
NAZIV AKTA STRATEŠKOG 
PLANIRANJA:

IZVJEŠTAJNO 
RAZDOBLJE:

DATUM IZRADE 
IZVJEŠĆA:

Redni broj 
mjere

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta 
strateškog planiranja

Naziv mjere Ključne aktivnosti za provedbu mjere Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti Pokazatelj rezultata
Početna vrijednost

pokazatelja rezultata

Ciljna
vrijednost

2022.

Ostvarena vrijednost pokazatelja 
rezultata

Iznos utrošenih proračunskih 
sredstava

Postignuće ključnih aktivnosti za 
provedbu mjere

Status provedbe mjere Opis statusa provedbe mjere

1.1.
SC 1. Konkurentno i inovativno 
gospodarstvo

Gospodarski razvoj Otkup zemljišta - gospodarska zona Svibanj, 2025. površina otkupljenog zemljišta (ha) – kumulativ 0 3 0                                                     - kn NIJE POKRENUTO

Mjera nije pokrenuta u izvještajnom razdoblju. Otvorenjem natječaja 
iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini pojavila se 
mogućnost sufinanciranja izgradnje novog vrtićkog objekta iz fondova 
EU. Zbog nužnosti osiguravanja značajnog vlastitog udjela u takvoj 
investiciji odlučeno je da se za sada ne pokreće aktivnost kupovine 
zemljišta za gospodarsku zonu.

Nastavak provedbe mjere očekuje se po završetku projekta izgradnje 
područnog vrtića u Breznici ili u slučaju odustajanja od projekta 
izgradnje područnog vrtića (ako Općina ne uspije osigurati 
sufinanciranje iz fondova EU).

broj izdanih rješenja 50 50 35

broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje 
sredstvima ESI fondova

4 5 4

broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela 
JLS

0 1 0

broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog 
planiranja

0 2 1

kilometri asfaltiranih nerazvrstanih cesta 24 25 25

broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu 7 7 5

udio LED rasvjetnih tijela u sustavu javne rasvjete 
Općine

50% 65% 50%

broj izgrađenih ili rekonstruiranih građevinskih objekata 6 7 6

kilometri održavanih nerazvrstanih cesta 78 78 78

broj svjetiljki javne rasvjete koje se održavaju 650 650 650

ostala održavana komunalna infrastruktura u m2 22200 22400 22400

2.3
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za 
klimatsku neutralnost

Uređenje naselja
Izgradnja i uređenje društvenog doma

Uređenje vrtića
Svibanj, 2025.

udio realizacije provedbe predviđenih aktivnosti – 
kumulativ

10% 25% 12%                                      23.575,00 kn U TIJEKU

U izvještajnom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti (izrada 
projektne dokumentacije, prijava na sufinanciranje od strane 
Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade) za projekt 
proširenja dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića u Bisagu.

U cilju povećanja broja djece u vrtiću i usklađivanja s državnim 
pedagoškim standardima, Općina Breznica je pokrenula projekt 
izgradnje područnog vrtića u naselju Breznica. Projekt je u 
izvještajnom razdoblju prijavljen za sufinanciranje kroz EU fondove.

ukupan broj upisane djece 75 75 74

broj novoupisane djece 15 15 0

ukupan broj učenika osnovnih škola 190 190 193

broj stipendiranih studenata 13 14 14

broj naknada za novorođenčad 22 23 6

broj ostalih naknada 15 15 8

3.4 SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život Razvoj sporta
Poticanje razvoja sporta i rekreacije 
(financiranje aktivnosti sportskih udruga)

Svibanj, 2025. broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad 4 5 3                                      33.000,00 kn U TIJEKU
Općina je u izvještajnom razdoblju nastavila s financiranjem 
aktivnosti sportskih udruga koje djeluju na području Općine Breznica.

3.5 SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti Razvoj udruga Razvoj udruga (financiranje aktivnosti) Svibanj, 2025. broj ostalih udruga koje se financiraju 10 10 16                                     151.986,00 kn U TIJEKU
Općina je u izvještajnom razdoblju nastavila s financiranjem 
aktivnosti i ostalih udruga koje djeluju na području Općine Breznica.

Datum:

Ime i prezime Koordinatora 
za strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 
strateško planiranje:

20.07.2022.

Stjepan Šafran

POTPIS ČELNIKA 
TIJELA: 

Općina Breznica je u izvještajnom razdoblju nastavila redovito 
isplaćivati stipendije studentima s područja Općine.

Općina planira s početkom nove akademske godine nastaviti s 
programom financiranja besplatnih bilježnica i radnih bilježnica za 
učenike osnovnih škola s područja Općine.

3.3 SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
Unaprjeđenje sustava socijalne 
skrbi

Dodjela subvencija, pomoći i donacija Svibanj, 2025.                                      42.236,49 kn U TIJEKU

Općina je u izvještajnom razdoblju nastavila s davanjem naknada za 
novorođenu djecu, kao i ostalih socijalnih naknada za socijalno 
ugrožene u cilju smanjenja rizika od siromaštva i socijalne 
isključenosti.

3.2 SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Razvoj školstva
Redovna djelatnost osnovnih škola

Stipendiranje studenata s područja Općine
Svibanj, 2025.

                                    329.097,57 kn U TIJEKU

                                     50.400,00 kn U TIJEKU

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica nastavila je s održavanjem 
sve komunalne infrastrukture u svojoj nadležnosti – nerazvrstanih 
cesta, javne rasvjete i druge komunalne infrastrukture. Radovi na 
održavanju se provode prema potrebi, a provode ih gospodarski 
subjekti s kojima je Općina sklopila ugovore za predmetne radove.

3.1 SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Razvoj predškolskog odgoja
Redovna djelatnost vrtića

Provedba predškolskog odgoja
Svibanj, 2025.                                     298.380,00 kn U TIJEKU

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica nastavila je s redovitim 
financiranjem rada Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Kroz natječaj 
Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Općina Breznica 
osigurala je 220.000,00 kn namijenjenih za održavanje i razvoj 
predškolske djelatnosti.

Upisi u vrtić planirani su za početak nove pedagoške godine.

Općina je također donijela odluku kojom se iznos sufinanciranja 
korisnika vanjskih vrtića izjednačuje s sufinanciranjem korisnika 
Dječjeg vrtića Pčelica Bisag.

2.2

SC 1. Konkurentno i inovativno 
gospodarstvo

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za 
klimatsku neutralnost

SC10. Održiva mobilnost

Održavanje komunalne 
infrastrukture

Održavanje cesta

Održavanje javne rasvjete

Održavanje komunalne infrastrukture i 
građevinskih objekata

Održavanje javnih površina

Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Svibanj, 2025.

                                    697.065,93 kn U TIJEKU

Općina Breznica provela je dva projekta modernizacije nerazvrstanih 
cesta u izvještajnom razdoblju: NC Borenec Donji – Lovački dom i 
NC Breznica – Jalžabetić, ukupne vrijednosti od 553.891,55 kn. Za 
iste je Općini odobreno sufinanciranje kroz nacionalni program 
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

U izvještajnom razdoblju provedene su i pripremne aktivnosti (izrada 
natječajne dokumentacije, prijava za sufinanciranje od strane 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH) za nastavak 
projekta modernizacije javne rasvjete. Provedba faze 5. projekta 
planira se za drugu polovicu 2022. godine.

U izvještajnom razdoblju Općina je prijavila i projekt rekonstrukcije 
sportskog igrališta u Breznici na financiranje iz fondova EU kroz 
Program ruralnog razvoja. Također je na financiranje iz fondova EU 
prijavljen i projekt izrade projektne dokumentacije za biciklističku 
infrastrukturu na području Općine Breznica.

1.2
SC 3. Učinkovito i djelotvorno 
pravosuđe, javna uprava i upravljanje 
državnom imovinom

Učinkovita javna uprava

2.1

SC 1. Konkurentno i inovativno 
gospodarstvo

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za 
klimatsku neutralnost

SC10. Održiva mobilnost

Izgradnja i rekonstrukcija 
komunalne infrastrukture i 
povećanje prometne sigurnosti

Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata

Izrada projektne dokumentacije za sustav 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Izgradnja vodovoda

Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih 
objekata

Svibanj, 2025.

Pravno normativni poslovi, materijalni i ostali 
rashodi vezani za rad upravnih tijela i 
administracije

Djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela 
i upravnih tijela samoupravne jedinice

Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava 
lokalne uprave

Učinkovito upravljanje javnim prostorom i 
imovinom

Svibanj, 2025.

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

NOSITELJ IZRADE AKTA: Općina Breznica
Provedbeni program Općine Breznica za razdoblje 2021. - 2025. 

godine
01.01.2022. - 30.06.2022. 20.07.2022.

                                    421.812,08 kn U TIJEKU

Sva tijela Općine Breznica redovito su izvršavala svoje obveze u 
izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica prijavila je tri projekta na 
sufinanciranje iz fondova EU.

Općina se u izvještajnom razdoblju javila i na četiri natječaja iz 
nacionalnih programa, u tri od kojih je već osigurano financiranje 
programa i projekata Općine ukupne vrijednosti od 450.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju provedene su i pripremne aktivnosti za 
nabavu kompletnog informacijskog sustava uredskog poslovanja 
Općine Breznica.


