
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 vijećnika u općinskom vijeću 9 9 9

Broj organiziranih proslava godišnje 2 3 2

Broj nabavljene digitalne opreme za potrebe rada 
općinske uprave

4 3 0

 Broj intervencija zaštite i spašavanja 2 3 0

Broj korisnika usluga projekta ZAŽELI 125 125 Nije pokrenuto

Broj dodijeljenih naknada za novorođenu djecu 9 10 2

Broj jednokratnih novčanih pomoći 8 10 5

Broj djece upisanih u Program Predškole/dječji 
vrtić/Program igraonice

25 25 33

Broj donacija udrugama u kulturi 3 3 3

Broj donacija udrugama u sportu 4 4 3

Broj organiziranih kulturnih manifestacija 4 4 2

Broj saniranih odlagališta otpada 0 1 0

Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno 
prikupljanje otpada

443 460 460

Broj postavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje 
otpada

0 14 0

Broj uređenih staza 1 2 0

Broj uređenih parkirališta 1 0

Broj postavljene nove javne rasvjete 3 38 0

Kašnjenje

prosinac tekuće godine

                                                                         -   kn 

Ulaganja u socijalni program

osjetljivim skupinama,

kvalitete života građana,

socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice,

pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl.

                                                        15.512,41 kn U tijeku

                                                      485.575,00 kn U tijeku

                                                      176.869,00 kn U tijeku

Protupožarna i civilna zaštita Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s planiranom dinamikom.

3. SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Unapređenje lokalne uprave i 
administracije

izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih 
tijela samoupravne jedinice,

upravnih tijela i administracije,

2.

1.
SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, 

javna uprava i upravljanje državnom 
imovinom

U tijeku

Mjera je u tijeku, pružaju se novčane pomoći i naknade građanima, 

provodi se program javnih radova.

prosinac tekuće godine

46 46 46

SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

                                                      973.799,47 kn U tijeku

Mjera se provodi kontinuirano, jer se u ovoj mjeri isplaćuju plaće i 

naknade te nabavlja materijal potreban za rad uprave i predstavničkog 

tijela Općine, kao i uredska oprema i namještaj te oprema za ostale 

namjene. Osim navedenog u ovoj mjeri su i komunalne usluge, kao i 

zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

NOSITELJ IZRADE AKTA: 

Mjera se provodi prema planiranoj dinamici. Tijekom izvještajnog 

razdoblja sufinanciralo se osnovno školstvo, boravak djece u vrtićima 

izvan područja općine, pohađanje djece Programa Igraonice te 

sufinanciranje svih redovitih studenata s područja Općine Slavonski 

Šamac.

5. SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  Kultura, tjelesna kultura i sport

tjelesne kulture i sporta,

rekreacijskih sadržaja,                                                       134.227,45 kn U tijeku Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s planiranom dinamikom.

prosinac tekuće godine

prosinac tekuće godine

4. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Odgoj i obrazovanje

tehničku kulturu,

i srednjoškolskih obrazovnih ustanova,

Broj dodijeljenih pomoći studentima

Mjera se provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike 

provedbe, jer u izvještajnom razdoblju nije bilo pandemije, a time ni 

potrebe poticanja gospodarstvenika s područja naše općine u vidu pomoći 

zbog gubitaka uzrokovanih globalnom pandemijom.

prosinac tekuće godine

Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom, brine se o zaštiti 

okoliša. Putem onda za energetsku učinkovitost realizirana su sredstva za 

nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Komunalno gospodarstvo

komunalne infrastrukture,

infrastrukturnih sustava,

održavanje komunalnih objekata i opreme,

namjene,

infrastrukturu.

                                                      392.084,69 kn Kašnjenje

Mjera se provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike 

provedbe. Ulagalo se u potrošnju i održavanje javne rasvjete, održavanje i 

uređenje javnih i ostalih površina, ulaganje u zgrade u vlasništvu Općine 

Slavonski Šamac (zgrada policije, Izviđački kamp, Lovačka kuća) te u 

uređenje  zemljišta (malčiranje) u vlasništvu Općine Slavonski Šamac.

Održivi razvoj i zaštita okoliša

gospodarenje otpadom

baštine, 

resursima.

prosinac tekuće godine

prosinac tekuće godine

Ukupan broj poduzetnika 2 5

civilne zaštite,

zaštite,

protupožarnih snaga,

spašavanja na području samoupravne jedinice i 
sl.

                                                        64.384,32 kn 

8.
SC 1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo
Gospodarski razvoj 

poduzetništva i gospodarstva,

Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na 
području JLS

6.
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

prosinac tekuće godine

7.
SC 1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

28 30 28

0


