
 

 
OPĆINA JESENJE| Provedbeni program Općine Jesenje za razdoblje 2021.-2025. godine 

0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE 

JESENJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. 

GODINE 



 

 
OPĆINA JESENJE| Provedbeni program Općine Jesenje za razdoblje 2021.-2025. godine 

1 

Sadržaj 
 

 
Sadržaj .............................................................................................................................................. 1 

Predgovor ......................................................................................................................................... 2 

Uvod ................................................................................................................................................. 5 

Opis izazova i razvojnih potreba koji će se adresirati provedbom programa ....................................... 8 

Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova 

odabira .............................................................................................................................................. 9 

Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim 

pokazateljima rezultata ................................................................................................................... 10 

Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata .............................................. 14 

Okvir za praćenje i izvještavanje ...................................................................................................... 15 

Drugi relevantni podatci o mjeri ...................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OPĆINA JESENJE| Provedbeni program Općine Jesenje za razdoblje 2021.-2025. godine 

2 

Predgovor 
 

Dragi stanovnici Općine Jesenje! 

Pred vama stoji novi dokument Općine Jesenje kojim je cilj odrediti što će se u našoj općini 

raditi tijekom novog mandata 2021.-2025. godine. 

Svjedoci smo brojnim promjenama koje se događaju oko nas, uključujući pandemiju COVID 

– 19 koja je zahtijevala kako nacionalni, tako i europski odgovor, kao i sve učestalijim 

posljedicama klimatskih promjena koje niti jednog građana ne ostavljaju ravnodušnima. 

Uzimajući u obzir sve jače procese i težnje prema digitalizaciji, ali i već otprije prepoznate 

probleme i izazove s kojima se Općina suočava, ovim smo dokumentom utvrdili ciljeve kojima 

nova vlast u ovom mandatu teži, a koji uključuju: 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

4. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

 

Putem tih ciljeva postići će se i vizija Općine:  

 „Budućnost Općine vidi se u razvoju lovnog i seoskog turizma, a kroz modernizaciju 

prometne infrastrukture, uređenje okoliša te pružanje pomoći pri širenju obrta te razvoju 

malih obiteljskih poduzeća. Kroz prebogato čislo narodnih običaja, Općina Jesenje će 

nastaviti njegovati tradiciju ove regije koju odlikuje hrvatsko srce i duša.“ 

Kako bi ostvarili tu viziju te olakšali trenutačne i buduće nedaće stvoren je i ovaj Provedbeni 

program, a u daljnjem tekstu nešto malo više o njemu. 

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave, prema Zakonu o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2), jest kratkoročni akt 

strateškog planiranja koji se u pravilu donosi na rok od četiri godine, odnosno za rok trajanja 

mandata novo imenovanog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Provedbeni programi 

osiguravaju provedbu posebnih ciljeva akata strateškog planiranja te se povezuju s proračunom 

jedinice lokalne samouprave. U pravilu se donose unutar 120 dana od dana stupanja na dužnost 
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nove vlasti, što je iznimno produženo za objavu prvog Provedbenog programa, te je prema 

potrebi moguće revidirati Provedbeni program na godišnjoj razini.  

Zakonom o strateškom planiranju (NN 123/2) i Priručnikom o strateškom planiranju, verzijom 

3.0 propisana je potreba praćenja i izvješćivanja o provedbi Provedbenog programa. Praćenje 

obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se prati uspješnost 

provedbe definiranih ciljeva i mjera unutar sustava strateškog planiranja, dok izvješćivanje 

predstavlja proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima 

strateškog planiranja te široj javnosti. Ciljevi praćenja i izvješćivanja uključuju: 

 sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata 

 učinkovito upravljanje provedbom akata i kontinuirano unapređivanje javne politike 

korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja 

 pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom 

određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog 

planiranja i revizije akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata 

provedenih ciljeva i mjera 

 utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akata strateškog 

planiranja 

 povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata  

 osiguravanje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i 

izvješćivanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava 

Za praćenje i izvješćivanje o provedbi Provedbenih programa uspostavljen je 

institucionalni okvir za praćenje uspješnosti provedbe koji obuhvaća ulogu organizacijske 

jedinice za strateško upravljanje, koordinatora za strateško planiranje, uspostavu mreže za 

izvješćivanje te mehanizme odgovornosti za podršku sustavu planiranja. Za uspješno 

praćenje i izvješćivanje potrebno je identificirati zahtjeve praćenja, odnosno unijeti 

potrebne elemente i informacije u informacijski sustav, uspostaviti odgovorne osobe 

nadležne za poslove praćenja i izvještavanja, izvještavati o rezultatima u internoj dimenziji, 

pokretati preventivne mjere radi rješavanja problema, te izvještavati o rezultatima lokalnog 

koordinatora temeljem zakonskih odredbi. 

Postupak vrednovanja posljednji je korak vezan za Provedbene programe, a predstavlja 

neovisnu usporedbu i ocjenu očekivanih i ostvarenih rezultata, ishoda i učinaka provedbe 

Provedbenih programa te je putem njega moguće vidjeti uspješnost realizacije 
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Provedbenog programa. Vrednovanje Provedbenog programa započinje odlukom čelnika 

tijela nadležnog za izradu Provedbenog programa, a provode ga neovisni unutarnji i/ili 

vanjski stručnjaci na temelju utvrđenih pravila koje propisuje čelnik Koordinacijskog tijela. 

Rezultati vrednovanja koriste kako bi se po potrebi napravila revizija javne politike te kako 

bi se rezultati implementirali u daljnje procese strateškog planiranja.  
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Uvod 
 

a) Djelokrug 

 

Općina Jesenje jedinica je lokalne samouprave koja je osnovana za područje više naseljenih 

mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu te su povezana zajedničkim 

interesima stanovništva. U tom smislu obuhvaća naselja: Brdo Jesenjsko, Cerje Jesenjsko, 

Donje Jesenje, Gornje Jesenje i Lužani Zagorski s oko 1.560 stanovnika.  

Općina Jesenje samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u 

skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19, 144/20), a koje se odnose na: 

• Uređenje naselja i stanovanje 

• Prostorno i urbanističko planiranje 

• Komunalno gospodarstvo 

• Brigu o djeci 

• Socijalnu skrb 

• Primarnu zdravstvenu zaštitu 

• Odgoj i osnovno obrazovanje 

• Kulturu, tjelesnu kulturu i šport 

• Zaštitu potrošača 

• Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša 

• Protupožarnu i civilnu zaštitu 

• Promet na svom području 

• Ostale poslove sukladno posebnim zakonima 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i 

općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom. 
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b) Vizija 

 

Općina Jesenje može se podičiti pitoresknim krajolikom kao stvorenim za planinarenje, šetnje, 

degustaciju gurmanskih specijaliteta kao i ljekovitog bilja kojim je bogat ovaj kraj. 

 

„Budućnost Općine vidi se u razvoju lovnog i seoskog turizma, a kroz modernizaciju 

prometne infrastrukture, uređenje okoliša te pružanje pomoći pri širenju obrta te razvoju 

malih obiteljskih poduzeća. Kroz prebogato čislo narodnih običaja, Općina Jesenje će 

nastaviti njegovati tradiciju ove regije koju odlikuje hrvatsko srce i duša.“ 

 

 

c) Misija 

 

Kako bi se postigla vizija, misija je općine kontinuirano ulagati u: 

1.) društveni razvoj kako bi se omogućila osnovna infrastruktura za demografsku 

revitalizaciju,  

2.) gospodarski razvoj kako bi se stvorila radna mjesta te omogućio dostojan dohodak 

svakog stanovnika općine 

3.) poticanje zaštite kulturne baštine i tradicije 

4.) poticanje zaštite prirodnih resursa općine kako bi se mogli očuvati za slijedeće 

generacije 

 

d) Organizacijska struktura 

 

Općina Jesenje ima predstavničko, izvršno tijelo te Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje.  

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo Općine te donosi: statut Općine, odluke i druge opće 

akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga, osniva radna tijela, bira i razrješuje 

članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim 

propisom ili statutom, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine, osniva javne 

ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni 

u djelokrug općinskog vijeća. Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova na sjednici na 

kojoj je nazočna većina članova, dok se statut, proračun i godišnji izvještaji o izvršenju 

proračuna donose većinom glasova svih članova vijeća. Općinsko vijeće ima 9 članova kojima 

zastupa Predsjednik vijeća. Općinsko vijeće ima stalna radna tijela:  Mandatnu komisiju, Odbor 

za izbor i imenovanja, Odbor za statut i poslovnik te Odbor za financije i proračun. 

Općinski načelnik jest izvršno tijelo Općine izabran za vremensko razdoblje od četiri godine 

koji zastupa Općinu te je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 

državne uprave. Općinski načelnik nadležan je za: pripremanje prijedloga općih akata, 
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izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja općih akata Općinskog vijeća, usmjeravanje djelovanja 

upravnih tijela u obavljanju poslova, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu 

Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom, imenuje i razrješuje predstavnike Općine 

u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te obavlja i druge 

poslove utvrđene zakonom i statutom.  

Jedinstveni upravni odjel je tijelo koje obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, a 

njime upravlja pročelnik imenovan na temelju javnog natječaja. Jedinstveni upravni odjel 

samostalan je u okviru svog djelokruga te neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona 

i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima sve potrebne propisane mjere. 

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, prenijete 

poslove državne uprave, odnosno stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za 

potrebe općinskog vijeća, općinskog načelnika i njihovih radnih tijela.  

 

 

Organizacijska shema Općine Jesenje 

 
 

 

 

 

 

Izvršno tijelo -
općinski načelnik

Jedinstveni upravni 
odjel

Predstavničko tijelo 
- općinsko vijeće

Mandatna komisija
Odbor za izbor i 

imenovanje
Odbor za statut i 

poslovnik
Odbor za financije i 

proračun
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Opis izazova i razvojnih potreba koji će se adresirati 

provedbom programa 
 

U ovom dijelu Programa usmjeravamo se na izazove i razvojne potrebe koje je potrebno adresirati 

tijekom mandata.  

 

1.) Nedovoljno razvijeno gospodarstvo 

Problem Općine Jesenje predstavlja starenje stanovništva koje utječe i na gospodarstvo same Općine. 

U Općini postoji veliki broj ekonomski neaktivnog stanovništva. Uz to izazov Općine je i veliki broj 

poljoprivrednih zemljišta koja su slabo iskorištena, ali i nedovoljna isplativost poljoprivredne 

proizvodnje. S obzirom na to definirane su potrebe za razvojem dodatnih gospodarskih sektora kako 

bi se unaprijedilo gospodarstvo Općine Jesenje, ali i poticanje razvoja poljoprivrede visoke vrijednosti 

kako bi se unaprijedila isplativost takve proizvodnje.  

 

2.) Nedovoljno razvijena društvena infrastruktura, programi i usluge 

Iako Općina Jesenje, za razliku od drugih manjih Općina posjeduje razvijeniju društvenu infrastrukturu, 

ona i dalje nije značajno razvijena, a što se očituje i u nedostatno razvijenim programima i uslugama 

zbog čega je jedna od definiranih razvojnih potreba i razvoj društvene infrastrukture, programa i 

usluga. Osim toga, organizacije na području Općine slabih su kapaciteta te nemaju dovoljno resursa za 

produkciju programa i usluga. Uzimajući to u obzir, prepoznata je potreba za razvojem društvene 

infrastrukture, programa i usluga putem izgradnje, uređenja ili opremanja infrastrukture, odnosno 

osnaživanja organizacija civilnog društva putem potpora.  

 

3.) Nedovoljno razvijeni općinski resursi 

Općina Jesenje nedovoljno je razvijena Općina sukladno indeksu razvijenosti, a što utječe i na njezine 

kapacitete i resurse za rješavanje trenutačnih i budućih izazova. Potencijal se u tome smislu očituje u 

korištenju vanjskih izvora financiranja. Prepoznati su izazovi poput nedovoljno uređene komunalne 

infrastrukture zbog čega je ovim mandatom definirano ulaganje u komunalnu i prometnu 

infrastrukturu. 
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Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti 

samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova odabira 
 

1. Prioritet razvoj gospodarstva 

Prema zadnjem popisu stanovnika Općina Jesenje broji 1.560 stanovnika od čega je 40% stanovnika 

zaposleno, dok je samo nešto malo više od 6% stanovnika nezaposleno. Skoro svaka druga osoba u 

Općini ekonomski je neaktivna pri čemu je najviše umirovljenika što govori u prilog starenju 

stanovništva. Sukladno spomenutome, prepoznat je izazov gospodarskog blagostanja uslijed starenja 

stanovništva, kao i potreba za razvojem drugih sektora unutar općine kako bi se gospodarska slika 

Općine unaprijedila. Uzimajući u obzir veliki značaj poljoprivrede za kućanstava u Općini Jesenje pri 

čemu čak 351 od 492 kućanstava ima više od 0,09 ha zemlje, prepoznat je izazov slabe korištenosti 

poljoprivrednih zemljišta te slabi povrati prihoda od poljoprivredne proizvodnje. Sukladno tome, 

prepoznata je i potreba za razvoj poljoprivrede više vrijednosti. 

U skladu s time ovim će se mandatom usmjeriti na razvoj i drugih sektora gospodarstva poput turizma 

te će se raditi na jačanju i osnaživanju poljoprivrednika putem različitih potpora. 

Navedeni prioritet odgovara strateškom cilju Konkurentno i inovativno gospodarstvo. 

 

2. Prioritet razvoj društvene infrastrukture, programa i usluga 

Iako na području Općine postoji, za razliku od drugih manjih Općina razvijena društvena infrastruktura, 

ona jest i dalje neadekvatna te ju je potrebno dalje razvijati. Od infrastrukture u Općini postoji 

ambulanta (stomatološka i obiteljske medicine), ljekarna, pošta, osnovna škola te vatrogasni dom. 

Pored navedenog u općini postoji: Dom kulture u Gornjem Jesenju (multifinkcionalna dvorana s 

opremljenom kuhinjom kapaciteta do 140 ljudi, Vinoteka reprezentativni prostor u podrumu Doma 

kulture kapaciteta 30 ljudi), Dom u Donjem Jesenju (dvije potpuno opremljene dvorane svaka 

kapaciteta 80 ljudi), Dječji vrtić (nova zgrada kapaciteta 52 djece), Sportska dvorana (objekt star 10 

godina sagrađen kao samostalni objekt spojen s osnovnom školom). Prema Registru udruga Republike 

Hrvatske postoji 20 udruga na području Općine, a većinom su usmjerene na sport, ekologiju, kulturu, 

sigurnost i zaštitu. Iako postoji dostatan broj udruga na području Općine, prepoznati su smanjeni 

kapaciteti udruga. Sukladno nedostatnoj društvenoj infrastrukturi te smanjenom opsegu programa i 

aktivnosti Općine prepoznat je izazov smanjene količine produkcije programa i aktivnosti za lokalno 

stanovništvo, što je ujedno i prepoznata potreba Općine. 

Sukladno navedenom, ovim mandatom usmjeriti će se na razvoj društvene infrastrukture na području 

Općine kroz izgradnju, uređenje  i opremanje infrastrukture, razvoj programa i aktivnosti za lokalno 

stanovništvo kroz osnaživanje udruga za produkciju istih te poticanje ravnopravnog pristupa 

obrazovanju kroz potpore za obrazovanje. 

Navedeni prioritet odgovara strateškim ciljevima: Zdrav, aktivan i kvalitetan život te Obrazovani i 

zaposleni ljudi. 

 

3. Prioritet razvoja općinskih resursa 
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Općina Jesenje općina je koja spada u V. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema 

vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave 

sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju 

razvijenosti NN 132/2017. Sukladno svojoj veličini i vrijednosti indeksa razvijenosti, općina posjeduje 

smanjene općinske kapacitete i resurse. Uzimajući u obzir potencijal korištenja vanjskih izvora 

financiranja, općina će unaprijediti vlastite resurse kako bi se mogla usmjeriti na suočavanje s 

trenutačnim i budućim poteškoćama i problemima s kojima se općina nosi. U tome smislu ovim će se 

prioritetom financirati ulaganja u razvoj komunalne i prometne infrastrukture.  

Navedeni prioritet odgovara strateškom cilju Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost. 

 

Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s 

ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazateljima 

rezultata 

 
1.  Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

1.1.  Razvoj turizma 

Opis mjere Mjerom Razvoj turizma doprinijeti će se razvoju turizma u Općini 
Jesenje kroz razvoj turističkih sadržaja i infrastrukture te poticanje 
kulturno značajnog djelovanja čime će se doprinijeti cilju 
Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

Svrha mjere Svrha provedbe mjere jest razvoj turizma na području Općine, a kako 
bi se potaknuo razvoj i drugih grana gospodarstva te kako bi se 
povećao broj zaposlenih i smanjio broj nezaposlenih osoba čime bi se 
generirao viši stupanj gospodarskog rasta u skladu s ciljem 
Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

Aktivnosti/projekti 1. Razvoj turističkih sadržaja i infrastrukture 
2. Poticanje kulturno značajnog djelovanja 

Pokazatelji 1. Razvijeno minimalno 4 turistička sadržaja ili infrastrukture 
2. Financirane potpore za kulturno značajne programe 

Doprinos provedbi 
zelenoj tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 
transformaciji 

NE 

Rok provedbe Siječanj 2025.  

 
1.  Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

1.2.  Razvoj poljoprivrede 

Opis mjere Mjerom Razvoj poljoprivrede potaknuti će se razvoj poljoprivrede 
kroz financiranje potpora za poljoprivrednike čime će se doprinijeti 
cilju Konkurentno i inovativno gospodarstvo 
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Svrha mjere Svrha mjere je unaprjeđenje poduzetništva u Općini   kako bi se 
potaknulo zapošljavanje čime bi se unaprijedilo gospodarstvo Općine, 
a u skladu s ciljem  Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

Aktivnosti/projekti 1. Financiranje potpora za razvoj poljoprivrede 

Pokazatelji 1. Financirano minimalno 30 potpora za razvoj poljoprivrede s 
prioritetom na ekološku proizvodnju, voćarstvo i vinogradarstvo 

Doprinos provedbi 
zelenoj tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 
transformaciji 

NE 

Rok provedbe Siječanj 2025. 

 
2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

2.1. Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja 

Opis mjere Mjerom Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja unaprijediti će se odgoj i 
obrazovanje u Općini Jesenje kroz financiranje potpora za daljnje 
školovanje te razvoj društvene infrastrukture čime će se doprinijeti 
cilju Obrazovani i zaposleni ljudi 

Svrha mjere Svrha mjere je razvoj odgoja i  školstva na području Općine, a kako bi 
se dao poticaj za daljnje školovanje i obrazovanje, odnosno pružio bi 
se ravnopravan pristup obrazovanju za sve skupine učenika i 
studenata, a u skladu s ciljem Obrazovani i zaposleni ljudi  

Aktivnosti/projekti 1. Financiranje potpora za daljnje školovanje 
2. Razvoj društvene infrastrukture  

Pokazatelji 1. Financirano minimalno 10 potpora za školovanje 
2. Izgradnja, uređenje ili opremanje minimalno 1 objekta društvene i 
javne infrastrukture 

Doprinos provedbi 
zelenoj tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 
transformaciji 

NE 

Rok provedbe Siječanj 2025. 

 
3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 
3.1. Unaprjeđenje socijalne zaštite 

Opis mjere Mjerom Unaprjeđenje socijalne zaštite unaprijediti će se socijalna 
zaštita u Općini kroz financiranje potpora za osobe u potrebi te razvoj 
programa i usluga usmjerenih na lokalno stanovništvo čime će se 
doprinijeti cilju Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

Svrha mjere Svrha mjere je razvoj socijalne skrbi na području Općine kako bi se 
unaprijedila dostupna socijalna zaštita za lokalno stanovništva te se 
omogućio ravnopravan pristup društvenim strukturama, a u skladu s 
ciljem Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

Aktivnosti/projekti 1. Financiranje potpora za osobe u potrebi 
2. Razvoj program i usluga usmjerenih na lokalno stanovništvo 

Pokazatelji 1. Financirano minimalno 50 potpora za osobe u potrebi 
2. Financirano minimalno 10 programa i aktivnosti usmjerenih na 
lokalno stanovništvo 
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Doprinos provedbi 
zelenoj tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 
transformaciji 

NE 

Rok provedbe Siječanj 2025. 

 

 
4. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

4.1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu, groblje i 
vodoopskrbu 

Opis mjere Mjerom Unaprjeđenje komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu, 
groblje i vodoopskrbu unaprijediti će se komunalna infrastruktura za 
javnu rasvjetu, groblje i vodoopskrbu na području Općine čime će se 
doprinijeti cilju Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku 
neutralnost 

Svrha mjere Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture vezanih za javnu rasvjetu, groblje i vodoopskrbu na 
području Općine kako bi se unaprijedio komunalni standard i uvjeti 
života na području Općine, a u skladu s ciljem Ekološka i energetska 
tranzicija za klimatsku neutralnost 

Aktivnosti/projekti 1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezane za javnu rasvjetu 
2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezane za groblja 
3. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezane za vodoopskrbu 

Pokazatelji 1. Izgrađena ili modernizirana infrastruktura za javnu rasvjetu na 
površini od 24 km2 
2. Izgrađena ili modernizirana infrastruktura groblja za minimalno 1 
objekt 
3. Izgrađena ili modernizirana infrastruktura vodoopskrbe za 
minimalno 220 korisnika 

Doprinos provedbi 
zelenoj tranziciji  

DA 

Doprinos zelenoj 
transformaciji 

NE 

Rok provedbe Siječanj 2025. 

 
5. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

5.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture 

Opis mjere Mjerom Unaprjeđenje prometne infrastrukture unaprijediti će se 
prometna infrastruktura u Općini Jesenje kroz unaprjeđenje sustava 
nerazvrstanih cesta čime će se doprinijeti cilju Ekološka i energetska 
tranzicija za klimatsku neutralnost 

Svrha mjere Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja prometne 
infrastrukture na području Općine kako bi se unaprijedio komunalni 
standard i uvjeti života na području Općine, a u skladu s ciljem 
Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

Aktivnosti/projekti 1. Unaprjeđenje sustava nerazvrstanih cesta 

Pokazatelji 1. Unaprjeđen sustav nerazvrstanih cesta u duljini od minimalno 3 km 
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Doprinos provedbi 
zelenoj tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 
transformaciji 

NE 
 

Rok provedbe Siječanj 2025. 

 

 
5. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

5.2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture za javne površine i gospodarenje 
otpadom 

Opis mjere Mjerom Unaprjeđenje komunalne infrastrukture za javne površine i 
gospodarenje otpadom unaprijediti će se komunalna infrastruktura za 
javne površine i gospodarenje otpadom kroz uređenje javnih 
površina, sanaciju deponija te razvoj sustava kanalizacije čime će se 
doprinijeti cilju Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku 
neutralnost 

Svrha mjere Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture vezanih za javne površine i gospodarenje otpadom na 
području Općine kako bi se unaprijedio komunalni standard i uvjeti 
života na području Općine, a u skladu s ciljem Ekološka i energetska 
tranzicija za klimatsku neutralnost 

Aktivnosti/projekti 1. Uređenje javnih površina 
2. Sanacija deponija "Gorjak" 
3. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezano za kanalizaciju 

Pokazatelji 1. Uređene javne površine minimalne površine 6.000m2 
2. Saniran deponij "Gorjak" 
3. Unaprjeđena kanalizacijska infrastruktura u duljini od minimalno 
4.560m 

Doprinos provedbi 
zelenoj tranziciji  

DA 

Doprinos zelenoj 
transformaciji 

NE 
 

Rok provedbe Siječanj 2025. 
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Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, 

aktivnosti i projekata 
 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

1.1. Razvoj turizma 

Procijenjeni trošak provedbe 
3.896.000,00 kn  

Program i aktivnost u proračunu 
PROGRAM 1007 REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA 

A100701 REKREACIJA 
A100702  KULTURA 
A100703  RELIGIJA 

 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo  

1.2. Razvoj poljoprivrede  

Procijenjeni trošak provedbe 
196.000,00 kn  

Program i aktivnost u proračunu 
PROGRAM 1003 EKONOMSKI POSLOVI 

A100301  ZA ELEMENTANE NEPOGODE I SUBVENCIJE 

 

2. Obrazovani i zaposleni ljudi  

2.1. Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja 

Procijenjeni trošak provedbe 
14.064.650,00 kn  

Program i aktivnost u proračunu 
PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE 

A100801  OBRAZOVANJE DJECE, UČENIKA, STUDENATA I ODRASLIH 
A100802  IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA GORNJE JESENJE 

 

3. 3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  

3.1. Unaprjeđenje socijalne zaštite  

Procijenjeni trošak provedbe 
1.088.710,00 kn  

Program i aktivnost u proračunu 
PROGRAM 1009 SOCIJALNA ZAŠTITA 

A100901  SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE 
A100902  DONACIJE UDRUGAMA 

 

4. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost  

4.1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu, groblje i vodoopskrbu 

Procijenjeni trošak provedbe 
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2.794.000,00 kn  

Program i aktivnost u proračunu 
PROGRAM 1005 KOMUNALNE USLUGE 

A100501  JAVNA RASVJETA 
A100502  GROBLJE 

A100503  VODOOPSKRBA 

 

5. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost  

5.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture  

Procijenjeni trošak provedbe 
7.448.200,00 kn  

Program i aktivnost u proračunu 
PROGRAM 1006 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA 

A100602 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
A100603  INVESTICIJSKO ULAGANJE U SIGURNOST PROMETA 

 

5. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost  

5.2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture za javne površine i gospodarenje otpadom 

Procijenjeni trošak provedbe 
853.000,00 kn  

Program i aktivnost u proračunu 
PROGRAM  1004 ZAŠTITA OKOLIŠA 

A100401  UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA I ODVOZ SMEĆA 
A100403  KANALIZACIJA 

A100404 SANACIJA DEPONIJA "GORJAK" 

 

Okvir za praćenje i izvještavanje 
 

Praćenje i vrednovanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. U ovom dijelu Provedbenog 

programa usmjeravamo se na njih. 

Praćenje provedbe Provedbenog programa predstavlja proces prikupljanja, analize i usporedbe 

pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera Provedbenog programa, dok 

je izvještavanje proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima 

strateškog planiranja na nacionalnoj razini i razini lokalne i područne (regionalne) samouprave te široj 

javnosti o statusu provedbe Provedbenog programa.  

Kako bi se realizirali procesi vrednovanja i izvještavanja, potrebno je da nositelj izrade provedbenog 

programa dva puta godišnje podnese izvješća o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te 

ostvarenju pokazatelja rezultata izvršnom tijelu Općine.  

Lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje i izvještavanje o provedbi Provedbenog plana te 

unošenje podataka u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem koji 

omogućuje standardizirano i sustavno pripremanje izvješća o provedbi Provedbenog programa.  
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Drugi relevantni podatci o mjeri 
 

Provedbom mjera, osim što se doprinosi ispunjenju nacionalnih obveza definiranih strategijom i 

drugim višim strateškim aktima, doprinosi se i provedbi međunarodno preuzetih obveza, odnosno 

provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije. U daljnjem tekstu definiran je doprinos Provedbenog 

programa prioritetima Europske unije. 

 

 

Naziv cilja/mjere Troškovi 
mjere 

Doprinos 
prioritetu 

digitalizacije 

Doprinos 
prioritetu 

zelene 
tranzicije 

Doprinos 
ciljevima 
Programa UN-a 

1.Konkurentno i 
inovativno 
gospodarstvo 
1.1. Razvoj turizma 

3.896.000,00 
kn  
 
 

NE NE SDG 8 
Promicati 
ravnomjeran, 
uključivi i 
održivi 
gospodarski 
rast, punu i 
produktivnu 
zaposlenost i 
dostojan posao 
za sve 

1.Konkurentno i 
inovativno 
gospodarstvo 
1.2. 1.2. Razvoj 
poljoprivrede 

196.000,00 kn  
 
 
 
 

NE NE SDG 8 
Promicati 
ravnomjeran, 
uključivi i 
održivi 
gospodarski 
rast, punu i 
produktivnu 
zaposlenost i 
dostojan posao 
za sve 

2. Obrazovani i 
zaposleni ljudi 
2.1. Unaprjeđenje 
odgoja i 
obrazovanja 

14.064.650,00 
kn  
 
 

NE NE SDG 4 
Osigurati 
uključivo i 
pravedno 
obrazovanje i 
promicati 
prilike za 
cjeloživotno 
učenje svim 
ljudima 

3. Zdrav, aktivan i 
kvalitetan život 

1.088.710,00 
kn  
 

NE NE SDG 1 
Iskorijeniti 
siromaštvo 
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3.1. Unaprjeđenje 
socijalne zaštite 

 svugdje i u svim 
njegovim 
oblicima 
 
SDG 3 
Osigurati zdrav 
život i promicati 
blagostanje svih 
ljudi svih 
starosnih 
skupina 

4. Ekološka i 
energetska 
tranzicija za 
klimatsku 
neutralnost 
4.1. Unaprjeđenje 
komunalne 
infrastrukture za 
javnu rasvjetu, 
groblje i 
vodoopskrbu 

2.794.000,00 
kn  
 
 

DA NE SDG 6 
Osigurati 
dostupnost i 
održivo 
upravljanje 
vodama te 
zdravstvene 
uvjete za sve 

5. Ekološka i 
energetska 
tranzicija za 
klimatsku 
neutralnost 
5.1. Unaprjeđenje 
prometne 
infrastrukture 

7.448.200,00 
kn  
 
 

NE NE SDG 3 
Osigurati zdrav 
život i promicati 
blagostanje svih 
ljudi svih 
starosnih 
skupina 

5. Ekološka i 
energetska 
tranzicija za 
klimatsku 
neutralnost 
5.2. Unaprjeđenje 
komunalne 
infrastrukture za 
javne površine i 
gospodarenje 
otpadom 

853.000,00 kn  
 
 

DA NE SDG 6 
Osigurati 
dostupnost i 
održivo 
upravljanje 
vodama te 
zdravstvene 
uvjete za sve 
 
SDG 3 
Osigurati zdrav 
život i promicati 
blagostanje svih 
ljudi svih 
starosnih 
skupine 

 



Prilog 1 Tablični predložak za izradu provedbenih programa 

 

 

 

 

2021.-2025.

Redni 

broj mjere

Doprinos provedbi 

nadređenog akta strateškog 

planiranja 

Naziv cilja nadređenog akta 

strateškog planiranja
Program u  proračunu JLS Naziv mjere

Svrha provedbe mjere
 Procijenjeni trošak 

provedbe mjere 

(u HRK) 

Poveznica na izvor 

financiranja  u  

proračunu JLS

Nadležnost / 

odgovornost za 

provedbu mjere

Oznaka mjere 

(R/I/O)

Doprinos 

mjere  

ispunjenju 

obveza 

uređenih 

posebnim 

propisima 

SDG

Doprinos 

zelenoj 

tranziciji 

EU-a

 (DA/NE)

Doprinos 

digitalnoj 

transformaciji 

EU-a 

 (DA/NE)

Ključne aktivnosti 

Planirani rok postignuća  

aktivnosti nužnih za 

ostvarenje mjera

(mjesec, godina)

Rok provedbe 

mjere 

(mjesec, godina)

Pokazatelj rezultata 

Početna 

vrijednost

(godina)

Ciljna

vrijednost

2022.

Ciljna

vrijednost

2023.

Ciljna

vrijednost

2024.

Ciljna

vrijednost

2025.

Financirane potpore za 

kulturno značajne programe
0 0 1 2 3

Izgradnja, uređenje ili 

opremanje minimalno 1 

objekta društvene i javne 

infrastrukture

0 0 0 0 1

Financirano minimalno 10 

programa i aktivnosti 

usmjerenih na lokalno 

stanovništvo

0 2 4 6 10

sij.25

Izgrađena ili modernizirana 

infrastruktura za javnu rasvjetu 

na površini od 24 km2

0 0 0 0 24

sij.25

Izgrađena ili modernizirana 

infrastruktura groblja za 

minimalno 1 objekt

0 0 0 0 1

sij.25

Izgrađena ili modernizirana 

infrastruktura vodoopskrbe za 

minimalno 220 korisnika

0 0 0 0 220

Uređene javne površine 

minimalne površine 6.000m2
0 0 0 0 6.000

Saniran deponij "Gorjak" 0 0 0 0 1

Unaprjeđena kanalizacijska 

infrastruktura u duljini od 

minimalno 4.560m

0 0 0 0 4.560

I N/P

SDG 8

Promicati 

ravnomjeran, 

uključivi i održivi 

gospodarski rast, 

punu i produktivnu 

zaposlenost i 

dostojan posao za 

sve

NE NE 1. Financiranje potpora za razvoj poljoprivrede sij.25 sij.25

Financirano minimalno 30 

potpora za razvoj poljoprivrede 

s prioritetom na ekološku 

proizvodnju, voćarstvo i 

vinogradarstvo

2
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

1.  Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo
PROGRAM 1003 EKONOMSKI POSLOVI 1.2. Razvoj poljoprivrede

Svrha mjere je unaprjeđenje poduzetništva u Općini   

kako bi se potaknulo zapošljavanje čime bi se 

unaprijedilo gospodarstvo Općine, a u skladu s ciljem  

Konkurentno i inovativno gospodarstvo

                                             196.000,00 kn 
A100301  ZA ELEMENTANE 

NEPOGODE I SUBVENCIJE
Općina Jesenje

5

2.1. Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja3

3.1. Unaprjeđenje socijalne zaštite4 PROGRAM 1009 SOCIJALNA ZAŠTITA

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

4. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost
PROGRAM 1005 KOMUNALNE USLUGE

4.1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture za javnu 

rasvjetu, groblje i vodoopskrbu

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture vezanih za javnu rasvjetu, 

groblje i vodoopskrbu na području Općine kako bi se 

unaprijedio komunalni standard i uvjeti života na 

području Općine, a u skladu s ciljem Ekološka i 

energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

N/P NE

SDG 4

Osigurati uključivo 

i pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

NEOpćina Jesenje

I                                          1.088.710,00 kn Općina Jesenje

A100901  SOCIJALNE POMOĆI 

I NAKNADE

A100902  DONACIJE 

UDRUGAMA

2. Obrazovani i zaposleni ljudi I

Općina Jesenje N/P1.1. Razvoj turizma

sij.25

N/P

SDG 6

Osigurati 

dostupnost i 

održivo upravljanje 

vodama te 

zdravstvene uvjete 

za sve

DA NE

1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezane za javnu 

rasvjetu

2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezane za groblja

3. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezane ze 

vodoopskrbu

NE

1. Financiranje potpora za osobe u potrebi

2. Razvoj program i usluga usmjerenih na lokalno 

stanovništvo

N/P

SDG 1

Iskorijeniti 

siromaštvo 

svugdje i u svim 

njegovim oblicima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE

sij.25

Svrha mjere je razvoj socijalne skrbi na području 

Općine kako bi se unaprijedila dostupna socijalna 

zaštita za lokalno stanovništva te se omogućio 

ravnopravan pristup društvenim strukturama, a u 

skladu s ciljem Zdrav, aktivan i kvalitetan život

I

NE

sij.25
1. Financiranje potpora za daljnje školovanje

2. Razvoj društvene infrastrukture 

Općina Jesenje

A100501  JAVNA RASVJETA

A100502  GROBLJE

A100503  VODOOPSKRBA

                                          2.794.000,00 kn 

SDG 8

Promicati 

ravnomjeran, 

uključivi i održivi 

gospodarski rast, 

punu i produktivnu 

zaposlenost i 

dostojan posao za 

sve

NE
1. Razvoj turističkih sadržaja i infrastrukture

2. Poticanje kulturno značajnog djelovanja

Svrha provedbe mjere jest razvoj turizma na području 

Općine, a kako bi se potaknuo razvoj i drugih grana 

gospodarstva te kako bi se povećao broj zaposlenih i 

smanjio broj nezaposlenih osoba čime bi se generirao 

viši stupanj gospodarskog rasta u skladu s ciljem 

Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Svrha mjere je razvoj odgoja i  školstva na području 

Općine, a kako bi se dao poticaj za daljnje školovanje i 

obrazovanje, odnosno pružio bi se ravnopravan pristup 

obrazovanju za sve skupine učenika i studenata, a u 

skladu s ciljem Obrazovani i zaposleni ljudi 

OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

15.12.2021.

Provedbeni program Općine Jesenje za razdoblje 2021.-2025. 

REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE

Općina Jesenje Razdoblje važenja akta: NOSITELJ IZRADE AKTA: DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA

I1
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

1.  Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo
sij.25

A100701 REKREACIJA

A100702  KULTURA

A100703  RELIGIJA

                                          3.896.000,00 kn 

A100801  OBRAZOVANJE 

DJECE, UČENIKA, 

STUDENATA I ODRASLIH

A100802  IZGRADNJA 

DJEČJEG VRTIĆA GORNJE 

JESENJE

                                        14.064.650,00 kn 

PROGRAM 1007 REKREACIJA KULTURA 

I RELIGIJA

PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE

Razvijeno minimalno 4 

turistička sadržaja ili 

infrastrukture

                                          7.448.200,00 kn 

A100602 ASFALTIRANJE 

NERAZVRSTANIH CESTA

A100603  INVESTICIJSKO 

ULAGANJE U SIGURNOST 

PROMETA

Općina Jesenje I6
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

5. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

PROGRAM 1006 SANACIJA 

NERAZVRSTANIH CESTA
5.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture

sij.25 sij.25

sij.25

7
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

5. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost
PROGRAM  1004 ZAŠTITA OKOLIŠA

5.2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture za javne 

površine i gospodarenje otpadom

Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture vezanih za javne površine i 

gospodarenje otpadom na području Općine kako bi se 

unaprijedio komunalni standard i uvjeti života na 

području Općine, a u skladu s ciljem Ekološka i 

energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

                                             853.000,00 kn 

A100401  UREĐENJE ZELENIH 

POVRŠINA I ODVOZ SMEĆA

A100403  KANALIZACIJA

A100404 SANACIJA DEPONIJA 

""GORJAK"

Općina Jesenje I N/P

SDG 6

Osigurati 

dostupnost i 

održivo upravljanje 

vodama te 

zdravstvene uvjete 

za sve

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupin

DA NE

1. Uređenje javnih površina

2. Sanacija deponija "Gorjak"

3. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezano za 

kanalizaciju

N/P

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE 1. Unaprjeđenje sustava nerazvrstanih cesta

Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja 

prometne infrastrukture na području Općine kako bi se 

unaprijedio komunalni standard i uvjeti života na 

području Općine, a u skladu s ciljem Ekološka i 

energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

0 1 2 3 4

sij.25

Financirano minimalno 10 

potpora za školovanje
0 2 4 6 10

0 5 15 25 30

sij.25

sij.25

Unaprjeđen sustav 

nerazvrstanih cesta u duljini od 

minimalno 3 km

0 1,5 3 3 3

sij.25

Financirano minimalno 50 

potpora za osobe u potrebi
0 10 25 40 50



 

Prilog 2  Prijedlog područja kojima se ostvaruju poslovi iz redovnog djelokruga 

 

 

2021.-2025.

Redni 

broj mjere

Doprinos provedbi 

nadređenog akta strateškog 

planiranja 

Naziv cilja nadređenog akta 

strateškog planiranja
Program u  proračunu JLS Naziv mjere

Svrha provedbe mjere
 Procijenjeni trošak 

provedbe mjere 

(u HRK) 

Poveznica na izvor 

financiranja  u  

proračunu JLS

Nadležnost / 

odgovornost za 

provedbu mjere

Oznaka mjere 

(R/I/O)

Doprinos 

mjere  

ispunjenju 

obveza 

uređenih 

posebnim 

propisima 

SDG

Doprinos 

zelenoj 

tranziciji 

EU-a

 (DA/NE)

Doprinos 

digitalnoj 

transformaciji 

EU-a 

 (DA/NE)

Ključne aktivnosti 

Planirani rok postignuća  

aktivnosti nužnih za 

ostvarenje mjera

(mjesec, godina)

Rok provedbe 

mjere 

(mjesec, godina)

Pokazatelj rezultata 

Početna 

vrijednost

(godina)

Ciljna

vrijednost

2022.

Ciljna

vrijednost

2023.

Ciljna

vrijednost

2024.

Ciljna

vrijednost

2025.

Financirane potpore za 

kulturno značajne programe
0 0 1 2 3

Izgradnja, uređenje ili 

opremanje minimalno 1 

objekta društvene i javne 

infrastrukture

0 0 0 0 1

Financirano minimalno 10 

programa i aktivnosti 

usmjerenih na lokalno 

stanovništvo

0 2 4 6 10

sij.25

Izgrađena ili modernizirana 

infrastruktura za javnu rasvjetu 

u duljini na površini 24 km2

0 0 0 0 24

sij.25

Izgrađena ili modernizirana 

infrastruktura groblja za 

minimalno 1 objekt

0 0 0 0 1

sij.25

Izgrađena ili modernizirana 

infrastruktura vodoopskrbe za 

minimalno 220 korisnika

0 0 0 0 220

Uređene javne površine 

minimalne površine 6.000m2
0 0 0 0 6.000

Saniran deponij "Gorjak" 0 0 0 0 1

Unaprjeđena kanalizacijska 

infrastruktura u duljini od 

minimalno 4.560m

0 0 0 0 4.560

I N/P

SDG 8

Promicati 

ravnomjeran, 

uključivi i održivi 

gospodarski rast, 

punu i produktivnu 

zaposlenost i 

dostojan posao za 

sve

NE NE 1. Financiranje potpora za razvoj poljoprivrede sij.25 sij.25

Financirano minimalno 30 

potpora za razvoj poljoprivrede 

s prioritetom na ekološku 

proizvodnju, voćarstvo i 

vinogradarstvo

2
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

1.  Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo
PROGRAM 1003 EKONOMSKI POSLOVI 13.  Gospodarski razvoj 

Svrha mjere je unaprjeđenje poduzetništva u Općini   

kako bi se potaknulo zapošljavanje čime bi se 

unaprijedilo gospodarstvo Općine, a u skladu s ciljem  

Konkurentno i inovativno gospodarstvo

                                             196.000,00 kn 
A100301  ZA ELEMENTANE 

NEPOGODE I SUBVENCIJE
Općina Jesenje

5

4.     Odgoj i obrazovanje 3

6.     Socijalna skrb 4 PROGRAM 1009 SOCIJALNA ZAŠTITA

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

4. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost
PROGRAM 1005 KOMUNALNE USLUGE 3.     Komunalno gospodarstvo 

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture vezanih za javnu rasvjetu, 

groblje i vodoopskrbu na području Općine kako bi se 

unaprijedio komunalni standard i uvjeti života na 

području Općine, a u skladu s ciljem Ekološka i 

energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

N/P NE

SDG 4

Osigurati uključivo 

i pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

NEOpćina Jesenje

I                                          1.088.710,00 kn Općina Jesenje

A100901  SOCIJALNE POMOĆI 

I NAKNADE

A100902  DONACIJE 

UDRUGAMA

2. Obrazovani i zaposleni ljudi I

Općina Jesenje N/P13.  Gospodarski razvoj 

sij.25

N/P

SDG 6

Osigurati 

dostupnost i 

održivo upravljanje 

vodama te 

zdravstvene uvjete 

za sve

DA NE

1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezane za javnu 

rasvjetu

2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezane za groblja

3. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezane ze 

vodoopskrbu

NE

1. Financiranje potpora za osobe u potrebi

2. Razvoj program i usluga usmjerenih na lokalno 

stanovništvo

N/P

SDG 1

Iskorijeniti 

siromaštvo 

svugdje i u svim 

njegovim oblicima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE

sij.25

Svrha mjere je razvoj socijalne skrbi na području 

Općine kako bi se unaprijedila dostupna socijalna 

zaštita za lokalno stanovništva te se omogućio 

ravnopravan pristup društvenim strukturama, a u 

skladu s ciljem Zdrav, aktivan i kvalitetan život

I

NE

sij.25
1. Financiranje potpora za daljnje školovanje

2. Razvoj društvene infrastrukture 

Općina Jesenje

A100501  JAVNA RASVJETA

A100502  GROBLJE

A100503  VODOOPSKRBA

                                          2.794.000,00 kn 

SDG 8

Promicati 

ravnomjeran, 

uključivi i održivi 

gospodarski rast, 

punu i produktivnu 

zaposlenost i 

dostojan posao za 

sve

NE
1. Razvoj turističkih sadržaja i infrastrukture

2. Poticanje kulturno značajnog djelovanja

Svrha provedbe mjere jest razvoj turizma na području 

Općine, a kako bi se potaknuo razvoj i drugih grana 

gospodarstva te kako bi se povećao broj zaposlenih i 

smanjio broj nezaposlenih osoba čime bi se generirao 

viši stupanj gospodarskog rasta u skladu s ciljem 

Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Svrha mjere je razvoj odgoja i  školstva na području 

Općine, a kako bi se dao poticaj za daljnje školovanje i 

obrazovanje, odnosno pružio bi se ravnopravan pristup 

obrazovanju za sve skupine učenika i studenata, a u 

skladu s ciljem Obrazovani i zaposleni ljudi 

OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

15.12.2021.

Provedbeni program Općine Jesenje za razdoblje 2021.-2025. 

REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE

Općina Jesenje Razdoblje važenja akta: NOSITELJ IZRADE AKTA: DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA

I1
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

1.  Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo
sij.25

A100701 REKREACIJA

A100702  KULTURA

A100703  RELIGIJA

                                          3.896.000,00 kn 

A100801  OBRAZOVANJE 

DJECE, UČENIKA, 

STUDENATA I ODRASLIH

A100802  IZGRADNJA 

DJEČJEG VRTIĆA GORNJE 

JESENJE

                                        14.064.650,00 kn 

PROGRAM 1007 REKREACIJA KULTURA 

I RELIGIJA

PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE

Razvijeno minimalno 4 

turistička sadržaja ili 

infrastrukture

                                          7.448.200,00 kn 

A100602 ASFALTIRANJE 

NERAZVRSTANIH CESTA

A100603  INVESTICIJSKO 

ULAGANJE U SIGURNOST 

PROMETA

Općina Jesenje I6
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

5. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

PROGRAM 1006 SANACIJA 

NERAZVRSTANIH CESTA
12.  Promet i održavanje javnih prometnica 

sij.25 sij.25

sij.25

7
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

5. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost
PROGRAM  1004 ZAŠTITA OKOLIŠA 3.     Komunalno gospodarstvo 

Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture vezanih za javne površine i 

gospodarenje otpadom na području Općine kako bi se 

unaprijedio komunalni standard i uvjeti života na 

području Općine, a u skladu s ciljem Ekološka i 

energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

                                             853.000,00 kn 

A100401  UREĐENJE ZELENIH 

POVRŠINA I ODVOZ SMEĆA

A100403  KANALIZACIJA

A100404 SANACIJA DEPONIJA 

""GORJAK"

Općina Jesenje I N/P

SDG 6

Osigurati 

dostupnost i 

održivo upravljanje 

vodama te 

zdravstvene uvjete 

za sve

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupin

DA NE

1. Uređenje javnih površina

2. Sanacija deponija "Gorjak"

3. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture vezano za 

kanalizaciju

N/P

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE 1. Unaprjeđenje sustava nerazvrstanih cesta

Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja 

prometne infrastrukture na području Općine kako bi se 

unaprijedio komunalni standard i uvjeti života na 

području Općine, a u skladu s ciljem Ekološka i 

energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

0 1 2 3 4

sij.25

Financirano minimalno 10 

potpora za školovanje
0 2 4 6 10

0 5 15 25 30

sij.25

sij.25

Unaprjeđen sustav 

nerazvrstanih cesta u duljini od 

minimalno 3 km

0 1,5 3 3 3

sij.25

Financirano minimalno 50 

potpora za osobe u potrebi
0 10 25 40 50
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