, Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine, poticanje prostornog i urbanističkog rasta. U okviru mjere 

planirane su sljedeće aktivnosti: 

- K101401 Izgradnja centra sela u Josipovcu 

Projekt izgradnje centra sela u Josipovcu, tijekom izvještajnog razdoblja nije pokrenut.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednost 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunskih 

sredstava 

Postignuće 

ključnih 

točaka 

ostvarenja  

Status 

provedbe 

mjere 

PROSTORNO I 
URBANISTIČKO 
PLANIRANJE 

1 Izgrađen 
centar u 
naselju 
Josipovac 

0 n/p  n/p  NE 
NIJE 
POKRENUTO 

 

 

  



3. mjera KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

Predmetna mjera doprinosi SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, Nacionalne razvojne 

strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, poticanje gospodarskog rasta kroz planiranje i 

pravodobnu izgradnju poduzetničke infrastrukture koja je u funkciji ravnomjernog regionalnog 

razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti 

unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A101201 ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA 

- A101202 OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA 

- A101302 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

- A101303 ODRŽAVANJE GROBLJA 

- A101304 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE 

- A101305 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

- A101403 JAVNA RASVJETA 

- A101406 MRTVAČNICA 

- A101501 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI 

- A101502 NABAVA POSTROJENJA I OPREME 

Tijekom izvještajnog razdoblja općina je djelovala prema navedenim aktivnostima. U tijeku je 

održavanje javne rasvjete, poslove održavanja obavlja Elektro KO-TA, osim toga Općina 

Punitovci plaća najam za 117 rasvjetnih tijela u naseljima Općine, dobavljač je poduzeće 

Grenke Hrvatska d.o.o. Općina Punitovci provodi održavanje javnih površina kroz projekt Javni 

radovi.  

Ostale komunalne djelatnosti koje nisu u sastavu Javnih radova, jesu deratizacija i dezinsekcija 

koja se u Općini provodila, koja je ujedno imala i nadzor nad provođenjem deratizacije a 

provodilo ju je poduzeće Pestrid d.o.o. , i nadzor nad mjerama dezisekcije komaraca koju je 

provodio Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko – Baranjske županije.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatel

j rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvaren

a 

vrijednost 

pokazatel

ja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunsk

ih 

sredstava 

Postignu

će 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

proved

be 

mjere 

KOMUNALNO 
GOSPODARST
VO 

1 Postotak 
pokriveno
sti naselja 
javnom 
rasvjetom 

80 n/p 
                                 
561.363,44 
kn  

NE U TIJEKU 

 

 

 

 



4. mjera ODGOJ I OBRAZOVANJE 

Predmetna mjera SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike 

hrvatske do 2030. godine, provedbom mjere unaprijediti uvjete za kvalitetno obavljanje 

odgojno – obrazovane djelatnosti na području Općine, zadovoljiti pedagoške standarde i drugo.  

 

U ovom okviru mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100502 ŠKOLSTVO 

- A100503 STIPENDIJE I ŠKOLARINE 

 

Općina Punitovci provodi mjeru stipendija i školarina za učenike iz naselja Općine. U 

izvještajnom razdoblju dodijeljene su stipendije studentima, I. rata u iznosu od 1.750,00 kuna 

po studentu. Ukupno je isplaćeno 56.000,00 kuna u IV. Rate.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedn

ost 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

ODGOJ I 
OBRAZOVAN
JE 

1 Broj 
korisnika 
subvencija i 
stipendija 

15 8 
                                    
56.000,00 kn  

NE U TIJEKU 

 

  



5. mjera BRIGA O DJECI  

Predmetna mjera SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike 

Hrvatske do 2030. godine, provedbom mjere cilj je unaprijediti kvalitetno odgojno – obrazovne 

djelatnosti na području Općine. 

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100501 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 

- A101601 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA 

- A101602 MATERIJALNI I DRUGI RASHODI 

- A101603 NABAVA OPREME 

 

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Punitovci izgradila je dječji vrtić Zvončica, što bi za 

općinu značilo da sada ima svog proračunskog korisnika Dječji vrtić Zvončica Punitovci, 

kojemu je ona nadležna. Općina sufinancira redovan rad dječjeg vrtića, kroz sufinanciranje 

plaća djelatnika vrtića, materijal potreban za funkcioniranje vrtića, namirnice i slično. Obzirom 

da se vrtić tek osnovao i započeo s radom, Općina je na raspolaganju kako bi isti nastavio 

funkcionirati, trenutno vrtić pohađa 56 djece. Djeca koja nisu s područja Općine Punitovci, 

roditeljima sufinancira boravak vrtića općina ili grad u kojima dijete ima prebivalište.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv 

mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednos

t 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

BRIG
A O 
DJECI 

1 Broj 
novosagrađeni
h objekata 

1 1 

                                 
919.714,88 kn  

DA U TIJEKU 

2 Ukupan broj 
upisane djece 

30 56 DA U TIJEKU 

 

 

 

  



6. mjera SOCIJALNA SKRB  

Predmetna mjera doprinosi SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji provedbom 

mjere razvijati nove socijalne usluge u zajednici, kao i održati postojeće, a koje se odnose na 

usluge usmjerene prema mladima, starima i nemoćnim osobama, te svakako ugroženim 

skupinama.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100701 POMOĆ SOCIJLANO UGROŽENIM OSOBAMA 

- A100702 POMOĆ MLADIMA 

- A100704 POMOĆ MLADIM OBITELJIMA – SOCIJALNO ZBRINJAVANJE 

- A100705 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 

- A100706 FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH 

ORGANIZACIJA 

- A100707 PROJEKT ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI PUNITOVCI 

- A100708 PROJEKT ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI  

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Punitovci provodi mjeru pomoć umirovljenicima, 

mladima i mladim obiteljima. Kroz pomoć umirovljenicima Općina je djelovala kroz uskrsne 

poklon pakete koji su primjereni toj ugroženoj skupini. Pomoć mladima, općine djeluje kroz 

sufinanciranje cijene prijevoza učenika i sufinanciranje školske kuhinje osnovnoškolcima. 

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca koji su iz naselja Općine, Općina ima ugovoreno s 

Panturistom d.d. koji jednom mjesečno ispostavlja račun. Školsku prehranu sufinancira 

Osnovnoj školi Josip Kozarac Josipovac Punitovački.  

 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv 

mjere 

Pokazatel

j 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednos

t 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

SOCIJALN
A SKRB 

1 Broj 
korisnika 
socijalnih 
usluga 

32 80 

                                 
999.399,09 kn  

DA U TIJEKU 

2 Broj 
zaposleni
h osoba 
na javnom 
radu 

8 2 NE U TIJEKU 

 

7. mjera KULTURA, TELESNA KULTURA I SPORT 

Predmetna mjera doprinosi SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život Nacionalne razvojne 

strategije Republike Hrvatske do 2030. godine provedbom mjere obogatiti i unaprijediti 

kulturni, sportski i religijski život na području Općine. 



U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100601 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI  

- A100602 DJELATNOST UDURGA U SPORTU 

- A100603 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA 

- A100604 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST KROZ KULTURU I SPORT 

- K101207 IZGRADNJA I OPREMANJE SPORTSKOG CENTRA BARA 

Općina Punitovci provodi mjeru sufinanciranja udruga s područja Općine. Kroz sufinanciranje 

potiče rad udruga i time potiče bolji odnosno kvalitetniji život na Općini, kroz udruge se 

odražavaju razne manifestacije u kojima osim što sudjeluju članovi udruga, sudjeluju i svi 

mještani Općine. Projekt izgradnje i opremanje sportskog centra bare još nije pokrenut u ovom 

prvom izvještajnom razdoblju.  

U prvom izvještajnom razdoblju Općina Punitovci djeluje kao partner projektu 

Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i sport. Svrha projekta je razviti novu socijalnu 

uslugu, te poboljšati socijalne, kognitivne i kreativne vještina najmanje 100 osoba starijih od 

54 godine, te povećati njihovu socijalnu uključenost i kvalitetu života uvođenjem novih 

socijalni usluga. Početni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata je 06-2020, do 03-

2022. godine, odnosno 22 mjeseca kontinuirane provedbe aktivnosti na projektu. Tijekom 

drugog izvještajnog razdoblja, projekt Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i sport je 

završen.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su ciljevi kako slijedi: 

Naziv 

mjere 

Pokazate

lj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednos

t 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

KULTURA, 
TJELESNA 
KULTURA 
I SPORT 

1 Broj 
udruga 
koje 
primaju 
subvencij
u za rad 

3 7 

                                 
1.258.170,37 
kn  

NE U TIJEKU 

2 
Izgrađen i 
opremlje
n sportski 
centar 
Bara 

0 n/p NE U TIJEKU 

 

 

 

 

 



8. mjera ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA 

Predmetna mjera doprinosi SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo Nacionalne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine, poticanje gospodarskog rasta.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A101405 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE 

Općina Punitovci je tijekom izvještajnog razdoblja zaprimila izvještaj o izvedenim radovima 

Đakovačkog vodovoda. Izvještaj je vezan za izgradnju kanalizacijskog sustava u naseljima, 

Punitovci, Jurjevac Punitovački i Josipovac Punitovački. Izgradnju obavlja VVK. D.o.o. 

Vinkovci, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje sanitarno-fekalne kanalizacije 

naselja Punitovci, Josipovac Punitovački izvodi Đakovoprojekt d.o.o. Projekt sufinanciraju 

Hrvatske vode, te nakon izvršenih radova Đakovački vodovod šalje izvještaje o izvedenim 

radovima, te obračun koliko ima učešće Općina Punitovci i koliko učešće imaju Hrvatske vode. 

Ovaj projekt će biti u tijeku i u narednom periodu.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su ciljevi kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazate

lj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

ZAŠTITA I 
UNAPREĐEN
JE 
PRIRODNOG 
OKOLIŠA 

1 
Izgrađen 
sustav 
odvodnje 

0 n/p 
                                 
306.421,69 kn  

NE U TIJEKU 

 

  



9. mjera PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 

Predmetna mjera SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine mjera je usmjerena na unaprjeđenje sustava za pružanje 

vatrogasne i civilne zaštite kako bi se pravovremeno i učinkovito odgovorilo na ugroze čiji su 

uzrok prirodne pojave i procesi ili ljudsko djelovanje, smanjilo rizike i katastrofe, unaprijedilo 

koordinaciju sustava civilne zaštite i njegovu učinkovitost, ublažilo posljedice katastrofa i 

velikih nesreća te potaknulo brži oporavak pogođenih područja.  

 

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100801 DVD 

- A100802 Gorska služba spašavanja 

- A100803 Civilna zaštita 

 

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Punitovci provodi mjeru tekućih i kapitalnih donacija 

namijenjenih za rad DVD-a u Punitovcima. Kroz mjeru je sufinancirala redovan rad DVD-a 

Josipovac Punitovački, te kapitalna ulaganja za izgradnju DVD-a i redovan rad DVD-u 

Punitovci.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su ciljevi kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvaren

a 

vrijednos

t 

pokazatel

ja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunsk

ih 

sredstava 

Postignu

će 

ključnih 

točaka 

ostvaren

ja  

Status 

proved

be 

mjere 

PROTUPOŽAR
NA I CIVILNA 
ZAŠTITA 

1 Broj 
uređenih 
objekata 
vatrogasnih 
društava 

0 n/p 

                                 
1.031.500,00 
kn  

NE U TIJEKU 

2 Broj 
osposoblje
nih članova 
dobrovoljni
h 
vatrogasnih 
društava 

22 n/p NE U TIJEKU 

 

 

 

 



10. mjera PROMET I ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA 

Predmetna mjera doprinosi SC 10. Održiva mobilnost, Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine kroz učinkovito, kontinuirano održavanje i modernizaciju 

javne, prometne i komunalne infrastrukture.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A101301 Održavanje nerazvrstanih cesta 

- A101402 Nerazvrstane ceste 

Na području općine Punitovci nalaze se samo prometnice cestovnog prometa, te je razvijena 

mreža županijskih i lokalni cesta koja povezuje sva naselja na području općine i osigurava 

njihovu povezanost s okruženjem. 

U izvještajnom razdoblju Općina Punitovci je utrošila ukupno 164.750,00 kuna na održavanje 

nerazvrstanih cesta. Radove izvodi Jole – Breznica j.d.o.o. Poljske puteve uređuje tako što 

dovozi i ugrađuje kamen tucanik, izvodi zemljane radove bagerom i slično.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su ciljevi kako slijedi:  

Naziv 

mjere 

Pokazatelj 

rezultata mjere 

Ciljna 

vrijedn

ost 

2022. 

Ostvare

na 

vrijedno

st 

pokazat

elja 

rezultat

a 

Iznos 

utrošenih 

proračuns

kih 

sredstava 

Postign

uće 

ključnih 

točaka 

ostvare

nja  

Status 

provedb

e mjere 

PROMET I 
ODRŽAVA
NJE 
JAVNIH 
PROMETN
ICA 

1 Kilometri 
novouređenih/održ
avanih 
nerazvrstanih cesta 

1 n/p 
                                    
625.786,13 
kn  

NE U TIJEKU 

2 Punionica 
električnih vozila 

0 n/p NE 
NIJE 
POKREN
UTO 

 

 

  



11. mjera GOSPODARSKI RAZVOJ 

Predmetna mjera doprinosi SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, Nacionalne razvojne 

strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, poticanje gospodarskog rasta kroz planiranje i 

pravodobnu izgradnju poduzetničke infrastrukture koja je u funkciji ravnomjernog regionalnog 

razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta i poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti 

unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100901 Subvencije u gospodarstvu 

- A101001 Razvoj i poticanje poljoprivrede 

- K101101 Poslovna zona 

Porast zaposlenosti, podizanje životnog standarda i novi zamah nacionalnog gospodarstva, 

mogući su jedino uz punu podršku poduzetništva. Malo i srednje poduzetništvo glavni je 

pokretač gospodarskog razvitka i generator novih radnih mjesta. Prema podacima na Općini 

Punitovci osnovano je 49 subjekata malog gospodarstva, a od čega je 43 obrta te šest trgovačkih 

društava. Uzimajući u obzir te podatke Općina Punitovci provodi mjeru subvencije u 

gospodarstvu te potiče razvoj i rad poljoprivrede.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su ciljevi kako slijedi: 

 

Naziv 

mjere 

Pokazatelj 

rezultata mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvaren

a 

vrijednos

t 

pokazatel

ja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračuns

kih 

sredstava 

Postignu

će 

ključnih 

točaka 

ostvaren

ja  

Status 

proved

be 

mjere 

GOSPODAR
SKI RAZVOJ 

1 Broj 
dodijeljenih 
potpora 
poljoprivrednici
ma, 
poduzetnicima i 
obrtnicima 

4 n/p  44.715,00  NE U TIJEKU 

 

  



12. mjera LOKALNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA 

Predmetna mjera SC 3. učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje 

državnom imovinom, Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. 

Učinkovita lokalna uprava i administracija preduvjet je uspostavljanja održivih razvojnih 

mehanizama i procesa na prostornom obuhvatu Općine Punitovci.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100101 Redovan rad predstavničkih tijela 

- A100102 Financiranje rada političkih stranaka  

- A100103 Provedba lokalnih izbora 

- A100104 Provedba izbora nacionalnih manjina 

- A100201 Redovan rad ureda načelnika 

- A100202 Dan Općine Punitovci 

- A100301 Administrativno, tehničko i stručno osposobljavanje i materijalni rashodi 

- A100302 Opremanje i informatizacija općinske uprave 

- A100402 Ostali financijski poslovi 

- K101203 Gradnja i adaptacija zagrade Općine 

Jedinstveni upravni odjel redovito obavlja poslove i zadatke u svojem djelokrugu rada, mjerom 

se potiče transparentnost, razvoja znanja i kontinuirano usavršavanje službenika i predstavnika 

javne uprave. Tijekom izvještajnog razdoblja za redovan rad Općine odnosno jedinstvenog 

upravnog odjela Općina je podmirivala sve tekuće troškove kao što su plin, utrošena voda, 

informatičke usluge, usluge telefona i slično. Osim toga, a kako bi pridonijela boljitku rada dva 

zaposlena su sudjelovala u edukacijama kako bi učinak poslovanja bio što bolji i kvalitetniji u 

narednom periodu.   

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatel

j rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvaren

a 

vrijednos

t 

pokazatel

ja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunsk

ih 

sredstava 

Postignu

će 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

proved

be 

mjere 

LOKALNA 
UPRAVA I 
ADMINISTRACI
JA 

1 Broj 
zaposlenik
a koji su 
sudjelovali 
u 
dodatnim 
edukacija
ma 

1 2 
                                 
1.929.484,11 
kn  

DA U TIJEKU 

 

 

 



13. mjera DEMOGRAFIJA 

Predmetna mjera doprinosi SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji Nacionalne 

razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, provedbom mjere cilj je razviti nove 

socijalne usluge. 

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100703 Pomoć za novorođenu djecu 

Kako bi se osigurali uvjeti za ostanak građana na području Općine Punitovci, te povratak osoba 

koje su se iselila u prethodnom razdoblju osim rada na gospodarskom razvitku planira se 

donošenje populacijskih mjera. Općina Punitovci tijekom izvještajnog razdoblja provodi mjeru 

naknada za novorođenčad s područja Općine, trenutno je iz proračuna isplaćeno ukupno 

45.500,00 kuna naknada, naknada se isplaćuje u iznosu od 3.500,00 kuna, a mjera se nastavlja 

provoditi i u narednom periodu. 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvaren

a 

vrijednost 

pokazatel

ja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunsk

ih 

sredstava 

Postignu

će 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

proved

be 

mjere 

DEMOGRAFI
JA 

1 Iznos 
potpora za 
novorođenč
ad 

26000 45.500,00 
                                  
45.500,00 kn  

NE U TIJEKU 

 

 

 

KLASA: 022-05/21-01/17 

URBROJ: 2158-33-02-23-6 

Punitovci, 3. siječnja 2023. godine 

         Općinska načelnica 

         Jasna Matković, v.r. 


