
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

Broj provedenih aktivnosti iz djelokruga 

općine
8 18 8

Broj odluka i rješenja 1002 2052 1722

 Iznos dodijeljene pomoći u kunama 896.120,00 900.000,00 712.479,76

Uređena komunalna infrastruktura u m2 1050 1300 10

Sanirano pomorsko dobro u m2 980 1020 2000

Izgrađena, uređena i održavana groblja u 

m2
12970 12970 0

Pokrivenost općine rasvjetom u m2 40210 44000 0

Održavana rasvjeta u m2 40210 44000 0

Broj održanih kulturnih aktivnosti 10 12 3

Opremljena sportska igrališta u m2 2400 3000 50

7.  Broj dodijeljenih donacija u sportu 8 8 6 117.446,00 kn U TIJEKU Mjera se provodi kontinuirano prema planiranoj dinamici.

Broj korisnika socijalnih programa 510 520 298

Broj upisane djece u vrtić 39 45 44

  Izgrađen i uređen objekt dječjih vrtića u 

m2
190 190 0

NOSITELJ IZRADE 

AKTA: 
OPĆINA PAŠMAN

Provedbeni program Općine Pašman 

za razdoblje 2021.-2025. 
01.01.2022. - 30.06.2022. 27.07.2022.

Mjera se provodi kontinuirano prema planiranoj 

dinamici.

8.
SC5 Zdrav, aktivan i kvalitetan 

život

Socijalna skrb i 

zdravstvo

1.aktivnosti vezane

za pružanje socijalne

skrbi osjetljivim 

skupinama

         344.429,05 kn NE U TIJEKU

Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj 

dinamici, ulaže se u poboljšanje života stanovnika na 

području Općine Pašman kroz pomoći socijalno 

ugroženim stanovnicima Općine Pašman i  potpora 

za novorođeno dijete kao i aktivnost poboljšanja 

zdravstvene zaštite stanovnika.

6.
SC1 Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

Kultura, tjelesna 

kultura i sport

1. promicanje kulture

i kulturnih sadržaja
12.2025.

12.2025.

1. poticanje razvoja

sporta i rekreacije

- kn NE U TIJEKU

Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj 

dinamici.

12.2025.

12.2025.

4.

SC12 Razvoj potpomognutih 

područja i područja s razvojnim 

posebnostima

Komunalno 

gospodarstvo

1. izgradnja,

uređenje i

održavanje groblja

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

      1.566.598,08 kn U TIJEKU
Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj 

dinamici.
NE

712.479,76 kn NE U TIJEKU

- kn NE U TIJEKU

1.

SC3 Učinkovito i djelotvorno 

pravosuđe, javna uprava i 

upravljanje državnom 

imovinom

Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj 

dinamici.

3.

SC8 Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku 

neutralnost; SC12 Razvoj 

potpomognutih područja i 

područja s razvojnim 

posebnostima

Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj 

dinamici.

12.2025.

12.2025.

SC12 Razvoj potpomognutih 

područja i područja s razvojnim 

posebnostima

Komunalno 

gospodarstvo

1. unaprjeđenje

komunalnog

gospodarenja

Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj 

dinamici.

Lokalna uprava i 

administracija

1. redovna djelatnost

izvršnog tijela,

predstavničkog i

upravnog tijela

općine

2.

NE U TIJEKU

12.2025.

           59.250,00 kn 

Komunalno 

gospodarstvo

1. izgradnja i

održavanje

komunalne

infrastrukture

          3.008.469,58 kn NE U TIJEKU

15.000,00 kn NE U TIJEKU

5.

SC8 Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku 

neutralnost; SC12 Razvoj 

potpomognutih područja i 

područja s razvojnim 

posebnostima

Komunalno 

gospodarstvo

1. Unaprjeđenje

javnih površina

ulaganjem u javnu 

infrastrukturu

SC12 Razvoj potpomognutih 

područja i područja s razvojnim 

posebnostima

Kultura, tjelesna 

kultura i sport

9.

SC6 Demografska revitalizacija 

i bolji položaj obitelji; SC12

Razvoj potpomognutih 

područja i područja s razvojnim

posebnostima

Briga o djeci

12.2025.

1.redovna djelatnost

vrtića i  unaprjeđenje 

uvjeta za predškolski

odgoj i obrazovanje

12.2025.

NE

Mjera se provodi kontinuirano, depopulacija je 

problem s kojim se u današnje vrijeme suočavaju svi 

gradovi i općine na području Republike Hrvatske.

Loša demografska slika osobito je naglašena u 

ruralnim sredinama. Općina Pašman u ovom 

izvještajnom razdoblju je glede ove mjere ne samo 

ostvarila zadani cilj, već je postigla i bolje rezultate 

od predviđenih obzirom da je zabilježen veći broj 

upisa djece od planiranog u dječji vrtić na području 

Općine Pašman.



Broj podržanih programa obrazovanja 1 1 0

 Broj dodljeljenih stipendija i potpora 6 15 19

 Rekonstrukcija i održavanje cesta u m 50000 55000 150

11. U TIJEKU

Broj nabavljene opreme i softvera 0 1 0

Izgrađena svjetlovodna distribucijska 

mreža u m

0 0 0

 Izgradnja turističke infrastrukture u m2 21 25 8

13. Uređene marine u m2 0 0 0 U TIJEKU

Broj dodjeljenih potpora udrugama 17 20 17

Količine zbrinutog otpada u kg 909000 915000 0

15. U TIJEKU

Broj intervencija 0 0 0

Broj izrađenih prostornih planova 6 6 0

17.
 Broj izrađene projektno tehničke 

dokumentacije
5 7 0 U TIJEKU

Mjera se provodi kontinuirano. Obzirom na temeljne 

zadaće i važnost sustava protupožarne i civilne 

zaštite ovom mjerom se predviđa daljnje ulaganje u 

navedeni sustav zaštite koji mora dosegnuti visoki 

nivo opremljenosti kako bi bilo osigurano promptno i 

adekvatno djelovanje u slučaju ugroza.

Mjera se započela provoditi krajem mjeseca lipnja, 

ulaže se u poboljšanje uređenja naselja kroz uređenje 

društvenih građevina javne namjene, izgradnje i 

opremanje dječjih igrališta, nabavke softvera 

pametnih gradova kao i osmišljavanje božićnih 

aktivnosti-advent 

14.

SC3 Učinkovito i djelotvorno 

pravosuđe, javna uprava i 

upravljanje državnom 

imovinom

Razvoj civilnog 

društva

NE U TIJEKU

                        -   kn 

NE U TIJEKU
1. poticanje razvoja 

civilnog društva
           30.000,00 kn 

           59.250,00 kn 

1. unaprjeđenje 

prometne 

infrastrukture

16.

SC12 Razvoj potpomognutih 

područja i područja s razvojnim 

posebnostima

SC1 Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

SC8 Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku 

neutralnost

SC3 Učinkovito i djelotvorno 

pravosuđe, javna uprava i 

upravljanje državnom 

imovinom

Promet i 

održavanje javnih 

prometnica

Gospodarski 

razvoj

Zaštita i 

unaprjeđenje 

prirodnog okoliša

Prostorno i 

urbanističko 

planiranje

Protupožarna i 

civilna zaštita

SC7 Sigurnost za stabilan 

razvoj

10.

SC12 Razvoj potpomognutih 

područja i područja s razvojnim 

posebnostima

Odgoj i 

obrazovanje

9.

SC6 Demografska revitalizacija 

i bolji položaj obitelji; SC12 

Razvoj potpomognutih 

područja i područja s razvojnim 

posebnostima

Briga o djeci

12.

SC12 Razvoj potpomognutih 

područja i područja s razvojnim 

posebnostima

Uređenje naselja 

i stanovanje

1. poticanje razvoja 

održivog turizma i 

poboljšanje turističke 

ponude

1. izgradnja 

građevine za 

gospodarenje 

otpadom i uspostava 

sustava održivog 

gospodarenja 

otpadom

1. izrada prostorno 

planske 

dokumentacije i 

projektne 

dokumentacije

12.2025.

12.2025.

12.2025.

12.2025.

12.2025.

1. organizacija i 

redovan rad sustava 

zaštite i spašavanja 

na području 

samoupravne 

jedinice

1. unaprjeđenje 

uvjeta za 

obrazovanje

1.redovna djelatnost 

vrtića i  unaprjeđenje 

uvjeta za predškolski 

odgoj i obrazovanje

1.izgradnja, uređenje 

i opremanje s ciljem 

unaprjeđivanja 

uvjeta za život u 

naseljima

12.2025.

12.2025.

12.2025.

12.2025.

Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u 

poboljšanje komunalne infrastrukture nerazvrstanih 

cesta na području Općine Pašman kao i u razvoj 

biciklističkih staza i staza za rekreaciju

Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u 

poboljšanje turističkih sadržaja otoka Pašmana kao i 

organizacije raznih manifestacija tijekom turističke 

sezone. Općina Pašman kontinuirano radi na 

realizaciji planiranih ugostiteljsko turističkih zona na 

području Općine Pašman, posebno turističke zone 

Južni Pašman, uređenja biciklističkih staza i 

funkcionalnosti izgrađenih vidikovca na području 

Općine kroz organizaciju manifestacije „Đirada“.

Priprema mjere započela je u drugoj polovici 

mjeseca lipnja, ulaže se u poboljšanje odlaganja 

komunalnog otpada a posebice provođenja mjere 

odvajanja otpada kroz edukacije građana.

Mjera se provodi kontinuirano, u izvještajnom 

razdoblju pripremala se potrebna dokumentacija i 

podaci s terena u svrhu izrade izvješća stanja u 

prostoru kako bi se na što kvalitetniji način pristupilo 

izradi izmjena i dopuna prostorno planske 

dokumentacije Općine Pašman. Također, 

predmetnom mjerom radi unapređenja kvalitete 

života stanovnika općine radi se na izradi projektne 

dokumentacije luka i lučica, kao i projektne 

dokumentacije mosta Pašman-kopno. Također, 

kontinuirano se radi na geodetsko katastarskoj 

izmjeri i rješavanja imovinsko pravnih odnosa kao 

preduvjeta prostornog razvoja općine. 

           86.421,30 kn 

           56.665,00 kn 

                        -   kn 

                        -   kn 

NE

NE

NE

NE

NE U TIJEKU         177.448,00 kn 

Mjera se provodi kontinuirano, kroz financiranje 

programa ili manifestacija u organizaciji udruga koje 

djeluju na području Općine Pašman

Mjera se provodi kontinuirano, depopulacija je 

problem s kojim se u današnje vrijeme suočavaju svi 

gradovi i općine na području Republike Hrvatske.

Loša demografska slika osobito je naglašena u 

ruralnim sredinama. Općina Pašman u ovom 

izvještajnom razdoblju je glede ove mjere ne samo 

ostvarila zadani cilj, već je postigla i bolje rezultate 

od predviđenih obzirom da je zabilježen veći broj 

upisa djece od planiranog u dječji vrtić na području 

Općine Pašman.

           88.800,00 kn NE U TIJEKU

Mjera se provodi kontinuirano, ova mjera se 

nadovezuje na mjeru brige o djeci te uključuje 

potpore programima osnovne škole, sufinanciranje 

radnog materijala učenika osnovnih i srednjih škola, 

te dodjela pomoći studentima.

NE U TIJEKU



Datum:

Ime i prezime 

Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora 

za strateško 

planiranje:

POTPIS ČELNIKA 

TIJELA: 

27.07.2022.

18.

SC3 Učinkovito i djelotvorno 

pravosuđe, javna uprava i 

upravljanje državnom 

imovinom

Prostorno i 

urbanističko 

planiranje

1. izrada prostorno 

planske 

dokumentacije i 

projektne 

dokumentacije

12.2025.

Mjera se provodi kontinuirano, u izvještajnom 

razdoblju pripremala se potrebna dokumentacija i 

podaci s terena u svrhu izrade izvješća stanja u 

prostoru kako bi se na što kvalitetniji način pristupilo 

izradi izmjena i dopuna prostorno planske 

dokumentacije Općine Pašman. Također, 

predmetnom mjerom radi unapređenja kvalitete 

života stanovnika općine radi se na izradi projektne 

dokumentacije luka i lučica, kao i projektne 

dokumentacije mosta Pašman-kopno. Također, 

kontinuirano se radi na geodetsko katastarskoj 

izmjeri i rješavanja imovinsko pravnih odnosa kao 

preduvjeta prostornog razvoja općine. 

                        -   kn NE




