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1. Predgovor 
 

 Mandat iza nas bio je težak i zahtjevan, ali i vrlo uspješan jer smo proračun Općine 

Ivankovo gotovo udvostručili uz provedbu niza projekata i programa. Temeljni cilj 

funkcioniranja jedinice lokalne samouprave je raditi u službi građana i uvijek im biti na 

raspolaganju. U ovom mandatu trudit ćemo se izgraditi i pružiti  vam bolji život kroz 

poboljšanje kvalitete života svih dobnih skupina, stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj, 

poljoprivrednu proizvodnju, brigu o obitelji i djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu 

zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, iskoristivost turističkih 

potencijala, zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, energetsku učinkovitost, protupožarnu 

i civilnu zaštitu, promet, održavanje cesta, kvalitetnu komunalnu infrastrukturu, uređenje 

naselja i kvalitetno upravljanje imovinom Općine Ivankovo. 

 Provedbeni program Općine Ivankovo 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 Ivankovo, 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 Ivankovo, 

odnosno obuhvaćaju cijeli proračun Općine Ivankovo jasno povezan sa svim tekućim i 

kapitalnim izdacima potrebnim za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih Planom razvoja 

Općine Ivankovo. 

 

 

                                                                                                     Općinski načelnik: 

                                                                                                    Marko Miličević, dipl.ing.  
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2. Uvod 
 

2.1. Djelokrug Općine Ivankovo 
 

 Općina Ivankovo, 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 Ivankovo 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 Ivankovo. 
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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 Ivankovo utemeljena na slavonskoj tradiciji i baštini, svom aktivnom stanovništvu 

kroz sinergijske učinke osigurava uvjete za ugodan život, rad i razvoj poduzetništva, sporta 

i rekreacije, kulture i stvaralaštva, potičući osobito nove javne sadržaje, selektivni turizam, 

ekološki održive prerađivačke i poljoprivredne djelatnosti uz najviše standarde zaštite 

okoliša. 

 

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

 

Kontinuiranim poticanjem razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukuture otvoriti će 

se nova radna mjesta te privući mlado stanovništvo. Posebna pozornost posvetit će se 

razvoju i unaprjeđenju obrazovnih institucija, kao i razvoju kulture i sportske 

infrastrukture. Stvaranjem uvjeta za kvalitetnije stanovanje unaprijedit će se kvaliteta 

života te će Općina Ivankovo biti poželjno mjesto za život u Vukovarsko – srijemskoj 

županiji.  
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2.3. Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Ivankovo 
 

Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Ivankovo napravljena je sukladno Odluci o 

ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivankovo („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, br. 29/21.) te Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Ivankovo („Službeni vjesnik“ Vukovarsko - srijemske županije“, br. 

25/18., 19/20., 22/21., 8/22. i 15/22.). 

  

Načelnik Općine 
Ivankovo

Jedinstveni upravni 
odjel Općine Ivankovo

Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela

Odsjek za opće poslove

Voditelj odsjeka

Viši stručni suradnik za 
pravne poslove i 

društvene djelatnosti

Viši referent za opće i 
upravne poslove

Referent -
administrativni tajnik 

načelnika

Voditelj projekta 
"Zaželi"

Odsjek za proračun i 
financije

Voditelj odsjeka

Viši stručni suradnik za 
računovodstvo i 

financije

Viši stručni suradnik za 
računovodstvo i 

financije

Odsjek za komunalno 
gospodarstvo i 

komunalnu 
infrastrukturu

Voditelj odsjeka

Viši stručni suradnik za 
energetiku i druge 

poslove

Viši referent za 
komunalne poslove

Referent - komunalni 
redar

Odsjek za provedbu 
razvojnih projekata i 

javnu nabavu

Voditelj odsjeka

Voditelj projekata

Voditelj projekata

Referent -
administrativni tajnik
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3. Opis izazova i razvojnih potreba Općine Ivankovo 
 

 

Razvojne potrebe Razvojni potencijali 

Održivi gospodarski razvoj 

✓ Povećanje tehničkog kadra u proizvodnim 
kapacitetima 

✓ Financijska sredstva za ulaganja 
✓ Ulaganja u poljoprivredu 
✓ Stavljanje u funkciju napuštenog 

eksploatacijskog polja 
✓ Edukacija poduzetnika i poljoprivrednika o 

mogućnosti financiranja investicija kroz 
europske fondove 

✓ Postojanje Gospodarske zone 
✓ Veliki broj OPG-ova, obrta, malih i srednjih 

poduzeća 
✓ Korištenje sredstava iz EU fondova 
✓ Poljoprivredna zemljišta 
✓ Šume 

Društveni razvoj 

✓ Mjere za sprječavanje iseljavanja 
stanovništva 

✓ Ulaganja u cjeloživotno obrazovanje i 
kvalitetu obrazovanja 

✓ Ulaganja u potrebe mladih roditelja i 
mladog stanovništva 

✓ Stručni i mladi ljudi u općinskoj upravi 
✓ Velik broj studenata 
✓ Radne navike lokalnog stanovništva 
✓ Provođenje demografskih mjera 
✓ Velik broj organizacija civilnog društva 

 

Prostor i zaštita okoliša 

✓ Bolje iskorištavanje kulturnih i prirodnih 
potencijala Općine 

✓ Ulaganja u sportsko-rekreacijsku 
infrastrukturu 

✓ Ulaganja u turističku infrastrukturu, 
posebno selektivni turizam 

✓ Razvoj svih pripadajućih naselja i potreba za 
unaprjeđenje javnog prijevoza 

✓ Dobra lokacija i prometna povezanost 
✓ Brojna prirodna bogatstva (zemlja, vode i 

šume) 
✓ Bogata kulturna baština 
✓ Razvijena komunalna infrastruktura i 

gospodarenje otpadom 
✓ Održavanje i očuvanje postojećih prirodnih 

resursa  
✓ Komunalno društvo spremno na daljnji 

razvoj djelatnosti i kontinuirano 
unaprjeđenje zaštite okoliša 
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4. Popis prioriteta koje će Općina Ivankovo provoditi tijekom 

mandatnog razdoblja 
 

  

• Razvoj poduzetništva i obrta kroz uspostavu 
Poslovno - poduzetničkog centra u Ivankovu

Jačanje poduzetničkog i 
obrtničkog potencijala

•Oblikovanje i provođenje cjelogodišnje turističke 
ponude s osnovnim aspektom prepoznatljivog 
identiteta Općine (vjerski i kulturni turizam)

Unapređenje i razvoj 
turizma - turističke 

destinacije

•Razvoj novih i unaprjeđenje postojećih aktivnosti u 
djelatnosti poljoprivrede uz restrukturiranje, 
modernizaciju i povećanje konkurentnosti 
poljoprivrednih gospodarstava

•Poticanje svih oblika ruralnog razvoja

Ruralni razvoj, unapređenje 
poljoprivrede i povećanje 

konkurentnosti 
poljoprivrednih 
gospodarstva

•Program za osobe treće životne dobi

•Ulaganja u sportsku infrastrukturu

•Uređenje zelenih površina, parkova, šetnica i 
poučnih staza

•Jačanje stupnja sigurnosti stanovnika i materijalnih 
dobara na području Općine Ivankovo

•Poticanje mladih obitelji

•Razvoj socijalnih usluga

•Ulaganja u objekte kulturnog značaja

•Ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje

•Ulaganja u odgoj i obrazovanje

Razvoj društvene 
infrastrukture te 

unaprjeđenje kvalitete 
života

•Pružanje podrške i provedbe daljnjem jačanju 
organizacija civilnog društva (OCD)

•Očuvanje kulturne i prirodne baštine na području 
Općine

Unapređenje društveno-
kulturnog života 

stanovništva te aktivan 
pristup očuvanju kulturne 

baštine i slavonske tradicije

•Unapređenje sustava za upravljanje razvojem 
Općine kroz primjenu informacijskih i 
komunikacijskih tehnologija

Stvaranje što povoljnijih 
uvjeta za primjenu 

informacijskih i 
komunikacijskih 

tehnologija u društvenoj i 
socijalnoj infrastrukturi 

(digitialna transformacija)

•Daljnji razvoj prometne infrastrukture uz povećanje 
stupnja sigurnosti za stanovništvo

•Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture

•Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Ivankovo

Razvoj osnovne i komunalne 
infrastrukture

•Zaštita prirode i okoliša

•Program uređenja središta Ivankova, Retkovaca i 
Prkovaca

Razvoj i unapređenje 
procesa zaštite okoliša i 
uspostavljanje okvira za 
poticanje i provođenje 
projekata energetske 

učinkovitosti i obnovljivih 
izvora energije na području 

Općine Ivankovo

•Aktivna politika zapošljavanja

•Uspostava suradnje s općinama i gradovima u zemlji 
i inozemstvu s ciljem razmjene iskustva

•Redovna djelatnost predstavničkog tijela

•Redovna djelatnost izvšnog tijela

•Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela

Razvoj i jačanje stručno-
administrativnih kapaciteta 
uz jačanje međuopćinske, 

prekogranične i 
međunarodne suradnje
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5. Popis mjera za provedbu 
 

M.1. Razvoj poduzetništva i obrta kroz uspostavu poslovno - poduzetničkog 

centra u središtu Ivankova 

Svrha mjere je osiguranje prostora za poslovno - poduzetnički centar u središtu Ivankova, 

uspostavljanje modela poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva te osiguravanje stalnog 

educiranja poduzetnika i obrtnika o raspoloživim sredstvima iz EU i nacionalnih fondova za 

potrebe poduzetničkih projekata. Mjera će se financirati iz Programa 1010 Razvoj 

poljoprivrede i gospodarstva, a izradu projektne dokumentacije, izgradnju i opremanje 

Poduzetničko – poslovnog centra u Ivankovu. Izgradnja Poduzetničkog centra kao poželjne 

poduzetničke sredine za razvoj inovativnog i konkurentnog tehnološkog poduzetništva za cilj 

ima afirmaciju poduzetničkog duha kao temelja pokretanja i razvoja tvrtki i cijelog 

gospodarstva. Mjera Razvoj poduzetništva i obrta kroz uspostavu poslovno - poduzetničkog 

centra u središtu Ivankova je reformska mjera kojom se razrađuje provedba aktivnosti i 

procesa koji će rezultirati sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj  

i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključna točka ostvarenja mjere je stavljen u 

funkciju Poslovno – poduzetnički centar. Rok za provedbu mjere je lipanj 2022. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj zaposlenih u Poslovno – 
poduzetničkom centru 

     

 

M.2. Oblikovanje i provođenje cjelogodišnje turističke ponude s osnovnim 

aspektom prepoznatljivog identiteta Općine (vjerski i kulturni turizam)      

Svrha mjere je promicanje kulture i njegovanje kulturne baštine, obnova kulturne baštine radi 

očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta kao ključnog elementa društvenog razvoja. Mjera 

će se financirati iz Programa 1014 Javne potrebe u kulturi i religiji, a obuhvaća rashode za 

arheološka istraživanja. U Općini Ivankovo nastavit će se s iskopima, uređenjem i zaštito 

arheoloških lokaliteta, a izradit će se i projektna dokumentacija za izgradnju arheološkog 

muzeja na području arheološkog istraživanja Grac u naselju Ivankovo. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključna točka ostvarenja mjere je 

provedeno arheološko istraživanje kao priprema za arheo - parkove. 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 kulturnih turista      

Broj vjerskih turista      
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M.3. Razvoj novih i unaprjeđenje postojećih aktivnosti u djelatnosti poljoprivrede uz 

restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava 

Svrha mjere je poticati ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju, ekonomski isplativu 

i ekološki prihvatljivu, povećati kvantitetu i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda kroz efikasnost 

poljoprivredne proizvodnje, promociju kvalitete i ugrađivanje sustava navodnjavanja, razvoj 

poljoprivrede s ciljem povećanja produktivnosti, sinergijom postojećih i novih resursa te 

poticanje osnivanja formalnih oblika povezivanja poljoprivrednih proizvođača, isticati važnost 

njihove suradnje i mogućnosti zajedničkog tržišnog utjecaja. Mjera će se financirati iz 

Programa 1010 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva, a obuhvaća radionice i izobrazbe u 

poljoprivredi. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. 

Ključne točke ostvarenja mjere su održane radionice i dopunske izobrazbe u poljoprivredi. 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 
radionica 

     

Broj polaznika 
radionica 

     

 

M.4. Poticanje svih oblika ruralnog razvoja 

Svrha mjere je poticaj poljoprivrednicima na sudjelovanje u projektima LAG-a Bosutski niz, 

kao i drugim oblicima ruralnog razvoja kroz programe i projekte ruralnog razvoja. Poticaj i 

uspostava poslovne suradnje između OPG-ova. Mjera će se financirati iz Programa 1012 

Socijalna skrb i novčana pomoć, a obuhvaća tekuće donacije Lokalnoj akcijskog grupaciji 

Bosutski niz. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. 

Ključne točke ostvarenja mjere su osiguran redovan rad LAG-a Bosutski niz. 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 poljoprivrednika koji 
sudjeluju u 
projektima/programima 
ruralnog razvoja 

     

 

M.5. Program za osobe treće životne dobi 

Svrha mjere je osigurati bolji životni standard osobama treće životne dobi kroz provedbu 

projekta "Unaprjeđenje kvalitete života osoba treće životne dobi kroz poludnevni boravak", 

ostvarivanje prava na novčanu pomoć za umirovljenike povodom Božića te izgradnju Doma 

umirovljenika. Mjera će se financirati iz Programa 1016 Poludnevni boravak osoba treće 

životne dobi i Programa 1012 Socijalna skrb i novčana pomoć, a obuhvaća rashode za 
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zaposlene na projektu, opremanje objekta za poludnevni boravak osoba treće životne dobi, 

sufinanciranje projekta organiziranog prijevoza umirovljenika u toplice, potpore 

umirovljenicima te kapitalni projekt izgradnje Doma umirovljenika. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne točke ostvarenja mjere su 

izgrađen Dom umirovljenika te isplaćene božićnice umirovljenicima. 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 korisnika Doma 
umirovljenika 

     

Broj isplaćenih božićnica      

 

M.6. Ulaganja u sportsku infrastrukturu 

Svrha mjere je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje kapaciteta sportske infrastrukture. Mjera 

će se financirati iz Programa 1013 Razvoj sporta i rekreacije, a obuhvaća održavanje i izgradnju 

športskih terena i objekata, izradu projektne dokumentacije za stadion Grac, izradu projektne 

dokumentacije za natkrivanje tribina na stadionu Blato u Retkovcima, izradu projektne 

dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Sportskog boćarskog kluba Ivankovo, unutarnje 

uređenje klupskih prostorija NK Slavonac Prkovci te rekonstrukciju stadiona Blato u 

Retkovcima. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. 

Ključna točka ostvarenja mjere su izgrađeni, rekonstruirani i opremljeni kapaciteti sportske 

infrastrukture. 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 
izgrađenih/rekonstruiranih
/opremljenih objekata 

     

 

M.7. Uređenje zelenih površina, parkova, šetnica i poučnih staza 

Svrha mjere je uspostava i održavanje parkovnih površina za odmor i rekreaciju, dječjih 

igrališta na parkovnim površinama te uspostava i održavanje šetnica i poučnih staza. Mjera će 

se financirati iz Programa 1004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i  

Programa 1005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a obuhvaća 

održavanje javnih površina, održavanje i izgradnju dječjih igrališta, izgradnju središnjeg parka 

u Ivankovu te izgradnju poučne staze Gorjanski rit. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni 

upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne točke ostvarenja mjere su održavane javne površine, 

izgrađena dječja igrališta te uspostavljena Poučna staza Gorjanski rit. 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. 

Količina uređenih javnih 
površina (metri 
kvadratni) 

     

Količina izgrađenih 
dječjih igrališta s 
uporabnom dozvolom 

     

Količina izgrađenih 
poučnih staza (brojkom 
ili kilometražom) 

     

 

M.8. Jačanje stupnja sigurnosti stanovnika i materijalnih dobara na području 

Općine Ivankovo 

Svrha mjere je oblikovanje i provedba aktivnosti povećanja sigurnosti stanovnika i njihovih 

posjetitelja, primjena inovativnih tehnologija za povećanje sigurnosti, opremanje 

infrastrukture civilne zaštite i vatrogasne postrojbe s ciljem kvalitetnijeg provođenja 

aktivnosti, edukacija dionika direktno uključenih u osiguravanje zaštite stanovnicima i 

njihovim posjetiteljima. Mjera će se financirati iz Programa 1011 Protupožarna i civilna zaštita, 

a obuhvaća sufinanciranje Dobrovoljnih vatrogasnih društava, provedbu sustava Civilne 

zaštite, tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja te unutarnje uređenje prostorija Civilne 

zaštite. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne 

točke ostvarenja mjere su osiguran redovan rad DVD-ova te uređene prostorije Civilne zaštite. 

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 

     

Broj održanih vježbi 
zaštite i spašavanja 

     

 

M.9. Poticanje mladih obitelji 

Svrha mjere je stimulacija mlade obitelji  za uspostavu nastana i zapošljavanja na području 

Općine. Mjera će se financirati iz Programa 1012 Socijalna skrb i novčana pomoć, a obuhvaća: 

• dodjelu građevinskih zemljišta za izgradnju obiteljskih kuća obiteljima do 35 godina 

života, 

• sufinanciranje kupnje obiteljskih kuća, stanova ili građevinskog zemljišta za obitelji do 

35 godina, 

• naknadu za novorođenčad, 
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• sufinanciranje radnih bilježnica, zbirki zadataka te likovnih mapa za učenike/ce 

osnovnih škola od 1 do 8 razreda u 100%-tnom iznosu, 

• besplatan javni prijevoz učenika osnovne škole na području naselja Ivankovo od 

mjesta stanovanja  do osnovne škole, 

• sufinanciranje smještaja učenika u učeničke domove redovitim srednjoškolskim 

učenicima, 

• sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od mjesta stanovanja do Vinkovaca, 

• jednokratne naknade za svakog redovnog studenta/icu, 

• sufinanciranje troškova putovanja studenata od mjesta boravka do mjesta studiranja, 

• sufinanciranje projekta medijske kampanje borbe protiv ovisnosti o duhanskim 
proizvodima,   alkoholu i drogama. 

Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne točke 

ostvarenja mjere su isplaćene potpore za kupnju kuće/gradilišta te isplaćene novčane pomoći 

za opremu za novorođenčad. 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 novih stambenih 
objekata  

     

Broj novorođene djece      

 

M.10. Razvoj socijalnih usluga 

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 1012 Socijalna skrb i novčana pomoć, a obuhvaća jednokratne novčane pomoći 

obiteljima i kućanstvima te pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrjevnom drvu. Za provedbu 

mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključna točka ostvarenja mjere 

su isplaćene jednokratne novčane pomoći. 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 isplaćenih 
jednokratnih 
novčanih pomoći 

     

 

M.11. Ulaganja u objekte kulturnog značaja 

Svrha mjere je izgradnja knjižnice te adaptacija i unutarnje uređenje Doma kulture u Ivankovu 

s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i zadovoljenja kulturnih potreba stanovništva. Mjera će 

se financirati iz Programa 1014 Javne potrebe u kulturi i religiji, a obuhvaća izgradnju Narodne 

knjižnice i čitaonice te izgradnju, rekonstrukciju i opremanje zgrade Doma kulture Ivankovo. 

Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne točke 
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ostvarenja mjere su izgrađena i stavljena u funkciju Narodna knjižnica i čitaonica te izgrađen 

i stavljen u funkciju Dom kulture Ivankovo. 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 korisnika Narodne 
knjižnice i čitaonice 

     

Broj manifestacija 
održanih u Domu 
kulture 

     

 

M.12. Ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje 

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

vrtića, proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića te povećanje pristupačnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja svakom djetetu. Mjera će se financirati iz Programa 2001 Mjere i aktivnosti za 

osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a obuhvaća redovnu djelatnost 

Dječjeg vrtića Ivankovo, izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Ivankovo. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne točke ostvarenja mjere su 

osigurana sredstva za redovan rad Dječjeg vrtića Ivankovo te rekonstruiran Dječji vrtić. Rok za 

provedbu mjere je prosinac 2022. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj polaznika 
Dječjeg vrtića 

     

Broj zaposlenih u 
Dječjem vrtiću 

     

 

M.13. Ulaganja u odgoj i obrazovanje 

Svrha mjere je unaprijediti postojeći obrazovni sustav  stvaranjem jednakih uvjeta za sve 

osnovnoškolce. Mjera će se financirati iz Programa 1015 Odgoj i obrazovanje, a obuhvaća 

sufinanciranje knjižnične usluge pokretne knjižnice Bibliobus, provođenje projekta "Škola 

plivanja" za sve učenika 3. razreda osnovnih škola na području Općine Ivankovo te provedbu 

programa osiguranja pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju u osnovnim 

školama. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne 

točke ostvarenja mjere su proveden projekt Škola plivanja te sufinanciran asistent u nastavi 

djeci s poteškoćama u razvoju. 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 Škole 
plivanja 
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M.14. Pružanje podrške i provedbe daljnjem jačanju organizacija civilnog 

društva (OCD) 

Svrha mjere je analiza razvojnih programa postojećih OCD-ova, poticanje umrežavanja i razvoj 

partnerstva unutar sektora OCD-a, osmišljavanje i provedba aktivnosti potpore djelovanju, 

osposobljavanju i transparentnosti rada lokalnih OCD-a, poticanje udruga, a osobito onih koje 

su usmjerene na razvoj kulturnog amaterizma (kazališni, kulturno-umjetnički, likovni i dr.), na 

stvaranje promotivnih aktivnosti koje će doprinijeti promociji i prepoznatljivosti Općine 

Ivankovo. Mjera će se financirati iz Program 1012 Socijalna skrb i novčana pomoć, Programa 

1013 Razvoj sporta i rekreacije i Programa 1014 Javne potrebe u kulturi i religiji, a obuhvaća 

donacije udrugama socijalnog značaja, poticanje stvaralaštva i suradnje mladih, donacije 

Crvenom križu, provođenje programa u sportu, tekuće donacije vjerskim zajednicama, 

obilježavanje Dana Općine Ivankovo, održavanje manifestacije Ljeto u Općini Ivankovo, 

organizaciju adventa u Ivankovu te provođenje programa u kulturi. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne točke ostvarenja mjere su 

osigurana sredstva za rad organizacija civilnog društva te održane manifestacije u Općini 

Ivankovo. 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 članova organizacija 
civilnog društva 

     

Broj posjetitelja 
manifestacija na području 
Općine Ivankovo 

     

 

M.15. Očuvanje kulturne i prirodne baštine na području Općine 

Svrha mjere je poticanje pojedinaca, udruga, tvrtki, obrtnika kao i drugih dionika na aktivno 

uključivanje u sve oblike djelovanja koji doprinose očuvanju kulturne i prirodne baštine na 

području Općine, kao i uključivanja kulturne i prirodne baštine u razvojne projekte. Mjera će 

se financirati iz Programa 1014 Javne potrebe u kulturi i religiji, a obuhvaća izdavanje časopisa 

„Našim šorom“ i financiranje Škole mladih tamburaša. Glasilo „Našim šorom“ informira 

mještane o svim događajima n području općine te potiče poduzetnički duh. Za provedbu 

mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne točke ostvarenja mjere 

su izdan časopis „Našim šorom“ te održana Škola mladih tamburaša. Rok za provedbu mjere 

je svibanj 2025. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Količina tiskanih 
primjeraka glasila 

     

Broj polaznika Škole 
mladih tamburaša 
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M.16. Unapređenje sustava za upravljanje razvojem Općine kroz primjenu 

informacijskih i komunikacijskih tehnologija 

Svrha mjere je primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u upravljanju Općinom 

kako bi se olakšalo i ubrzalo pružanje javnih usluga prema građanima i pravnim osobama. 

Mjera će se financirati iz Programa 1009 Unaprjeđenje stanovanja i zajednice, a obuhvaća 

nabavu GIS aplikacije Geo sustav. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ivankovo. Ključna točka ostvarenja mjere su uvedena nova hardverska i softverska 

rješenja kojima se pridonosi bržoj i učinkovitoj digitalnoj transformaciji. 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 usluga koje se 
mogu obaviti 
digitalnim putem 

     

 

M.17. Daljnji razvoj prometne infrastrukture uz povećanje stupnja sigurnosti za 

stanovništvo 

Svrha mjere je daljnji razvoj lokalnih prometnica i prometne infrastrukture uz poduzimanje 

mjera nužnih za povećanje sigurnosti na svim prometnicama na području Općine. Mjera će se 

financirati iz Program 1004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i  

Programa 1005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a obuhvaća 

održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda, održavanje autobusnih 

stajališta, izgradnju cesta, autobusnih stajališta i pješačkih staza te izradu projektne 

dokumentacije za nerazvrstane ceste (Braće Radić, 12 Redarstvenika, Grac, Rojčani i 

Željeznička), izgradnju nerazvrstane ceste J.J. Strossmayera u naselju Retkovci te izgradnju 

parkirališta u Ulici 12 Redarstvenika u naselju Ivankovo. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključna točka ostvarenja mjere su izgrađene i 

održavane nerazvrstane ceste te izgrađena parkirališta u naselju Ivankovo. 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 izgrađenih 
nerazvrstanih cesta 

     

Broj novih parkirnih 
mjesta 
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M.18. Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 

Svrha mjere je poboljšanje opremljenosti komunalnom infrastrukturom radi zadovoljenja 

potreba stanovništva, održavanje komunalne infrastrukture uz poduzimanje mjera nužnih za 

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

će se financirati iz Programa 1004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

Programa 1005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a obuhvaća 

održavanje javne rasvjete, održavanje groblja i mrtvačnica, izgradnju pomoćne zgrade – 

sanitarni čvor i spremište na groblju, izradu projektne dokumentacije za oborinski odvodni 

kanal za istočni dio Ivankova, projekt rekonstrukcije staza na mjesnom groblju Retkovci, 

uređenje poklonca u Prkovcima te sanaciju ograde na groblju Ivankovo. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne točke ostvarenja mjere su 

održavana groblja i mrtvačnice te održavana javna rasvjeta. 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 održavanih 
groblja i mrtvačnica 

     

Broj održavanih 
stupova javne 
rasvjete 

     

 

M.19. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Ivankovo 

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 1006 

Upravljanje imovinom Općine, a obuhvaća održavanje objekata za redovno korištenje i 

investicijsko održavanje objekata. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ivankovo. Ključne točke ostvarenja mjere su održavani objekti u vlasništvu Općine 

Ivankovo. 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 održavanih 
objekata 

     

 

M.20. Zaštita prirode i okoliša 

Svrha mjere je smanjiti generiranje otpada sprječavanjem ili smanjivanjem, odnosno 

poticanje prerađivanja i ponovnog upotrebljavanja, očuvati prirodu i okoliš, unaprijediti i 

osigurati visoku razinu kvalitete života mještana, kao i sanirati divlja odlagališta. Mjera će se 

financirati iz Program 1008 Zaštita okoliša, a obuhvaća provođenje deratizacije i dezinsekcije, 
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veterinarske usluge, usluge održavanja reciklažnog dvorišta, zbrinjavanje životinjskih 

nusproizvoda, uklanjanje otpada odbačenog u okoliš „Dren“ te nabavu komunalne opreme. 

Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključna točka 

ostvarenja mjere su nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada svim kućanstvima 

na području Općine Ivankovo te sanirana divlja odlagališta na području Općine Ivankovo. Rok 

za provedbu mjere je prosinac 2022. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Količina selektivno 
prikupljenog otpada 

     

Broj saniranih divljih 
deponija 

     

 

M.21. Program uređenja središta Ivankova, Retkovaca i Prkovaca 

Svrha mjere je cjelovito uređenje središta Ivankova, Retkovaca i Prkovaca odgovarajućim 

sadržajima i prometnim rješenjima uz uspostavu odgovarajuće signalizacije te kontinuirano 

osmišljavanje projekata uređenja zelenih i javnih površina u funkciji identiteta naselja 

odnosno Općine. Mjera će se financirati iz Programa 1005 Izgradnja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, a obuhvaća rekonstrukciju Trga bana Jelačića u naselju Ivankovo. 

Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključna točka 

ostvarenja mjere je saniran i uređen Trg bana Jelačića u Ivankovu. Rok za provedbu mjere je 

svibanj 2025. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

      

 

M.22. Aktivna politika zapošljavanja 

Svrha mjere je poticanje i provedba programa cjeloživotnog obrazovanja koji za cilj imaju 

edukaciju, osposobljavanje i usavršavanje relevantnih dionika za primjenu i razvoj novih i 

održivih rješenja kojima će se unaprijediti kvaliteta života i gospodarstvo na području Općine. 

Mjera će se financirati iz Programa 1007 Aktivna politika zapošljavanja, a obuhvaća 

provođenje programa javnih radova i projekta Zaželi – program zapošljavanja žena (faza II). 

Cilj projekta Zaželi je pozitivno utjecati na radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja 

zapošljavanjem u lokalnoj zajednici i omogućavanjem dodatnog obrazovanja s ciljem boljeg 

statusa na tržištu rada. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog 

fonda.Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne 

točke ostvarenja mjere su proveden program javnih radova i proveden projekt Zaželi. Rok za 

provedbu mjere je svibanj 2025. 
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Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj osoba zaposlenih 
na projektima 

     

 

M.23. Uspostava suradnje s općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu s 

ciljem razmjene iskustva 

Svrha mjere je povećanje informiranost šire javnosti o projektnim aktivnostima i stvaranje 

preduvjete za kvalitetniju suradnju i komunikaciju svih sektora življenja, povezivanje s 

općinama i gradovima u Hrvatskoj, kao i s općinama i gradovima na temelju prekogranične 

suradnje, a radi razmjene iskustva i suradnje na zajedničkim projektima. Članstvo u 

međunarodnim asocijacijama s ciljem razmjene iskustva u postizanju izvrsnosti u upravljanju 

općinskim resursima. Mjera će se financirati iz Programa 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje 

rada iz djelokruga izvršnog tijela, a obuhvaća međuopćinsku, međuregionalnu i međunarodnu 

suradnju. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključne 

točke ostvarenja mjere su ostvarena međuopćinska i regionalna suradnja. 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 JLS s kojima se 
povezala Općina 
Ivankovo 

     

 

M.24. Redovna djelatnost predstavničkog tijela 

Svrha mjere je osiguranje redovnog rada Općinskog vijeća te osiguranje sredstava za rad 

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

financirati iz Programa 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog 

i izvršnog tijela, a obuhvaća sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima te 

financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključna točka ostvarenja mjere je osiguran 

redovan rad predstavničkog tijela. 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 održanih 
sjednica Općinskog 
vijeća 
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M.25. Redovna djelatnost izvršnog tijela 

Svrha mjere je osiguranje redovnog rada načelnika i provedba aktivnosti koje su u nadležnosti 

izvršnog tijela. Mjera će se financirati iz Programa 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada 

iz djelokruga izvršnog tijela, a sredstva proračunske pričuve, naknade povjerenstvima za 

provedbu natječaja i ostalih aktivnosti te troškove protokola i ostalih aktivnosti ureda. Za 

provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključna točka 

ostvarenja mjere je osiguran redovan rad izvršnog tijela. 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 odluka općinskog 
načelnika 

     

 

M.26. Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela 

Svrha mjere je osiguranje redovnog rada Jedinstvenog upravnog odjela, povećanje 

djelotvornosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave te digitalizacija usluga i procesa. 

Mjera će se financirati iz Programa 1003 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga 

Jedinstvenog upravnog odjela, a obuhvaća administrativno, tehničko i stručno osoblje 

Jedinstvenog upravnog odjela, redovite troškove poslovanja javne uprave i administracije, 

održavanje likvidnosti, odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi, financijske 

i ostale rashode poslovanja te nabavu dugotrajne imovine. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo. Ključna točka ostvarenja mjere je osiguran 

redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela. 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 riješenih 
predmeta 

     

Broj pohađanih 
edukacija/seminara 
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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 Ivankovo 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 upravnim odjelima za pripremu prijedlog proračuna Općine Ivankovo 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. 

 


