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UVOD 
 

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog 

planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“, br. 89/18), jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih programa. 

Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine kratkoročni je 

akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi 

u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost. 

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz 

srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom Općine Rugvica. 

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih 

programa propisana je odredbama Pravilnika 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“, br. 6/19). 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Rugvica je izvješće o 

napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje 

izvršno tijelo Općine Rugvica, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim 

koordinatorom, izrađuje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.godine. 
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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 
 

Općina Rugvica je površine 93,73 km². Smještena je u istočnom dijelu Zagrebačke županije uz 

rijeku Savu te unutar iste graniči s tri jedinice lokalne samouprave i to s Općinom Brckovljani i Gradom 

Ivanić-Gradom te na sjeveru s Gradom Dugo Selo. Nadmorska visina područja kreće se u pojasu između 

100-105 m. Općinu Rugvica čine 23 naselja: Čista Mlaka, Črnec Dugoselski, Črnec Rugvički, Donja Greda, 

Dragošička, Hrušćica, Jalševec Nartski, Ježevo, Nart Savski, Novaki Nartski, Novaki Oborovski, Obedišće 

Ježevsko, Oborovo, Okunšćak, Otok Nartski, Otok Svibovski, Preseka Oborovska, Prevlaka, Rugvica 

(općinsko središte), Sop, Struga Nartska, Svibje i Trstenik Nartski. Općina Rugvica nalazi se u zadnjoj 

četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (V. skupina) s indeksom razvijenosti 

od 100,384 što je smješta na 240. mjesto po razvijenosti u Republici Hrvatskoj. Prema Popisu 

stanovništva iz 2011. godine, na području Općine živi 7.871 stanovnik, a prema prvim rezultatima 

Popisa stanovništva 2021. godine, 7.180 stanovnika. Usporedba Popisa stanovništva iz 2011. godine s 

prvim rezultatima Popisa iz 2021. godine pokazuje rast depopulacijskog trenda na području Općine 

Rugvica za 8,78%. 

 

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.godine, Općinski načelnik Općine Rugvica 
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom. 
Izvršavao je i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, 
te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća. Poslovi 
Općine odvijali su se u uvjetima zahtjevne i izazovne gospodarske, zdravstvene i opće društvene 
situacije. Iako je realizacija planiranih mjera u skladu s donesenim planovima, neminovno je da će 
porast cijena uzrokovati izdvajanje više financijskih sredstava za redovan rad općinske uprave i 
administracije te tekuće i buduće investicije i održavanje, nego ranijih proračunskih godina.  

 
U predmetnom izvještajnom razdoblju, a uslijed narušenih odnosa na tržištu nabave građevinskih 

materijala i usluga, energenata i drugih inputa, 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 Rugvica 
usmjeravala je strateški smjer gospodarskog razvoja općine i upravljala svim prirodnim resursima koji 
predstavljaju cilj revitalizacije ruralnog područja.  

 
U ovom kao i u nadolazećem razdoblju, Općina Rugvica nastavlja s jačanjem otpornosti na krize 

kroz razvoj projekata koji potiču gospodarski i poduzetnički duh, podižu životni standard te osiguravaju 
otvaranje novih radnih mjesta, uz prednost realizacije projekata orijentiranih na poboljšanje kulturnih 
i sportskih sadržaja te projekata koji imaju za cilj zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. 
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2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU I PROVEDBI MJERA 
 

Strateško planiranje i razvoj Općine Rugvica u razdoblju do 2025. godine temelji se na 

postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Rugvica za razdoblje 2022. 

do 2025. godine. Strateški okvir definiran je kroz 8 razvojnih mjera: promet i održavanje javnih 

prometnica; kultura, tjelesna kultura i sport; zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša; odgoj i 

obrazovanje; socijalna skrb; gospodarski razvoj; primarna zdravstvena zaštita te lokalna uprava i 

administracija. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Rugvica. 

U okviru ovih 8 mjera, definirane su aktivnosti kroz koje će Općina Rugvica pratiti uspješnost 

vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od 

aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za 

određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje 

proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, 

strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom općine. 

 

Tablica 1. Procjena troška provedbe mjere 

Naziv mjere Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK) 

M 1: Promet i održavanje javnih prometnica 12.550.000,00 

M 2: Kultura, tjelesna kultura i sport 13.793.912,38 

M 3: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 3.993.209,64 

M 4: Odgoj i obrazovanje 1.500.000,00 

M 5: Socijalna skrb 2.500.000,00 

M 6: Gospodarski razvoj 30.572.384,40 

M 7: Primarna zdravstvena zaštita 6.863.894,40 

M 8: Lokalna uprava i administracija 587.343,75 
Izvor: Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine 

 

MJERA 1: Promet i održavanje javnih prometnica 

Svrha mjere je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu i povećanje kvalitete života svih 

stanovnika Općine Rugvica. Općina je u okviru svoga djelokruga odgovorna za održavanje svih 

prometnica koje se nalaze na području općine, osim za županijske i lokalne ceste koje su u nadležnosti 

Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije te državne ceste u nadležnosti Hrvatskih cesta, stoga 

općinski proračun svake godine predviđa sredstva za tekuće održavanje i sanacije pješačkih staza, 

parkirališta kao i za asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta.  

➢ Od kapitalnih projekata koje se odnose na javne prometnice, Općina Rugvica do 2025. godine 

planira provesti sljedeće: 

1.1. Izgradnja pristupne ceste za budući sportski centar i autobusnog okretišta u Rugvici 

1.2. Izgradnja nogostupa po naseljima Općine Rugvica 

1.3. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Rugvica 
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➢ POKAZATELJI MJERE: 

1.1. broj okretišta autobusa i broj pristupnih cesta za budući sportski centar 

1.2. kilometri nogostupa po naseljima u Općini Rugvica 

1.3. kilometri asfaltiranih nerazvrstanih cesta 

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: 

1.1. NIJE POKRENUTO 

1.2. NIJE POKRENUTO 

1.3. U TIJEKU 

➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p 

 

➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: 

1.1. tijekom izvještajnog razdoblja nije započet projekt, no njegova provedba se očekuje do kraja 

2022.g. 

1.2. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe 

1.3. provedena javna nabava 

 

MJERA 2: Kultura, tjelesna kultura i sport 

Svrha mjere je povećanje sadržaja koji pridonose fizičkoj aktivnosti stanovnika te razvoju i 

njegovanju kulture i baštine. Priliku za navedeno Općina vidi u izgradnji i opremanju sportskih objekata 

te poticanje kulturno-sportskog života stanovništva. Stanovnicima koji svoje slobodno vrijeme radije 

posvećuju kulturno-umjetničkim sadržajima, Općina Rugvica će u nadolazećem periodu omogućiti 

uživanje u istima, a s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba za adekvatnim, dostupnim i ugodnim 

prostorima za kulturno-umjetničke susrete i aktivnosti. Pod redovne aktivnosti koje se uobičajeno 

financiraju općinskim proračunom spadaju tekuće održavanje društvenih domova, uređenje, 

energetska obnova i održavanje društvenih domova i ostalih javnih objekata koje koriste stanovnici, a 

kojima raspolaže Općina Rugvica, te održavanje i izgradnja novih sportskih igrališta. 

➢ Od kapitalnih projekata koje se odnose na kulturu, tjelesnu kulturu i sport, Općina Rugvica do 

2025. godine planira provesti sljedeće: 

2.1. Izgradnja polivalentnog sportskog igrališta 

2.2. Izgradnja građevine javne i društvene namjene - Kulturni centar Rugvica 

2.3. Izgradnja i opremanje građevine sportsko-rekreacijske namjene - nogometno igralište 

➢ POKAZATELJI MJERE: 

2.1. broj sportskih igrališta 

2.2. broj kulturnih centara 

2.3. broj nogometnih igrališta 
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➢ STATUS PROVEDBE MJERE: 

2.1. U TIJEKU 

2.2. NIJE POKRENUTO 

2.3. NIJE POKRENUTO 

➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p 

 

➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: 

2.1. provedena javna nabava 

2.2. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe. 

Projekt je 2021.g prijavljen na natječaj 7.4.1. no nije ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu 

sredstava. 

2.3. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe 

 

MJERA 3: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 

Svrha mjere je energetska obnova i smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama te 

učinkovitije prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada. Na sve učestalije potrebe okretanja ka 

ekološki prihvatljivim izvorima energije i smanjenje širenja emisija stakleničkih plinova, Općina Rugvica 

planira odgovoriti realizacijom ukupno 3 energetske obnove javnih objekata. Smanjenje čovjekova 

utjecaja na okoliš i klimatske promjene ostvaruje se i nabavom novih spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada čime se dodatno doprinosi razvrstavanju i zbrinjavanju otpada na području općine 

Rugvica. 

➢ Od kapitalnih projekata koje se odnose na zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, Općina 

Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće: 

3.1. Energetska obnova javnih objekata 

3.2. Obnova javnih objekata 

3.3. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 

➢ POKAZATELJI MJERE: 

3.1. broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova 

3.2. broj obnovljenih javnih objekata 

3.3. broj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: 

3.1. NIJE POKRENUTO 

3.2. NIJE POKRENUTO 

3.3. PROVEDENO 

➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p 
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➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: 

3.1.  tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe 

3.2. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe 

3.3. nabavljeni su svi spremnici  

 

MJERA 4: Odgoj i obrazovanje 

Svrha mjere je povećanje kapaciteta za predškolski odgoj djece i otvaranje novih radnih mjesta. Na 

taj način osigurat će se prostor i adekvatni uvjeti za organiziranim oblikom izvanobiteljskog odgojno 

obrazovnog rada, njege i skrbi za svu djecu predškolske dobi na području općine Rugvica.  

➢ Od kapitalnih projekata koje se odnose na odgoj i obrazovanje, Općina Rugvica do 2025. godine 

planira provesti sljedeće: 

4.1. Nadogradnja zgrade javne namjene - Dječji vrtić na k.č. br. 558/1 k.o. Okunšćak 

➢ POKAZATELJI MJERE:  

4.1. povećanje broja korisnika / upisane djece 

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: 

4.1. U TIJEKU 

➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p 

 

➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: 

4.1. projekt je prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, 

rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ dana 04.07.2022. godine. Planira se 

nadogradnja za 4 dnevna boravka, odnosno, povećanje za 72 djece. 

 

MJERA 5: Socijalna skrb 

Svrha mjere je povećanje kvalitete života socijalno najugroženijih članova društva te otvaranje 

novih radnih mjesta. Općina Rugvica orijentirana je na osiguranje perspektivnog tržišta rada i 

zapošljavanje. Navedeno se realizira prvenstveno kroz program zapošljavanja žena u okviru 2 projekta 

„Zaželi“ u kojima Općina Rugvica nastupa kao Korisnik te jednog dodatnog na kojem je angažirana u 

svojstvu partnera. Provedba projekta „Zaželi i zaposli se – II faza“ završena je 19.05.2022.g, međutim, 

do kraja izvještajnog razdoblja još nije izvršena uplata preostalih bespovratnih sredstava. Projekt 

„Zaželi i zaposli se“ i dalje je u provedbi te će se o njegovom završetku izvijestiti u idućem izvještajnom 

razdoblju. U svibnju 2022.g Općina Rugvica aplicirala je projektni prijedlog „Zaželi i zaposli se – III faza“, 

a ugovaranje se očekuje u narednom izvještajnom razdoblju. 

➢ Od kapitalnih projekata koje se odnose na socijalnu skrb, Općina Rugvica do 2025. godine 

planira provesti sljedeće: 

5.1. Zaželi i zaposli se 
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➢ POKAZATELJI MJERE:  

5.1. broj novootvorenih radnih mjesta 

STATUS PROVEDBE MJERE: 

5.1. U TIJEKU 

➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p 

 

➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: 

5.1. projekt je prijavljen na Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ dana 25.05.2022.g. 

Navedenim projektom planira se zapošljavanje 7 žena. 

 

MJERA 6: Gospodarski razvoj 

Svrha mjere je olakšavanje procesa samozaposlenja mladih i obrazovanih ljudi, otvaranje novih 

radnih mjesta te povećanje komunalnih i infrastrukturnih kapaciteta Poduzetničke zone Rugvica sjever. 

Poduzetnička zona Rugvica sjever predstavlja još jedan primjer ukidanja negativnih trendova odljeva 

stanovnika te poboljšanja gospodarsko-poduzetničke klime na prostoru općine. Projekt u suštini 

predstavlja investiciju u gospodarsku žilu kucavicu općine Rugvica te se daljnjim ulaganjem u razvoj 

poduzetničke zone dodatno doprinosi privlačenju investicija i stvaranju mogućnosti za otvaranje novih 

radnih mjesta. 

➢ Od kapitalnih projekata koje se odnose na gospodarski razvoj, Općina Rugvica do 2025. godine 

planira provesti sljedeće: 

6.1. Izgradnja poduzetničkog inkubatora u Općini Rugvica 

6.2. Povećanje komunalne i ostale infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Rugvica sjever 

➢ POKAZATELJI MJERE:  

6.1. broj poduzetničkih inkubatora 

6.2. novoizgrađena fizička infrastruktura u m2 

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: 

6.1. NIJE POKRENUTO 

➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p 

 

➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: 

6.1.  tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe. 

 

MJERA 7: Primarna zdravstvena zaštita 

Svrha mjere je povećanje kapaciteta za primarnu zdravstvenu skrb stanovnika te otvaranje novih 

radnih mjesta. Osiguranjem uvjeta za pružanje primarnih zdravstvenih usluga omogućit će se 

učinkovita i kvalitetna zdravstvena zaštita čitavog stanovništva s područja općine Rugvica. 
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➢ Od kapitalnih projekata koje se odnose na primarnu zdravstvenu zaštitu, Općina Rugvica do 

2025. godine planira provesti sljedeće: 

7.1. Rekonstrukcija zgrade stare škole u Jalševcu Nartskom i prenamjena u ambulantu 

➢ POKAZATELJI MJERE:  

7.1. broj javnih ustanova za primarnu zdravstvenu skrb 

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: 

7.1. NIJE POKRENUTO 

➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p 

 

➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: 

7.1.  tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe. 

 

MJERA 8: Lokalna uprava i administracija 

Svrha mjere je olakšavanje pristupa i kretanja zgradom općinske uprave Općine Rugvica. Primarni 

cilj projekta koji se provodi u sklopu ove mjere je povećanje sigurnosti i pristupačnosti javnih usluga 

osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Realizacijom ovog projekta povećati će se 

broj dizala na zgradama javne namjene sa 2 na 3, a spomenuti projekt će doprinijeti i povećanju 

efikasnosti lokalne uprave te ubrzanju administrativnih procesa. 

➢ Od kapitalnih projekata koje se odnose na lokalnu upravu i administraciju, Općina Rugvica do 

2025. godine planira provesti sljedeće: 

8.1. Ugradnja liftova na zgrade javne namjene 

➢ POKAZATELJI MJERE:  

8.1. broj ugrađenih liftova na zgrade javne namjene 

➢ STATUS PROVEDBE MJERE: 

8.1. NIJE POKRENUTO 

➢ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p 

 

➢ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: 

8.1. projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima 

osoba s invaliditetom, Ministarstvo hrvatskih branitelja, dana 24.03.2022 godine. Čeka se objava 

rezultata Poziva. 
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Tablica 2. Izvješće o napretku u provedbi mjera 

 

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. broj okretišta 

autobusa i broj 

pristupnih cesta za 

budući sportski 

centar

0 1 n/p

1.2. kilometri 

nogostupa po 

naseljima u Općini 

Rugvica

12,9 14,7 n/p

1.3. kilometri 

asfaltiranih 

nerazvrstanih cesta

16,2 19,2 n/p

2.1. broj sportskih 

igrališta
6 7 n/p

2.2. broj kulturnih 

centara
0 0 n/p

2.3. broj nogometnih 

igrališta
3 4 n/p

3.1. broj javnih 

objekata na kojima je 

provedena 

energetska obnova

4 6 n/p

3.2. broj obnovljenih 

javnih objekata
8 9 n/p

3.3. broj spremnika 

za odvojeno 

prikupljanje otpada

34 4010 4010

6.2. novoizgrađena 

fizička infrastruktura 

u m2

17.100 17.100 n/p

8. Lokalna uprava 

i administracija

8.1. Ugradnja liftova 

na zgrade javne 

namjene

prosinac 2022. 

godine

8.1. broj ugrađenih 

liftova na zgrade 

javne namjene

2 3 n/p  n/p 8.1. NE

7. Primarna 

zdravstvena zaštita

7.1. Rekonstrukcija 

zgrade stare škole u 

Jalševcu Nartskom i 

prenamjena u 

ambulantu

prosinac 2023. 

godine

7.1. broj javnih 

ustanova za primarnu 

zdravstvenu skrb

1 1 n/p  n/p 7.1. NE

6. Gospodarski 

razvoj

6.1. Izgradnja 

poduzetničkog 

inkubatora u Općini 

Rugvica

6.2. Povećanje 

komunalne i ostale 

infrastrukture u 

Poduzetničkoj zoni 

Rugvica sjever

6.1. prosinac 2023. 

godine

6.2. prosinac 2023. 

godine

6.1. broj 

poduzetničkih 

inkubatora

0 0 n/p

 n/p 6.1. NE

5. Socijalna skrb
5.1. Zaželi i zaposli 

se

prosinac 2023. 

godine

5.1. broj 

novootvorenih 

radnih mjesta

9 9 n/p  n/p 5.1. NE

4. O dgoj i  

obrazovanje

4.1. Nadogradnja 

zgrade javne namjene 

- Dječji vrtić na k.č. 

br. 558/1 k.o. 

Okunšćak

prosinac 2023. 

godine

4.1. povećanje broja 

korisnika / upisane 

djece

124 150 n/p  n/p 4.1. NE

 n/p 

2.1. NE

2.2. NE

2.3. NE

2.1. U TIJEKU

2.2. NIJE 

POKRENUTO

2.3. NIJE 

POKRENUTO

2.1. provedena javna 

nabava

2.2. t ijekom 

izvještajnog razdoblja 

projekt nije započeo, 

u skladu s planiranom 

dinamikom 

provedbe. Projekt je 

2021.g prijavljen na 

natječaj 7.4.1. no 

nije ostvario 

dovoljan broj bodova 

za dodjelu sredstava.

2.3. t ijekom 

izvještajnog razdoblja 

projekt nije započeo, 

u skladu s planiranom 

dinamikom provedbe

3. Zaštita i  

unapređenje 

prirodnog okoliša

3.1. Energetska 

obnova javnih 

objekata

3.2. Obnova javnih 

objekata

3.3. Nabava 

spremnika za 

odvojeno 

prikupljanje otpada

3.1. prosinac 2023. 

godine

3.2. prosinac 2023. 

godine

3.3. prosinac 2022. 

godine

 n/p 

3.1. NE

3.2. NE

3.3. DA

3.1. NIJE 

POKRENUTO

3.2. NIJE 

POKRENUTO

3.3. PROVEDENO

3.1.  t ijekom 

izvještajnog razdoblja 

projekt nije započeo, 

u skladu s planiranom 

dinamikom provedbe

3.2. t ijekom 

izvještajnog razdoblja 

projekt nije započeo, 

u skladu s planiranom 

dinamikom provedbe

3.3. nabavljeni su svi 

spremnici

7.1. NIJE 

POKRENUTO

7.1.  t ijekom 

izvještajnog razdoblja 

projekt nije započeo, 

u skladu s planiranom 

dinamikom 

provedbe.

8.1. NIJE 

POKRENUTO

8.1. projekt je 

prijavljen na Javni 

poziv za 

sufinanciranje 

projekata rješavanja 

pristupačnosti 

objektima osoba s 

invaliditetom, 

Ministarstvo 

hrvatskih branitelja, 

dana 24.03.2022 

godine. Čeka se 

objava rezultata 

Poziva. 

5.1. U TIJEKU

5.1. projekt je 

prijavljen na Poziv 

„Zaželi – program 

zapošljavanja žena – 

faza III“  dana 

25.05.2022.g. 

Navedenim 

projektom planira se 

zapošljavanje 7 žena. 

6.1. NIJE 

POKRENUTO

6.1.  t ijekom 

izvještajnog razdoblja 

projekt nije započeo, 

u skladu s planiranom 

dinamikom 

provedbe.

4.1. U TIJEKU

4.1. projekt je 

prijavljen na Poziv 

na dodjelu 

bespovratnih 

sredstava "Izgradnja, 

dogradnja, 

rekonstrukcija i 

opremanje 

predškolskih 

ustanova, prvi 

Poziv" dana 

04.07.2022. godine. 

Planira se 

nadogradnja za 4 

dnevna boravka 

odnosno povećanje 

za 72 djece. 

1. Promet i  

održavanje javnih 

prometnica

1.1. Izgradnja 

pristupne ceste za 

budući sportski 

centar i autobusnog 

okretišta u Rugvici

1.2. Izgradnja 

nogostupa po 

naseljima Općine 

Rugvica

1.3. Asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta 

na području Općine 

Rugvica

1.1. prosinac 2022. 

godine

1.2. prosinac 2023. 

godine

1.3. prosinac 2023. 

godine

 n/p 

1.1. NE

1.2. NE

1.3. NE

1.1. NIJE 

POKRENUTO

1.2. NIJE 

POKRENUTO

1.3. U TIJEKU

1.1. tijekom 

izvještajnog razdoblja 

nije započet projekt, 

no njegova provedba 

se očekuje do kraja 

2022.g.

1.2. t ijekom 

izvještajnog razdoblja 

projekt nije započeo, 

u skladu s planiranom 

dinamikom provedbe

1.3. provedena javna 

nabava

2. Kultura, 

tje lesna kultura i 

sport

2.1. Izgradnja 

polivalentnog 

sportskog igrališta

2.2. Izgradnja 

građevine javne i 

društvene namjene - 

Kulturni centar 

Rugvica

2.3. Izgradnja i 

opremanje građevine 

sportsko-rekreacijske 

namjene - 

nogometno igralište

2.1. prosinac 2024. 

godine

2.2. prosinac 2023. 

godine

2.3. prosinac 2023. 

godine
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3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 
 

Mjere i aktivnosti koje Općina Rugvica planira provesti u nadolazećem razdoblju usklađene su sa 

ciljevima hijerarhijski viših akata strateškog planiranja. Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine (u daljnjem tekstu: NRS 2030.), Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-

2024. i Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja ZG 

županije) predstavljaju temelj na kojemu je nastao Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje 

od 2022. do 2025. godine. 

Tijekom prvog polugodišta, odnosno u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine, 

provedba prvih 5 mjera je u tijeku, dok provedba zadnje 3 mjere još uvijek nije pokrenuta, stoga će se 

tek pri izradi narednih izvješća obrazložiti potpuni utjecaj ostvarenju javnih politika, kada većina mjera 

zapravo ima relevantne podatke povezane s ispunjenjem pokazatelja.  

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina Rugvica ostvarila je mjerljiv rezultat u okviru mjere 3. Zaštita 

i unaprjeđenje prirodnog okoliša (ključna aktivnost 3.3. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje 

otpada) gdje je početkom 2022.g distribuirano svih 4010 spremnika za odvojeno prikupljanje papira i 

plastike. 

 

Tablica 3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika 

Naziv mjere Provedbenog 
programa 

Strateški cilj iz NRS 2030. 
kojemu mjera doprinosi 

Strateški cilj iz Programa 
Vlade RH kojemu mjera 

doprinosi 

Strateški cilj iz Plana 
razvoja ZG županije 

kojemu mjera 
doprinosi 

1. Promet i održavanje 
javnih prometnica 

SC 10. Održiva mobilnost 
 

C 4.2. Ravnomjeran 
regionalni razvoj i 
decentralizacija 

SC 3. Poboljšati 
infrastrukturu i 
kvalitetu života 
održivim korištenjem 
prirodnih resursa i 
kulturnih dobara 

2. Kultura, tjelesna kultura i 
sport 

SC 5. Zdrav, aktivan i 
kvalitetan život 

C 2.4. Razvoj sporta, kulture i 
medija 

SC 4. Razvijati ljudske 
resurse i unaprijediti 
upravljanje razvojem 

3. Zaštita i unapređenje 
prirodnog okoliša 

SC 8. Ekološka i zelena 
tranzicija za klimatsku 
neutralnost 

C 3.1. Samodostatnost u 
hrani i niskougljična 
energetska tranzicija 

SC 3. Poboljšanje 
infrastrukture i 
kvalitete života 
održivim korištenjem 
prirodnih resursa i 
kulturnih dobara 
SC 4. Razvijati ljudske 
resurse i unaprijediti 
upravljanje razvojem 

4. Odgoj i obrazovanje SC 6. Demografska obnova i 
bolji položaj obitelji 

C 1.1. Očuvanje radnih 
mjesta i socijalna sigurnost 
C 2.2. Ulaganje u 
obrazovanje, znanost i 
istraživanje 
C 2.3. Demografska 
revitalizacija i bolji položaj 
obitelji 
C 4.2. Ravnomjeran 
regionalni razvoj i 
decentralizacija 

SC 4. Razvijati ljudske 
resurse i unaprijediti 
upravljanje razvojem 
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5. Socijalna skrb SC 2. Obrazovani i zaposleni 
ljudi 

C 1.1. Očuvanje radnih 
mjesta i socijalna sigurnost 
C 1.2. Održiv zdravstveni i 
mirovinski sustav 
C 2.3. Demografska 
revitalizacija i bolji položaj 
obitelji 
 

SC 4. Razvijati ljudske 
resurse i unaprijediti 
upravljanje razvojem 

6. Gospodarski razvoj SC 1. Inovativno i 
konkurentno gospodarstvo  
SC 2. Obrazovani i zaposleni 
ljudi 
SC 13. Jačanje regionalne 
konkurentnosti 

C 1.1. Očuvanje radnih 
mjesta i socijalna sigurnost 
C 2.1. Gospodarski oporavak 
i poslovno okruženje  
C 2.3. Demografska 
revitalizacija i bolji položaj 
obitelji 
 

SC 1. Povećati 
konkurentnost i 
društvenu odgovornost 
gospodarstva 
SC 3. Poboljšanje 
infrastrukture i 
kvalitete života 
održivim korištenjem 
prirodnih resursa i 
kulturnih dobara 
 
SC 4. Razvijati ljudske 
resurse i unaprijediti 
upravljanje razvojem 

7. Primarna zdravstvena 
zaštita 

SC 5. Zdrav, aktivan i 
kvalitetan život 

C 1.1. Očuvanje radnih 
mjesta i socijalna sigurnost  
C 1.2. Održiv zdravstveni i 
mirovinski sustav 

SC 4. Razvijati ljudske 
resurse i unaprijediti 
upravljanje razvojem 

8. Lokalna uprava i 
administracija 

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

C 1.1. Očuvanje radnih 
mjesta i socijalna sigurnost 

SC 3. Poboljšanje 
infrastrukture i 
kvalitete života 
održivim korištenjem 
prirodnih resursa i 
kulturnih dobara 
SC 4. Razvijati ljudske 
resurse i unaprijediti 
upravljanje razvojem 
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ZAKLJUČAK 
 

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Rugvica za razdoblje od 

2022. do 2025. godine prikazuje osnovni skup aktivnosti koji se radi za njegovu punu i 

učinkovitu implementaciju. Prvenstveno se ovdje radi o pripremnim aktivnostima dok će 

naredna izvješća generirati precizniji status implementacije mjera. Navedeno se ogleda u 

činjenici  da je realizacija većine mjera planirana tek krajem 2023. godine, pojedini pozivi još 

uvijek nisu provedeni do kraja, a operativni programi za novo financijsko razdoblje Europske 

unije prihvaćeni su nešto kasnije od planiranog što dovodi do toga da je realizacija određenih 

ciljeva uvjetovana nemogućnošću prijave na natječaje tijekom 2022. godine. 
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POPIS PRILOGA: 
 

1. Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP 

JLP(R)S 

 


