
NAZIV AKTA STRATEŠKOG 

PLANIRANJA:
IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:

DATUM IZRADE 

IZVJEŠĆA:

Redni broj 

mjere

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta 

strateškog planiranja
Naziv mjere Ključne točke ostvarenja mjere Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja Pokazatelj rezultata mjere

Početna vrijednost

pokazatelja rezultata

Ciljna

vrijednost

2022.

Ostvarena vrijednost pokazatelja 

rezultata

Iznos utrošenih proračunskih 

sredstava

Postignuće ključnih točaka 

ostvarenja 
Status provedbe mjere Opis statusa provedbe mjere

Popločenja trgova i javnih površina prosinac tekuće godine Duljina novoizgrađenih nogostupa u metrima 1500 300 0 n/p

Izgradnja pristupnih točaka za besplatan bežični 

internet na javnim mjestima
prosinac tekuće godine n/p

Izrada prostorno planskih dokumenata uređenja prosinac tekuće godine Broj donesenih prostorno planskih dokumenata 5 1 0 n/p

Izrada projektne dokumentacije za projekte 

prostornog uređenja
prosinac tekuće godine

Broj izrađene projektne dokumentacije za projekte prostornog 

uređenja
3 3 1 n/p

Otkup zemljišta i zgrada za razne namjene (ceste, 

zelene površine i ostalo)
prosinac tekuće godine Broj otkupljenih zemljišta/zgrada 10 3 1 n/p

Financiranje redovne djelatnosti DVD Bol i 

kapitalna  donacija DVD-u BOL
prosinac tekuće godine n/p

Osiguravanje sredstava za prehranu i smještaj 

dislociranih vatrogasaca
prosinac tekuće godine n/p

Sufinanciranje djelatnosti HGSS-a. prosinac tekuće godine n/p

Izrada dokumenata protupožarne i civilne zaštite prosinac tekuće godine n/p

Naknada troškova za policijske službenike PP Brač prosinac tekuće godine n/p

Sufinanciranje pedijatrije i ginekologije prosinac tekuće godine n/p

Dodijeljena sredstva za pomoć osnovnoj i srednjoj 

školi
prosinac tekuće godine n/p

Osigurana sredstva za prijevoz učenicima srednje 

škole
prosinac tekuće godine n/p

Dodijeljena sredstva Udrugi „Robobrač“ prosinac tekuće godine n/p

Osigurana sredstva za naknade učenicima 

(putnicima) srednje škole
prosinac tekuće godine n/p

Dodijeljene stipendije učenicima i studentima prosinac tekuće godine n/p

Podmirenje rashoda za veterinarske usluge prosinac tekuće godine n/p

km održavanih prometnica 20 20 20

Broj održavanih objekata 7 7 7

Održavane javne površine u m2 50000 50000 50000

Dodjela subvencija poljoprivrednicima prosinac tekuće godine

Provedba aktivnosti utvrđenih Programom 

održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Bol 

prosinac tekuće godine

Izgradnja novog groblja prosinac tekuće godine Broj novoizgrađenih grobnih mjesta 0 0

Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava

Broj izrađenih dokumenata protupožarne i civilne zaštite

38 43 43

3 3 0

Broj poljoprivrednika korisnika subvencija 0 4 7

Unaprjeđenje infrastrukture za pješake (izgradnja 

ograde na šetnici i uređenje nogostupa)
prosinac tekuće godine

Broj realiziranih projekata izgradnje i uređenja javno 

prometnih površina
10 4 0

Broj nabavljene opreme 4 1 0

NOSITELJ IZRADE AKTA: Općina Bol Provedbeni program Općine Bol za razdoblje 2021.-2025. 1. siječnja - 30. lipnja 2022. 19.07.2022.

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

11.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi

P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja

Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

9.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC6. Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji

P6.1. Ublažavanje negativnih demografskih 

trendova i izgradnja poticajnog okruženja za 

mlade i obitelj

Demografske mjere s ciljem povećanja 

broja stanovnika 

Dodjela porodiljnih naknada i opreme za 

novorođenčad
                                           54.000,00 kn n/p U TIJEKU Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

8.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

P5.4. Socijalna solidarnost i odgovornost

  Pružanje socijalne zaštite i 

unaprjeđenje kvalitete života građana
Dodjela naknada korisnicima socijalnog programa

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

C2. Obrazovani i zaposleni ljudi

P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja

P2.2.Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih 

kompetencija

Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje

prosinac tekuće godine

prosinac tekuće godine

U TIJEKU10.

prosinac tekuće godine 94

Broj učenika korisnika pomoći

Broj učenika/

studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju

65

45

65

45

65

46

Broj djece korisnika vrtića 94 94

Financiranje spasilačke i zaštitarske službe na plaži 

Zlatni rat
prosinac tekuće godine

 Ukupan broj turističkih noćenja 430000 570000

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

7.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC7. Sigurnost za stabilan razvoj

P7.4. Jačanje otpornosti na rizike od 

katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne 

zaštite

P7.5. Unaprjeđenje sustava vatrogastva

 Unaprjeđenje sustava protupožarne i 

civilne zaštite
                                         962.960,91 kn U TIJEKU Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

6. n/p
 Unaprjeđenje te održivo korištenje 

prostora

Nabava opreme za dječje igralište i sport

Izgradnja i opremanje dječjih igrališta

prosinac tekuće godine

prosinac tekuće godine

Broj novoizgrađenih/

novoopremljenih dječjih igrališta
3 1 0

Dodijeljena sredstva sportskim udruženjima i 

klubovima

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Proveden 

je postupak javne nabave za uređenje dječjeg igrališta u dvorištu dječjeg 

vrtića "Mali princ".

5.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

P5.2.Zdravlje, zdrave prehrambene navike i 

aktivni život kroz sport

 Poticanje razvoja sporta i rekreacije                                            32.000,00 kn n/p U TIJEKU Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

4.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

P5.2.Zdravlje, zdrave prehrambene navike i 

aktivni život kroz sport

  Unaprjeđenje dostupnosti sportsko 

rekreacijskih sadržaja

prosinac tekuće godine Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad 10 10 2

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

12.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

P1.2. Razvoj poduzetništva i obrta

Poticanje razvoja poduzetništva i 

gospodarstva

                                                        -   kn U TIJEKU Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

                                           37.500,00 kn n/p U TIJEKU

                                                        -   kn U TIJEKU

                                         259.817,05 kn U TIJEKU

                                           29.000,42 kn 

1. n/p

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

3.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

P1.4. Razvoj održivog, inovativnog i 

otpornog turizma

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

prosinac tekuće godine
n/p

  Gospodarenje objektima javne namjene

U TIJEKU

Izgradnja i uređenje javno prometnih 

površina 

2.

n/p U TIJEKU

                                         417.815,00 kn 

n/p U TIJEKU
Osiguranje redovne djelatnosti proračunskog 

korisnika Dječji vrtić “Mali Princ“
                                      1.069.600,41 kn 

                                         189.678,01 kn 

Poticanje održivog razvoja turizma
                                         198.116,03 kn U TIJEKU0

Broj korisnika socijalnog programa

Broj danih potpora za novorođenčad 

400

17

400

20

200

6

Nabava opreme za kino Bol

14.

13.

n/p

n/p Održavanje komunalne infrastrukture

Izgradnja komunalne infrastrukture - 

groblja

U TIJEKU

U TIJEKU

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Za Izmjene 

i dopune UPU-a groblja dobiveno mišljenje Županijskog ureda za zaštitu 

okoliša te posebni uvjeti od svih ostalih javnopravnih tijela. Nakon toga se 

krenulo u postupak javnog izlaganja. Javna rasprava je završena 15. travnja 

te su prikupljana mišljenja nadležnih institucija.

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

                                                        -   kn n/pn/p

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

                                      1.412.653,16 kn n/p



Podmireni troškovi (prijevoz, materijalni troškovi, 

troškovi odjeljenja)  glazbene škole "Josip Hatze" 

na Bolu 

prosinac tekuće godine n/p

Tekuće donacije ustanovama iz područja kulture i 

vjerskim zajednicama
prosinac tekuće godine n/p

Organizacija i provedba manifestacija i ostalih 

događanja
prosinac tekuće godine n/p

Podmirenje rashoda za usluge student servisa prosinac tekuće godine n/p

 Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS 2 2 2

6.864.318,11 kn                                     

Datum:

Ime i prezime Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

1 2 1

Osiguranje sredstava za redovan rad javne uprave i 

stručnih administrativnih poslova
prosinac tekuće godine

Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava 

te pročistača za Murvicu

Gradnja nove kanalizacije

prosinac tekuće godine km novoizgrađene vodovodne infrastrukture

Financiranje redovnog rada predstavničkih i 

izvršnih tijela
prosinac tekuće godine

Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima

Rekonstrukcija i uređenje zgrade zavičajnog muzeja

prosinac tekuće godine km novoizgrađene kanalizacijske infrastrukture

Izgradnja spomenika

prosinac tekuće godine

prosinac tekuće godine

150 140

Izgrađene, uređene i opremljene ulice prosinac tekuće godine Broj ulica u kojima su izvršeni radovi uređenja 1 2 0

Sufinanciranje rada udruga civilnog društva prosinac tekuće godine Broj aktivnih udruga civilnog društva 13 13 8

Izgradnja potpornih zidova prosinac tekuće godine

Nabava potrebne komunalne opreme prosinac tekuće godine Broj nabavljene komunalne opreme

Postavljena nova rasvjetna tijela prosinac tekuće godine Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela 5

Izgradnja novog groblja prosinac tekuće godine Broj novoizgrađenih grobnih mjesta 0 0

POTPIS ČELNIKA TIJELA: 

19.07.2022.

15.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, 

javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom

P3.3. Kompetentna, dostupna i učinkovita 

javna uprava

Redovna djelatnost upravnih tijela

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, 

javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom

P3.3. Kompetentna, dostupna i učinkovita 

javna uprava

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

 Ulaganja u zaštitu kulturne i sakralne 

baštine te očuvanje i promociju kult. i 

povijesnih vrijednosti

Redovna djelatnost izvršnih i 

predstavničkih tijela

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

P8.2.Energetska samodostatnost i tranzicija 

na čistu energiju

n/p
Izgradnja komunalne infrastrukture - 

groblja

Unaprjeđenje energetske infrastrukture

Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

P8.1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv 

klimatskih promjena

  Razvoj i uspostavljanje održivog 

sustava vodoopskrbe i odvodnje

Razvoj civilnog društva

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

P5.4. Socijalna solidarnost i odgovornost

n/p Poboljšanje komunalne opremljenosti

n/p
 Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran 

promet

n/p
Unaprjeđivanje uvjeta za život u 

naseljima - izgradnja ulica

U TIJEKU

U TIJEKU

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Za Izmjene 

i dopune UPU-a groblja dobiveno mišljenje Županijskog ureda za zaštitu 

okoliša te posebni uvjeti od svih ostalih javnopravnih tijela. Nakon toga se 

krenulo u postupak javnog izlaganja. Javna rasprava je završena 15. travnja 

te su prikupljana mišljenja nadležnih institucija.

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Proveden 

je postupak javne nabave za rasvjetna tijela (140 komada led svjetiljki).

U TIJEKU

                                           88.012,50 kn n/p U TIJEKU Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

                                                        -   kn n/p

                                                        -   kn n/p

                                                        -   kn n/p U TIJEKU Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

                                           68.724,39 kn U TIJEKU Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

U TIJEKU

U TIJEKU

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U tijeku su 

radovi na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu Murvica - do sada 

izgrađeno 71% kolektora, 100% tlačnog cjevovoda, te 880 m vodovoda, 

odnosno 54% planiranog.

Broj organiziranih manifestacija 6 6 2                                          418.429,21 kn U TIJEKU Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

0,5 2 1

0,5 2 1

10 50 23

Dužina izgrađenih potpornih zidova 20 m 50 m 0

U TIJEKU

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Završeni 

su konzervatorsko, restauratorski radovi na rimskoj Piscini na Zlatnom 

ratu.

Broj donesenih općih akata iz djelokruga predstavničkog i 

izvršnog tijela
100 70 30                                          268.463,81 kn n/p U TIJEKU Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.

Broj obnovljenih objekata kulturne baštine 0 2 1

n/p

                                                        -   kn 

                                      1.357.547,21 kn n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

                                                        -   kn 

                                                        -   kn 

n/p

n/p


