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1. Predgovor  
 
Poštovani mještani Općine Nova Kapela,  
 
predstavljamo Vam Provedbeni program Općine Nova Kapela za razdoblje 2022.-2025. godine.  
 
Provedbeni program Općine Nova Kapela 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).  
U provedbenom programu razrađene su mjere koje doprinose provedbi ciljeva iz strategija i 

planova Brodsko-posavske županije, kojoj teritorijalno Općina Nova Kapela pripada, a samim 

time pridonosi i ostvarenju Programa Vlade Republike Hrvatske (RH) 2020.-2024. odnosno 

Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te drugih hijerarhijski 

nadređenih akata strateškog planiranja. Time se osigurava koherentnost čitavog sustava 

planiranja javnih politika na nacionalnoj razini. 

 
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 Nova Kapela, 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. Provedbeni programi Općine Nova Kapela prema 
potrebi će se revidirati na godišnjoj razini. 
 
Elementi za provedbu mjera Provedbenog programa definirani su ključnim točkama 

ostvarenja mjere, pokazateljima rezultata te su povezani s proračunom Općine Nova Kapela, 

odnosno obuhvaćaju cijeli proračun Općine Nova Kapela jasno povezan sa svim tekućim i 

kapitalnim izdacima potrebnim za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih planom razvoja 

JLP(R)S. 

Provedbeni program  koji je pred Vama postavlja konkretne ciljeve. Programom se definiraju 

značajni infrastrukturni projekti, projekti koji će jamčiti bolju prometnu povezanost, ulaganja 

u poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu skrb te zaštitu okoliša.  Želimo osigurati 

demografski oporavak kroz poticanje mjera pronatalitetne politike te unapređenje aktivnosti 

za ublažavanje negativnih trendova iseljavanja.  

Vaš načelnik 

Ivan Šmit 
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Uvod  
 
2.1. Djelokrug Općine Nova Kapela  
Općina Nova Kapela, 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 Nova Kapela 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 Nova Kapela. 
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2.2. Vizija i misija razvoja  
 
1. Vizija samoupravne jedinice za mandata načelnika treba dati jasnu sliku željenog u odnosu 
na trenutno stanje razvoja, a koja se želi postići u mandatnom razdoblju.  
 
Održivi gospodarski razvoj Općine Nova Kapela koji će zasnivati na valorizaciji prirodnih, 
prostornih, društvenih i turističkih potencijala. Svi raspoloživi resursi i dostupna znanja 
upotrijebiti će se u svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika ovih prostora, očuvanja 
izvornih vrijednosti kraja te očuvanja prirode i okoliša za buduće generacije. 
 
 
 
 
2. Misija predstavlja način na koji se namjerava pridonijeti ostvarivanju utvrđene vizije.  
 
 

Misija Općine je provođenje poslova lokalnog značaja iz samoupravnog djelokruga, 

unaprjeđenje kvalitete života i rada u Općini, odgovorno upravljanjem javnim dobrima te 

efikasan i transparentan rad općinske uprave. Svojom organizacijom rada Općina Nova 

Kapela djeluje u smjeru stalnog poboljšanja kvalitete, poštujući poslovne, profesionalne i 

etičke norme, te nastoji poticati gospodarski, poljoprivredni,  turistički i demografski razvoj 

Općine, a u skladu s vizijom i ciljevima Općine. 
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2. 3. Organizacijska struktura  Općine Nova Kapela 
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3. Opis izazova i razvojnih potreba Općine Nova Kapela 
 
Opis izazova i razvojnih potreba utvrđen je temeljem prethodno provedene analize stanja iz 
dugoročnih razvojnih dokumenata. Razmatrani su izazovi i potrebe koji su relevantni za period 
za koji se donosi ovaj Provedbeni program. 
Općina Nova Kapela ima velike potencijale s obzirom na dobru prometu povezanost na 
području poljoprivrede i razvoja izletničko – rekreacijskog turizma. Ruralni turizam moguće je 
ojačati ulaganjima u eko-etno selo Stara Kapela i šumu Radinje, turističke destinacije prirodne 
baštine.  
Posebnu pozornost treba posvetiti djeci i mladima, omogućiti im financijsku potporu za 
obrazovanje, stvoriti uvjete za demografski rast te povećanje broja stanovnika. 
 
 
 

 Razvojne potrebe  Razvojni potencijali  
Poljoprivreda, gospodarstvo i turizam  
 

✓Jačanje konkurentnog nastupa 
poduzetnika na tržištu.  

✓Poticajne mjere za razvoj poljoprivrednih 
aktivnosti.  

✓Razvoj seoskog turizma  

✓Štititi prirodna bogatstva  
 
 

 

✓ Područje bogato prirodnim resursima  

✓Veliki broj obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava.  

✓Pogone površine za razvoj ratarstva, 
stočarstva, pčelarstva i ekološke 
poljoprivrede.  

✓Eko-etno selo Stara Kapela i šuma 
Radinje kao pokretač razvoja turizma 

Infrastruktura  
 

✓Izgradnja i rekonstrukcija osnovne 
komunalne infrastrukture 

✓Izgradnja infrastrukture za gospodarski 
razvoj.  

✓Ulaganja u sustav javne odvodnje  
 

 

✓Dobar geostrateški i prometni položaj 

✓Pripremljeni projekti koji za cilj imaju 
poticati razvoj prometne i komunalne 
infrastrukture  

✓Riješeni imovinsko-pravni odnosi  
 

Demografija  
 

✓Obnavljanje naselja kroz poboljšanje 
društvene i komunalne infrastrukture  

✓Stvaranje uvjeta za demografski razvitak 
i povećanje broja stanovnika  

✓Provođenje projekata i mjera za 
obrazovanje te stvaranje uvjeta za rad 
mlađe populacije i razvoj ljudskih 
potencijala.  
 

 

✓Mogućnost financiranja redovnih 
osnovnoškolskih aktivnosti, kao i 
stipendija za studente. Mogućnost 
financiranja mladih obitelji za kupnju i 
gradnju stambenih objekata 

✓Zadovoljavajuća razina institucija na 
području općine (Hrvatske šume, 
veterinarska stanica, poštanski ured..)  
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Društvene djelatnosti  
 

✓Poticanje rada udruga koje povećavaju 
kvalitetu života stanovnika  

✓Osiguranje materijalnih i prostornih 
uvjeta za djelovanje udruga  

✓Unaprjeđenje standarda zdravstvene 
zaštite 
 

 

✓Tradicija održavanja kulturnih 
manifestacija 

 ✓Velik broj udruga civilnog društva 

✓Usluge primarne zdravstvene zaštite 
 



  

8 
 

 

4. Popis prioriteta koje će Općina Nova Kapela provoditi tijekom mandatnog razdoblja 

  

1. Potaknuti razvoj poljoprivrede, gospodarstva i turizma 

Osiguranje kontinuirane i organizirane potpore poduzetnicima.  Raspoložive potencijale 
koji su pogodni za razvoj poljoprivrede maksimizirati kroz korištenje različitih fondova za 
poticanje gospodarskog razvoja. Nastaviti sa poticanjem poljoprivredne proizvodnje 
kroz korištenje EU fondova, ali i kontinuirano osiguravati proračunska sredstva. 
Ulaganje u postojeću i u izgradnju nove turističke infrastrukture. Podizanje kvalitete 
turističke ponude i razvoj turističke regije radi ponude cjelovitog turističkog doživljaja.  
 
2. Izgraditi i poboljšati postojeću komunalnu i okolišnu infrastrukturu uz promicanje 
energetske učinkovitosti  
Podići kvalitetu i modernizirati sustav vodovodne i kanalizacijske mreže. Izgradnja i 
uređenje cesta, puteva i pješačkih staza kako bi se još više poboljšala prometna 
povezanost naselja te pružila sigurnost stanovništvu. Povećati energetsku efikasnost 
sustava javne rasvjete. Unaprijediti sustav gospodarenja otpadom. Osigurati uvjete za 
odvojeno skupljanje komunalnog otpada. Smanjiti ukupno proizvedene količine 
miješanog komunalnog otpada.  
 
3. Poboljšanje i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva  
Osiguranje prostora i uvjeta za unaprjeđenje društveno-kulturnog života stanovnika te 

doprinijeti razvoju cjelokupne kvalitete života svih stanovnika općine. Uključiti u sport i 

sportsku rekreaciju što veći broj građana, osobito djece, mladeži i studenata, osoba s 

invaliditetom i osoba treće životne dobi. U svrhu doprinosa poboljšanja demografske 

slike, nastaviti provoditi Program za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, potpore 

novorođenoj djeci.   

4. Poboljšanje kvalitete obrazovanja te omogućavanje stjecanja znanja i vještina kroz 
čitav život  
Poboljšanje kvalitete predškolskog odgoja. Ulaganje u obrazovano stanovništvo 
financiranjem osnovnoškolskog obrazovanja, davanjem stipendija studentima te 
pridonijeti poboljšanju obrazovnih postignuća učenika i nabava školskih udžbenika.  
 
5. Učinkovita javna uprava i upravljanje općinskom imovinom  
Osposobljavanje djelatnika lokalne samouprave kroz stjecanje novih znanja i vještina. 
Financiranje redovne djelatnosti izvršnog, predstavničkog i upravnih tijela jedinice 
lokalne samouprave. Upravljanje imovinom pažnjom dobrog gospodarstvenika uz 
poštivanje načela ekonomičnosti i odgovornosti.  

 
 

 

 



  

9 
 

5. Popis mjera za provedbu 

 

M.1. Demokracija u lokalnoj samoupravi 

Svrha mjere je podizanje komunikacije lokalne jedinice s građanima, osiguranje sredstava za 

rad predstavničkog tijela  te osiguravanje sredstava za redovan rad političkih stranaka. Mjera 

će se financirati iz Programa 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga 

predstavničkog tijela, a obuhvaća financiranje rada Općinskog vijeća i  političkih stranaka. Za 

provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. Ključna točka 

ostvarenja mjere je osiguran redovan rad predstavničkog tijela i političkih stranaka. 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 aktivnih 
sudionika u procesu 
donošenja akta 
 

13 13 13 13 13 

 

M.2. Razvoj institucionalnih kapaciteta JLS 

Svrha mjere je jačanje institucionalnih kapaciteta u svrhu adekvatnog upravljanja razvojem 

općine te povećanje djelotvornosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave. Mjera će se 

financirati iz Programa 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnog tijela, 

a obuhvaća poslovanje ureda načelnika, proračunsku pričuvu, prigodne proslave općine i 

sponzorstva i pokroviteljstva. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine 

Nova Kapela. Ključna točka ostvarenja mjere je osiguran redovan rad načelnika i organizacija 

kulturnih manifestacija. 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 organiziranih 
manifestacija 
 

3 3 3 3 34 

 
M.3. Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta 

Svrha mjere je povećanje djelotvornosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave, 

osiguranje redovnog rada upravnih tijela, digitalizacija usluga i procesa  te osiguranje 

sredstava za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela. Mjera će se financirati iz Programa 

2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rad iz djelokruga Jedinstvenog upravno odjela, a 

obuhvaća troškove za administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog 

odjela, naknade i ostale troškove zaposlenika, usluge telefona, internete i poštarine, 
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promidžbe i informiranja Općine, bankarske usluge i usluge platnog prometa,  uredski 

materijal i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, troškove izrade dokumentacija, 

planova i projekta i ostale usluge vanjskih službi, financijske i ostale rashode poslovanja, 

članarine, pristojbe i naknade, projektiranje i izgradnju vodovodnog susta i vodoodvodnje.  Za 

provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. Ključna točka 

ostvarenja mjere je osiguran redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela. 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 educiranih 
zaposlenika JLS 
 

n/p 4 4 4 4 

Nabavljena oprema 
 

n/p 1 1 1 1 

 

 

M.4. Unapređenje zapošljavanja 

Svrha mjere je povećanje zaposlenosti. Mjera će se financirati iz Programa 2002 Aktivna 

politika zapošljavanja, a obuhvaća aktivnosti vezane za program zapošljavanja „Radom za 

zajednicu“ – javni radovi- revitalizacija javne površine. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. Ključne točke ostvarenja mjere je zapošljavanje 

kroz program javnih radova. 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 zaposlenih 
radnika 

5 5 5 5 5 

 

M.5. Unapređenje poljoprivrede i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava 

Svrha mjere je pružanje stručne potpore kroz edukacije/seminare u skladu s potrebama 

poljoprivrednog sektora, dodjela financijskih potpora poljoprivrednim gospodarstvima, 

udrugama  u poljoprivredi, unaprjeđenje i razvoj poljoprivrednih putova, prijelaza i kanalske 

mreže. Mjera će se financirati iz Programa 2003 Program poljoprivrede, a obuhvaća izobrazbu 

poljoprivrednika, subvencije poljoprivrednicima, održavanje kanalske mreže, prijelaza i 

putova, obranu od tuče, poticanje poljoprivredne djelatnosti kroz program financiranja 

udruga, provedba javnih natječaja-prodaja i zakup poljoprivrednog zemljišta. Ključne točke 

ostvarenja mjere su održavanje izobrazbe za poljoprivrednike, dodjela subvencija 

poljoprivrednicima, provođenje natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. 

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. 

Broj održanih 
izobrazbi 

n/p 1 1 1 1 

Broj dodijeljenih 
stipendija 

n/p 5 5 5 5 

Broj provedenih 
natječaja 

n/p 1 1 1 1 

 

M.6. Unapređenje gospodarstva i turizma i povećanje konkurentnosti  

Svrha mjere je jačanje kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija (LAG) jačanje turističkih 

kapaciteta i povećanje turističke ponude i smještajnih kapaciteta. Mjera će se financirati iz 

Programa 2004 Program razvoja gospodarstva. Ključne točke ostvarenja mjere su dodjela 

subvencija gospodarstvenicma i Program javnih potreba u turizmu.  Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. 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 dodijeljenih 
subvencija 

n/p 5 5 5 5 

broj odobrenih 
potpora udrugama 

7 7 7 7 7 

 

M.7. Ulaganja u povećanje komunalnog standarda naselja 

Svrha mjere je Rekonstrukcija, unaprjeđenje i daljnji razvoj prometne infrastrukture, 

održavanje javne površine i oborinske odvodnje te povećanje sigurnosti stanovništva na 

cestama i unaprjeđenje kvalitete života, omogućavanje dostojanstvenog posljednjeg 

ispraćaja. Mjera će se financirati iz Programa 2005 Program održavanja objekta i uređaja 

komunalne infrastrukture, a obuhvaća održavanje i potrošnja javne rasvjete, redovito 

održavanje nerazvrstanih cesta i putova, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje 

građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih prometnih površina na kojima 

nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje javnih zelenih površina, održavanje 

građevina i uređaja javne namjene, održavanje groblja i mrtvačnica, održavanje čistoće javnih 

površina. 

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

ostvarenja mjere su održavane nerazvrstane ceste, javne površine, groblja i javna rasvjeta 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. 

M2 održavanih 
nerazvrstanih cesta 

30000 30000 30000 30000 30000 

broj intervencija na 
javnoj rasvjetei 
 

78 78 78 78 78 

Broj održavanih 
mjesnih grobalja 

8 8 8 8 8 

 

M.8. Ulaganja u povećanje komunalnog standarda naselja 

Svrha mjere je rekonstrukcija, unaprjeđenje i daljnji razvoj prometne infrastrukture, 

održavanje javne površine i oborinske odvodnje te povećanje sigurnosti stanovništva na 

cestama i unaprjeđenje kvalitete života. Mjera će se financirati iz Programa 2006 Program 

gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture, a uključuje izgradnju i projektiranje javne 

rasvjete, izgradnju ceste Seoce, Siče, Magić Mala, izgradnja pješačkih staza, projekt poučnih 

staza, projekt šumska promatračnica, projekt edukativne promatračnice, uređenje Trga kralja 

Tomislava u Novoj Kapeli.  Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine 

Nova  Kapela. Ključna aktivnost su izgrađena javna rasvjeta i izgrađene prometnice, pješačke 

staze i ostala komunalna infrastruktura. 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 novih 
rasvjetnih tijela 

n/p 20 20 20 20 

Broj provedenih 
projekata izgradnje i 
rekonstrukcije 
 

 n/p 6 6 6 6 

 

M.9. Održavanje i uređenje naselja 

Svrha mjere je održavanja standarda stanovanja i stvaranje uvjeta za kvalitetniji i zdraviji 

život stanovnika.  Mjera će se financirati iz Programa 2007 Program prostorno uređenje i 

unapređenje stanovanja, a uključuje legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, izmjene i 

dopune prostornog plana, postavljanje božićnih dekoracija i nabava . Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. Ključne točke ostvarenja mjere su 

izmijenjen prostorni plan i postavljene božićne dekoracije. 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. 

Broj donešenih 
planova 

0 1 0 0 0 

 

M.10. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje prirodnog okolišta 

Svrha mjere je izgradnja reciklažnog dvorišta radi kvalitetnijeg zbrinjavanja otpada. 

Sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, odvojeno prikupljanje, 

recikliranje oporaba i ponovna uporaba, unapređivanje kapaciteta JLS za provedbu 

nacionalnog plana gospodarenja otpadom. Mjera će se financirati iz Programa 2008 Program 

zaštite okoliša, a obuhvaća deratizaciju i dezinsekciju, financiranje rada skloništa za životinje, 

sanacija divljih odlagališta, zaštita životinja, izgradnja reciklažnog dvorišta. Za provedbu mjere 

je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. Ključne točke ostvarenja mjere su 

izgrađeno reciklažno dvorište i briga za životinje. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. 

 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

% realizacije 
projekta izgradnje 
reciklažnog dvorišta 

n/p 50 50 n/p n/p 

broj provedenih 
sterilizacija i 
kastracija pasa i 
mačaka 

57 57 57 57 57 

 

M.11. Ulaganje u sustav protupožarne i civilne zaštite 

Svrha mjere je opremanje infrastrukture civilne zaštite i vatrogasne postrojbe, unaprjeđenje 

sustava za zaštitu od požara te jačanje stupnja sigurnosti stanovnika Općine. Mjera će se 

financirati iz Programa 2009 Program protupožarne i civilne zaštite, a odnosi se na 

sufinanciranje vatrogasne zajednice, dobrovoljnih vatrogasnih društava i sustava civilne 

zaštite i rekonstrukciju vatrogasnog doma u Novoj Kapeli. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. Ključne točke ostvarenja mjere su 

rekonstruirani vatrogasni dom u Novoj Kapeli, osigurana sredstva za redovna rad vatrogasnih 

društava i HGSS-a te nabavljena oprema za civilnu zaštitu. 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 vježbi  1 1 1 1 1 
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% realizacije 
projekta  
rekonstruiranog  
vatrogasnog doma 
 

n/p 50 50 n/p n/p 

 

 

M.12. Poboljšanje uvjeta života socijalnog ugroženog stanovništva i demografski razvoj 

Svrha mjere je   pomoć obiteljima i kućanstvima, poboljšanje kvalitete života, smanjenje rizika 

od siromaštva, osiguranje uvjeta za ostanak i povratak osoba koje su se iselile u prethodnom 

razdoblju.  Mjera će se financirati iz Programa 2010 Program socijalne skrbi i zdravstva, 

novčane pomoći i demografske mjere, a obuhvaća donacije udrugama socijalnog značaja, 

nabavu poklon paketa djeci prigodom blagdana, jednokratne novčane pomoći, naknade za 

novorođenčad, pomoć u novcu - ogrjev, humanitarnu djelatnost Crvenog križa, mjere za 

poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. Ključne točke ostvarenja mjere su odobrene 

potpore  u Programu javnih potreba od socijalnog značaja i odobrene potpore  mladim 

obiteljima u smislu stambenog zbrinjavanja. 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 odobrenih 
potpora 

1 1 1 1 1 

broj stambeno 
zbrinutih obitelji 
 

10 10 10 10 10 

 

 

M.13. Poticanje sportskog razvoja u općini  

Svrha mjere je poticanje rada sportskih udruga/klubova ulaganjem u redovan rad te 

održavanjem raznih sportskih događanja. Mjera će se financirati iz Programa 2011 Program 

sporta i rekreacije socijalne skrbi i zdravstva, a obuhvaća uređenje športskih objekata, 

poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti . Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni 

odjel Općine Nova Kapela. Ključna točka ostvarenja mjere su uređeni športski objekti i 

odobrene potpore športskim udrugama . Rok za provedbu mjere je prosinac 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj urđenih 
športskih objekata 
 

2 2 2 2 2 
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Broj odobrenih 
potpora 

12 12 12 12 12 

 

M.14. Očuvanje, obnova i zaštita kulturne i sakralne baštine  

Svrha mjere je promicanje kulture i njegovanje kulturne baštine kroz održavanje manifestacija 

i obljetnica, obnova kulturne  baštine radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta, 

ključnog elementa društvenog razvoja te osiguravanja prostora za rad udruga. Zadovoljavanje 

religijskih potreba lokalnog stanovništva, očuvanje vjerskog identiteta.  Mjera će se financirati 

iz Programa 2012 Program potrebe u kulturi, a obuhvaća financiranje programa i projekta u 

kulturi, pomoć vjerskim zajednicama. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel 

Općine Nova Kapela. Ključne točke ostvarenja mjere su odobrene potpore udrugama i 

izgrađeni/obnovljeni sakralni objekti. 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 odobrenih 
potpora udrugama 

4 4 4 4 4 

broj 
izgrađenih/obnovljenih 
sakralnih objekata 

2 2 2 2 2 

 

M.15. Ulaganje u odgoj i obrazovanje  

Svrha mjere je unaprjeđenje postojećeg obrazovnog sustava ulaganjem u redovan rad vrtića, 

stvaranje jednakih uvjeta za sve učenika kroz nabavu radnih materijala. Povećanje 

pristupačnosti predškolskog odgoja i obrazovanja svakom djetetu. Stipendiranjem studenata 

do kvalitetnijeg obrazovanja. Mjera će se financirati iz Programa 2013 Program predškolskog 

odgoja i obrazovanja, a obuhvaća pomoć Osnovnoj školi „Antun Mihanović“, sufinanciranje 

vrtića i predškole, sufinanciranje učenika i studenata, nagrade najuspješnijim učenicima 

osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, nabava udžbenika osnovnoškolcima, sufinanciranje 

ljetovanja djece, kazališne predstave, pomoći srednjim školama, dječja igrala u dvorištu 

dječjeg vrtića „Zvončić“. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine 

Nova Kapela. Ključne točke ostvarenja mjere su isplaćene stipendije studentima, Izgrađeno 

dječje igralište u vrtiću, nabavljeni udžbenici, osiguran rad vrtića. 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 isplaćenih 
stipendija 

8 8 8 8 8 

broj izgrađenih 
dječjih igrališta 

n/p 
 

n/p 
 

1 n/p 
 

n/p 
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broj djece kojima su 
nabavljeni 
udžbenici 

250 250 250 250 250 

broj upisane djece  
u dječji vrtić 

84 84 84 84 84 

 

M.16. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela 

Svrha mjere je obnova, rekonstrukcija i održavanje zgrada javne i društvene namjene te 

omogućavanje dostupnosti objekata lokalnom stanovništvu. Mjera će se financirati iz 

Programa 2014 Program upravljanja imovinom, a obuhvaća održavanje objekata za redovno 

korištenje, održavanje postrojenja i opreme, održavanje voznog parka. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. Ključne točke ostvarenja mjere su 

održavane zgrade javne namjene. 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 
zgrada javne 
namjene 

12 12 12 12 12 

 

M.17. Zaštita obilježja Domovinskog rata  

Svrha mjere je zaštita dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Mjera će se 

financirati iz Programa 2015 Program udruga i spomen obilježja Domovinskog rata, a 

obuhvaća financiranje udruga proizašlih iz Domovinskog rata  i Spomen soba poginuli 

braniteljima.Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. 

Ključne točke ostvarenja mjere su odobrene potpore udrugama. 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 odobrenih 
potpora 

2 2 2 2 2 

 

 

M.18. Razvoj zdravstvene skrbi  

Svrha mjere je kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrbi. Mjera će se 

financirati iz Programa 2016 Program zdravstva i zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi, 

a obuhvaća djelatnost udruga u području zdravstvene skrbi, Opća bolnica Nova Gradiška – 

uređenje odjela.Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. 



  

17 
 

Ključne točke ostvarenja mjere su odobrene potpore udrugama. 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 odobrenih 
potpora 

2 2 2 2 2 

 

 

M.19. Ulaganje u imovinu Općine 

Svrha mjere je učinkovito upravljanja imovinom u vlasništvu Općine, energetska obnova 

objekata, unaprjeđenje uvjeta za život u naselju. Mjera će se financirati iz Programa 2017 

Kapitalna ulaganja u imovinu, a obuhvaća povećanje energetske učinkovitosti objekata u 

vlasništvu Općine. Nabava opreme za redovito poslovanje, nabava opreme za društvene 

domove i ostale objekte u vlasništvu Općine, investicijska ulaganja nad društvenim domovima 

i ostalim objektima u vlasništvu Općine, uređenje dječjih parkova, izgradnja Društvenog doma 

u Novoj Kapeli.Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. 

Ključne točke ostvarenja mjere su izgrađen društveni dom u Novoj Kapeli i energetska obnova 

zgrada Općine. 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. 

% realizacije projekta 
izgradnje društvenog 
doma 

n/p 50 50 n/p  n/p 

broj  objekata na 
kojima je provedena 
energetska obnova 
broj izgrađenih 
društvenih domova 

n/p 2 2 2 2 

 

M.20. Unapređenje komunalnog gospodarstva  

Svrha mjere je povećanje djelotvornosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave u 

održavanju standarda stanovanja i stvaranja uvjeta za kvalitetniji i zdraviji život stanovnika. 

Mjera će se financirati iz Aktivnosti 100075 Vlastiti pogon. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela. Ključne točke ostvarenja mjere su odobrene 

potpore udrugama. 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. 
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broj zaposlenih u 
Vlastitom 
komunalnom pogonu 

5 6 6 6 6 

 

 

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 Nova Kapela 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 upravnom tijelu za pripremu prijedlog proračuna Općine Nova Kapela 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. 
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