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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU
Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja na lokalnoj razini koji opisuje i
osigurava postizanje posebnih razvojnih ciljeva te stvara poveznicu između srednjoročnih
strateških akata i proračuna Općine.
Provedbeni program Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2025. donesen je za razdoblje
trajanja aktualnog mandata izvršnog tijela s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim
područjima razvoja.
U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine poslovi Općine odvijali su
se u uvjetima zahtjevne i izazovne gospodarske, zdravstvene i opće društvene situacije. Iako su
planirane mjere realizirane sukladno donesenim planovima neminovno je da će porast cijena
uzrokovati izdvajanje još više financijskih sredstava za tekuće i buduće investicije i održavanje.
Također, operativni programi za novo financijsko razdoblje Europske unije prihvaćeni su kasnije
od planiranog što dovodi do toga da je realizacija određenih ciljeva uvjetovana nemogućnošću
prijave na natječaje tijekom 2022. godine.
U predmetnom izvještajnom razdoblju, a uslijed narušenih odnosa na tržištu nabave građevinskih
materijala i usluga, nije bilo odgođenih plaćanja izvođačima radova, isporučiteljima roba i
pružateljima usluga.
U prvih šest mjeseci godine nije bilo promjena u kadrovskoj strukturi, stoga je operativno
funkcioniranje općine bilo uobičajeno i u tom smislu.
Općina Kneževi Vinogradi nastavlja s provedbom mjera i aktivnosti utvrđenih Provedbenim
programom za razdoblje 2021.-2025. s ciljem stvaranja kvalitetnije životne sredine. To i dalje
podrazumijeva ulaganja u komunalnu i gospodarsku infrastrukturu, ulaganje u ljudske resurse,
održivi razvoj, međusektorsku suradnju te korištenje sredstava iz EU fondova.
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2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA
Provedba mjera koje su u djelokrugu rada Općine Kneževi Vinogradi i pripadajućih aktivnosti i
projekata daje doprinos ispunjenju ciljeva definiranih u strateškim dokumentima višeg reda na
regionalnoj, nacionalnoj i razini Europske unije, stoga u ovom dijelu opisujemo svrhu mjera koje
provodi Općine Kneževi Vinogradi i navodimo koje je aktivnosti provela Općina Kneževi Vinogradi.
MJERA 1. Lokalna uprava i administracija
Učinkovito i racionalno upravljanje općinskom administracijom i redovni rad izvršnog i
predstavničkog tijela u premjerenim uvjetima i okruženju svrha su ove mjere, koja obuhvaća
sljedeće aktivnosti i projekte i na koje se konkretne proračunske stavke odnose:
• Redovno funkcioniranje općinskog vijeća i općinskog načelnika (naknade, plaće, razni
administrativni troškovi i dr.),
• Redovno funkcioniranje vijeća mađarske i srpske nacionalne manjine,
• Funkcioniranje političkih stranaka
• Općinska administracija - Jedinstveni upravni odjel (plaće i naknade za zaposlenike
Općine, režijski troškovi, nabava opreme i uređaja, troškovi popravaka i zamjena, razni
administrativni troškovi i dr.),
• Obilježavanje značajnih datuma i drugi protokoli,
• PROJEKT: Izgradnja nove zgrade Općine Kneževi Vinogradi
➢
o
o
o

POKAZATELJI MJERE

broj izdanih rješenja i odluka
broj projekata JLS-a kojima je odobreno sufinanciranje
M2 novoizgrađene infrastrukture namijenjene radu općinske uprave i administracije

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 1.848.001,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: Provedba mjere teče prema planiranoj dinamici i
financijskim okvirima bez značajnijih odstupanja koja potencijalno mogu dovesti u rizik
ostvarenje određenih pokazatelja mjere. Projekt izgradnja nove zgrade Općine nije niti
planiran za prvu polovicu ove godine. ispunjenje pokazatelja u skladu je s očekivanim
vrijednostima.
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MJERA 2. Gospodarstvo i poduzetništvo
Za aktualno mandatno razdoblje planirana je provedba niza redovnih aktivnosti i programa
poticanja poduzetnika, kao i određenih projekata razvoja javne poduzetničke infrastrukture.
Od kapitalnih infrastrukturnih projekata planiranih za mandatno razdoblje, ističe se dovršetak
projekta unaprjeđenja opremljenosti poslovno – poduzetničke zone u Kneževim Vinogradima.
Završetak izgradnje nove rasvjete u Zoni, kao i ostalih radova u obuhvatu projekta planiran je u
svibnju 2022. Realizacijom ovog projekta očekuje se rast broj korisnika poslovno – poduzetničke
zone. Ipak, realizacija ove aktivnosti odgođena je drugi dio godine
Do kraja 2025. godine, odnosno do konca ovoga mandata aktualne općinske uprave, planiraju se
sredstava namijenjena stavljanju stare vinarije koja je darovana Općini u gospodarsku funkciju,
stoga su planirana sredstva i za tu namjenu, što znači da u ovom izvještajnom razdoblju nisu
poduzimane aktivnosti povezane s ovim objektom, no svakako je plan tijekom mandatnog
razdoblja objekt staviti u gospodarsku funkciju, što ovisi i o dinamici objave natječaja iz ESI
fondova.
Općina je tijekom izvještajnog razdoblja potpisala ugovor o financiranju projekta izgradnje
posjetiteljskog centra u Karancu, stoga je projekt krenuo s provedbom. Odobrena sredstva za
sufinanciranje projekta su u iznosu od 3.500.000,00 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova EU, Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema).
Redovne aktivnosti u okviru ove mjere, a koje Općina provodi u kontinuitetu svake godine i
njihovo financiranje planirao je općinskim proračunom su:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

➢
o
o
o

sufinanciranje redovnog rada Lokalne akcijske grupe Baranja,
sufinanciranje rada Turistička zajednica Baranje,
financiranje turističkih i gospodarskih manifestacija,
sufinanciranje rada Zavičajnog muzeja “Baranyai Julia” i Ekoturističkog posjetiteljskog
centra u Zmajevcu,
Program zaštita od divljači,
Uređenje kanalske mreže (u suradnji i Hrvatskim vodama i OBŽ)
Sufinanciranje kamata – program sufinanciranja kredita poduzetnika (suradnja s OBŽ),
Program potpore u poljoprivredi,
Tekuće donacije u gospodarstvu,
Program poticanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva,
Program „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za
razdoblje“
POKAZATELJI MJERE

Broj MSP-a korisnika infrastrukture
Broj dolazaka i noćenja
Broj MSP-a korisnika potpora
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➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 1.671.238,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: Provedba mjere teče prema planiranoj dinamici i
financijskim okvirima bez značajnijih odstupanja koja potencijalno mogu dovesti u rizik
ostvarenje određenih pokazatelja mjere. Projekt daljnjeg razvoja gospodarske zone je
odgođen, no tek za nekoliko mjeseci, dok je za projekt izgradnje posjetiteljskog centra u
Karancu osigurano sufinanciranje ranije od planiranog. Sve aktivnosti redovnog
održavanja također se odvijaju bez odstupanja od planiranog
MJERA 3. Civilno društvo
Svrha provedbe ove mjere je razvoj civilnog društva na lokalnoj razini u skladu sa posebnostima
i potrebama društva. Općina Kneževi Vinogradi svake godine objavljuje javni poziv za udruge koje
u opisu svoje djelatnosti imaju registriranu aktivnost iz područja sporta, kulture, razvoja civilnog
društva te socijalnih djelatnosti, a u 2021. godini proračunska financijska sredstva raspoređena
su na 35 programa, odnosno projekta, koji su prijavljeni od strane 28 udruga. Više od 65% tih
sredstava svake godine uobičajeno se dodjeljuje sportskim klubovima za poticanje i promicanje
sporta, provođenje treninga, organiziranje natjecanja, te razne sportsko-rekreacijske aktivnosti
mještana. Oko 30% godišnjeg iznosa za potporu udrugama dodjeljuje se udrugama za razvoj
civilnog društva, uključujući kulturu i socijalne djelatnosti, dok se preostali iznos dodjeljuje za
razvoj strukovnih udruga koje se bave aktivnostima vezanim za gospodarstvo, poljoprivredu,
ruralni razvoj i zaštitu životinja.
Općina podupire djelovanje udruga i tako što im, u okviru mogućnosti, na korištenje ustupa
građevine, prostorije i opremu kojima Općina raspolaže kako bi udruge imale primjerene
prostorno – tehničke uvjete za svoj redovni rad i provođenje programa i projekata, stoga se i ove
godine planiraju proračunska sredstva za unaprjeđenje javne infrastrukture koju koriste udruge
(društveni domovi, domovi kulture, sportski objekti itd.). Tako je, primjerice, u 2022. godini
planirano uređenje centra za mlade u Suzi (rušenje postojećeg objekta i ponovo gradnja), no te
aktivnosti i projekti specificirani su u sklopu ostalih mjera, obzirom da namjena takvih objekata
šira, odnosno objekti su to koje ne koriste isključivo udruge, nego su dostupni svim mještanima.
➢ POKAZATELJI MJERE:
o Broj aktivnih udruga na području JLS
o Broj udruga korisnika potpora
➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 650.188,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: Javni poziv za OCD-e s područja Općine je proveden,
ali se isplate tih potpora vrše u kontinuitetu do kraja godine, u skladu s tijekom provedbe
projekata i programa udruga. Projekt izgradnje centra za mlade u Suzi nije započeo s
provedbom, jer se očekuju rezultati natječaja i poziva na koje Općina prijavljuje ovaj
projekt za sufinanciranje. Pokazatelji povezani s udrugama ispunjavaju se sukladno
planiranom.
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MJERA 4. Predškolski odgoj i obrazovanje
Svrha mjere je omogućavanje primjerenih uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje djece s
područja Općine Kneževi Vinogradi kroz ulaganja u odgojno – obrazovnu infrastrukturu te kroz
brojne potpore za učenike i studente u cilju poboljšanja njihovog standarda.
U razdoblju do 2025. godine Općina ne planira nikakve kapitalne projekte ulaganja u
infrastrukturu vrtića, budući da je trenutno stanje vrtića zadovoljavajuće. Sjedište i matični vrtić
je u Kneževim Vinogradima, a područni vrtići su u Suzi, Zmajevcu i Karancu.
Općina Kneževi Vinogradi sufinancira manji dio izdataka za redovni rad škola, ali subvencionira
određene troškove osnovnoškolskoj djeci, kao i studentima i stipendira ih.
➢
o
o
o
o

POKAZATELJI MJERE

Broj djece u sustavu odgoja i predškolskog obrazovanja
Broj učenika i studenata stipendista
Broj učenika korisnika subvencija (150)
Broj djece korisnika subvencija vannastavnih aktivnosti

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 1.086.954,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: sve potpore i subvencije za djecu u sustavu
obrazovanja dodijeljene se u prvih šest mjeseci, no idu isplate se vrše tijekom cijele
godine. Škola tenisa počela je u svibnju. Potpore za redovni rad vrtića isplaćuju se u drugoj
polovici 2022.
MJERA 5. Demografija
Svrha provedbe ove mjere je demografska obnova područja Općine Kneževi Vinogradi, a uslijed
negativnih trendova pada broja stanovnika što je izraženo posebno od popisa stanovništva iz
2011. godine.
Pomoć se odobrava roditeljima u jednokratnom iznosu i to:
-

za prvo dijete u obitelji 2.000,00 kuna;
za drugo i svako naredno dijete u obitelji 3.000,00 kn;

➢ POKAZATELJI MJERE:
o Broj rođene djece na području JLS-a
➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 220.399,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: jednokratne potpore obiteljima za novorođenče
isplaćuju se tijekom cijele godine, no svakako treba istaknuti povećanje broja novorođene
djece u odnosu na prošlu godinu. Provedba mjere teče prema planu i unutar financijskih
okvira i planirane dinamike provedbe.
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MJERA 6. Socijalna i zdravstvena skrb
Općina Kneževi Vinogradi posljednjih godina u kontinuitetu provodi nekoliko aktivnosti i projekata
u svrhu poboljšanja statusa socijalno ugroženog stanovništva koje ima prebivalište na području
Općine, i to kroz sljedeće programe:
o
o
o
o

Sufinanciranje troškova stanovanja (voda, smeće, komunalna naknada, najamnina)
Uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalu do određenog iznosa
Naknada u podmirenju pogrebnih troškova i naknada u podmirenju troškova grobne
naknade
Jednokratna pomoć obiteljima u slučaju požara, poplava i drugih teških socijalnih stanja
➢ POKAZATELJI MJERE:
o Broj korisnika jednokratnih potpora
o Broj korisnika socijalne usluge (projekt „ZAŽELI“)
o Broj zaposlenih žena (projekt „ZAŽELI“)
➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 611.103,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: Do 30.6. isplaćene su uskrsnice za 648 korisnika i to
je jedina aktivnost unutar mjere koja je završena za 2022. Sve ostale aktivnosti, odnosno
isplate potpora i inače traju kroz cijelu godinu, a za sada teku uobičajeno, bez odstupanja
od planirane dinamike i financijskih okvira.

MJERA 7. Protupožarna i civilna zaštita
Općina Kneževi previđa proračunska sredstva u cilju ispunjavanja osnovne funkcije i zadaće
sustava zaštite i spašavanja - prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost
za reagiranje, djelovanje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća te poduzimanje
potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi normalizacije života na području na
kojem je događaj nastao.
Općina Kneževi Vinogradi sufinancira rad vatrogastva, civilne zaštite i HGSS-a na svom području.
➢
o
o
o

POKAZATELJI MJERE:

Broj DVD-a koji aktivno djeluju na području JLS-a
Broj članova DVD-a
Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 75.000,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: do 30.6. isplaćene su redovne potpore za DVD-e, pri
čemu nije bilo odstupanja od planiranog, a obzirom da su u posljednjih nekoliko godina
obnovljeni objekti svih DVD-a, a u Kneževim Vinogradima izgrađena je potpuno nova
zgrada DVD-a te je ista opremljena potrebnom opremom i vozilima, za ovo mandatno
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razdoblje planirana su izdvajanja iz proračuna samo za financiranje redovnog rada i
obnovu opreme.
MJERA 8. Uređenje naselja i stanovanje
Svrha mjere je osiguravanje kvalitetnih uvjeta za život svih stanovnika na cjelokupnom području
Općine Kneževi Vinogradi održavanjem i unaprjeđenjem javne infrastrukture koja obuhvaća
stambene i poslovne zgrade kojima raspolaže Općina, raznu javnu društvenu infrastrukturu
(društveni domovi, domovi kulture i slično), sportsko – rekreacijska infrastruktura, dječja igrališta,
zelene i druge javne površine.
Od projekata izgradnje i/ili unaprjeđenja javne infrastrukture, Općina do 2025. godine namjerava
realizirati sljedeće:
–
–
–
–

Izgradnja i uređenje zelene površine s dječjim igralištem u Zmajevcu,
Izgradnja multifunkcionalnog igrališta na javnoj površini u Kamencu,
Modernizacija javne rasvjete
Uređenje centra za mlade u Suzi

Općinski Program uređenja naselja obuhvaća niz potpora za stanovnike s područja Općine za
sljedeće aktivnosti, odnosno ulaganja:
-

energetska učinkovitost i obnova obiteljskih kuća
uklanjanje – rušenje starih objekata
izgradnja novih stambenih objekata
kupovina stambenih objekata
vanjsko uređenje objekata
priključak na vodu i odvodnju
priključenje na plinsku mrežu
sufinanciranje kamata na stambene kredite (u suradnji s županijom)

➢ POKAZATELJI MJERE:
o Broj javnih objekata u funkciji i na raspolaganju lokalnoj zajednici
o Broj stambenih jedinica kojima raspolaže JLS
o M2 parkova i zelenih površina na području JLS
o Broj korisnika potpora
➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 379.472,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: redovno održavanje objekata i javnih površina
odvijalo se prema uobičajenom planu i dinamici. Projekt Izgradnja i uređenje zelene
površine s dječjim igralištem u Zmajevcu je realiziran u ovom razdoblju, dok je projekt
Izgradnja multifunkcionalnog igrališta na javnoj površini u Kamencu nominiran na javnim
pozivima za sufinanciranje te se iščekuju rezultati prijava. Iako mjera generira rashode
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povezane s raznim građevinskim i obrtnički uslugama i građevinskim materijalom, nije
došlo do značajnog povećanja ovih rashoda obzirom na globalno poskupljenje navedenog.
Ispaćena je ukupno 21 potpora kućanstvima u okviru mjere za uređenje naselja.
MJERA 9. Razvoj prometne infrastrukture
Svrha provedbe mjere je razvoj, unaprjeđenje i održavanje primjerene prometne infrastrukture
namijenjene cestovnim vozilima, pješacima i biciklistima na području Općine Kneževi Vinogradi.
Općina Kneževi Vinogradi u okviru svoga djelokruga odgovorna je za održavanje svih prometnica
koje se nalaze na području općine, osim za županijske i državne ceste, za koje su nadležni Uprava
za ceste Osječko-baranjske županije te Hrvatske ceste, stoga općinski proračun svake godine
predviđa sredstva za tekuće održavanje i sanacije pješačkih i biciklističkih staza, parkirališta te
cesta, kao i otresnica.
➢
➢
➢
➢

POKAZATELJI MJERE:

Km održavanih prometnica
Km novih nogostupa
Km rekonstruiranih prometnica

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 6.258.017,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: Općina je do 30.6 provela sljedeće projekte: Izgradnja
nogostupa u Karancu, Rekonstrukcija ulice Nikole Tesle u Karancu, Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatske Republike i izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Antuna
Plaveca. Ostale aktivnosti (redovna održavanja i dr.) provode se prema planu, bez
značajnih odstupanja u odnosu na financijske okvire i planiranu dinamiku

MJERA 10. Razvoj komunalne infrastrukture i usluga
Svrha provedbe ove mjere je osiguravanje dostupnosti kvalitetnih komunalnih usluga svom
stanovništvu u svim naseljima Općine Kneževi Vinogradi u skladu sa suvremenim standardima,
što podrazumijeva električnu energiju, vodoopskrbu, kanalizaciju, opskrbu plinom, internet i
telekomunikacije, pogrebne usluge i druge. Općina Kneževi Vinogradi provodi aktivnosti i projekte
sukladno svom zakonskom djelokrugu, a najvišu odgovornost za realizaciju u pravilu imaju druga
javno-pravna tijela (županija, HT, Baranjski vodovod d.o.o., Baranjska čistoća d.o.o. i drugi).
Općina Kneževi Vinogradi predviđa proračunska sredstva za sljedeće namjene koje spadaju u
tekuća održavanja i redovne programe sufinanciranja:
-

Održavanje površina za javnu odvodnju,
Održavanje groblja i mrtvačnica,
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Općinski Program poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021. - 2024. godine podrazumijeva
dvije mjere čiji su korisnici stanovnici na području Općine Kneževi Vinogradi, a koje se odnose na
nova priključenja na komunalnu infrastrukturu:
-

Sufinanciranje priključenja na vodoopskrbnu mrežu i sustav odvodnje,
Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu

➢ POKAZATELJI MJERE:
o Broj novih grobnih mjesta
o Broj novih priključaka na sustav
o Broj novih priključaka na sustav

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 2.992.596,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: ukupno je 14 novih grobnih mjesta od početka godine
do 30.6., dok je ukupno 10 novih priključaka na sustav odvodnje (projekt odvodnje u
Karancu je u tijeku, stoga se očekuje više novih priključaka do konca 2022.). Novih
priključaka na plinofikacijski sustav nema i ovom razdoblju. Aktivnosti tekućih održavanja
teku prema uobičajenoj dinamici i financijskom planu.
MJERA 11. Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom
Svrha mjere je dostizanje najviših međunarodnih standarda održivog gospodarenja otpadom i
odnosa prema okolišu, u cilju stvaranja uvjeta za kvalitetan život i djelovanje na području Općine
Kneževi Vinogradi u skladu s prirodnim okruženjem. Stoga Općina obavlja poslove čišćenja i
održavanja javnih površina i smetlišta, sanacije „divljih“ deponija.
Općina kneževi Vinogradi proteklih godina realizirala je projekte ulaganja u izgradnju reciklažnog
dvorišta i nabavu plavih, žutih i zelenih kanti za sortiranje otpada kućanstva te kompostera za
biljni otpad. Obzirom na navedeno, Općina do 2025. godine ne planira značajnija ulaganja u
infrastrukturu i nove projekte, nego proračunom planira sredstva namijenjena redovnom radu
reciklažnog dvorišta i održavanju postojeće sustava prikupljanja i gospodarenja otpadom.
Potencijalno će se obnavljati oprema i nabavljati kante, no za sata to nije uvršteno u proračun
➢ POKAZATELJI MJERE:
➢ Tone odvojenog otpada na području JLS-a
➢ Broj saniranih „divljih“ odlagališta
➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 459.587,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: Monitoring sanacije deponije otpada u Zmajevcu je
za ovu godinu obavljen. Općina je nominirala projekt nabave kanti za razvrstavanja otpada
te očekuje rezultate do konca 2022.
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➢ Ostale aktivnosti odnose se na redovno održavanje i sufinanciranje rada reciklažno
dvorišta, a iste teku bez odstupanja od planirano. Podatak o količini razvrstano otpada biti
će poznat na kraju 2022.
MJERA 12. Sport i rekreacija
Svrha mjere je osiguravanje kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom i rekreacijom na području
Općine Kneževi Vinogradi kroz razvoj i održavanje javne sportsko – rekreacijske infrastrukture
namijenjene amaterskim sportskim udrugama i pojedincima rekreativcima. Mjera se odnosi na
razvoj i održavanje sportsko – rekreacijske infrastrukture, kao i na tekuće pomoći sportskim
udrugama.
Sljedeće aktivnosti i projekti planirani su za 2022. u okviru ove mjere:
-

Uređenje objekta NK Borac (nastavak projekta sanacije vlage) - u tijeku
Uređenje igrališta NK Grozd, Kotlina – planirano za drugu polovica 2022.
➢ POKAZATELJI MJERE:

Broj udruga korisnika potpora iz proračuna JLS
➢ STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku
➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 1.126.690,00 kn
➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: u prvoj polovici 2022. obavljana su redovna
održavanja sportsko-rekreacijske infrastrukture, bez značajnijih odstupanja od planiranog.
Ukupno osam sportskih udruga trenutno koristi potporu za redovne programe i aktivnosti.

ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA U
PROVEDBENOM PROGRAMU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA RAZDOBLJE
2021.-2025.
U predmetnom izvještajnom razdoblju, provedba svih mjera odvijala se planiranom dinamikom.
Status svih mjera je „U tijeku“ budući da su pripadajuće ključne točke ostvarenja postignute u
planiranom roku. Općina Kneževi Vinogradi i u nadolazećem razdoblju nastavit će provoditi
aktivnosti provedbe određenih mjera prema planu, a eventualne prepreke u provedbi nastojat će
se otkloniti u što bržem roku i na primjeren, zakonski te svakako racionalni način.

11

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA
Obzirom da je Plan razvoja OBŽ usvojen i objavljen tek u ožujku 2022. u za potrebe ovog poglavlja
navodimo usklađenost provedbe mjera sa strateškim ciljevima iz Nacionalne razvojne strategije.
Tijekom prvog polugodišta, odnosno u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. provedba
svih mjera je u tijeku, stoga će se tek pri izradi godišnjeg izvješća obrazložiti potpuni utjecaj
ostvarenju javnih politika, kada većina mjera zapravo ima relevantne podatke povezane s
ispunjenjem pokazatelja.
R. br.

Naziv mjere

1.

Lokalna
uprava
administracija

i

2.

Gospodarstvo
poduzetništvo
Civilno društvo

i

Predškolski
obrazovanje
Demografija

i

3.
4.
5.

odgoj

6.

Socijalna i zdravstvena
skrb

7.

Protupožarna
zaštita

8.

Uređenje
naselja
stanovanje

9.

Razvoj
prometne
infrastrukture
Razvoj
komunalne
infrastrukture i usluga

10.

i

civilna

i

Strateški cilj iz
Nacionalne razvojne
strategije kojemu
Mjera JLS doprinosi

Prioritetno područje NRS-a
kojem provedba mjere
doprinosi

Učinkovito i djelotvorno
pravosuđe, javna uprava i
upravljanje državnom
imovinom
Konkurentno i inovativno
gospodarstvo
Zdrav, aktivan i kvalitetan
život
Obrazovani i zaposleni
ljudi
Demografska revitalizacija
i bolji položaj obitelji

n/p

Zdrav, aktivan i kvalitetan
život

Sigurnost za stabilan
razvoj
Ekološka i energetska
tranzicija za klimatsku
neutralnost
Održiva mobilnost
Ekološka i energetska
tranzicija za klimatsku
neutralnost
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Razvoj poduzetništva i obrta
svi
Pristupačnost ranog i
predškolskog odgoja
Ublažavanje negativnih
demografskih trendova i
izgradnja poticajnog okruženja za
mlade i obitelj
Dostojanstveno starenje te
Prioritetno područje javnih
politika i Socijalna solidarnost i
odgovornost
Jačanje otpornosti na rizike od
katastrofa i unaprjeđenje sustava
Civilne zaštite
Prioritetno područje javnih
politika 1. Zaštita prirodnih
resursa i borba protiv klimatskih
promjena
n/p
Zaštita prirodnih resursa i borba
protiv klimatskih promjena

11.

Zaštita
okoliša
i
gospodarenje otpadom

12.

Sport i rekreacija

Ekološka i energetska
tranzicija za klimatsku
neutralnost Zdrav, aktivan i kvalitetan
život

13

Energetska samodostatnost i
tranzicija na čistu energiju
Zdravlje, zdrave prehrambene
navike i aktivni život kroz sport

