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1. Predgovor 
 

 Općina Donja Motičina svrstava se među manje općine u našoj županiji, ali proteklih 

godina ostvarili smo niz projekata kojima smo podigli kvalitetu života naših mještana. Svi našu 

prioriteti određeni su sukladno potrebama naših žitelja kako bismo stvorili najbolje moguće 

uvjete za njihov život te stvorili mjesto odakle mladi ne odlaze. Dokument u privitku daje 

pregled aktivnosti i projekata koji će biti temelj razvoja Općine Donja Motičina za razdoblje 

2022.-2025. godine.  

 Provedbeni program Općine Donja Motičina izrađen je sukladno Zakonu o sustavu 

strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 

123/17) te Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog 

značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 

novine“, broj: 89/18). 

 Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme 

trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a  opisuje 

viziju, misiju, samoupravni djelokrug Općine Donja Motičina, opis izazova i razvojnih potreba, 

popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem 

njihova odabira, popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva te okvir za praćenje i 

izvještavanje o napretku u provedbi akta. 

 Elementi za provedbu mjera Provedbenog programa definirani su ključnim točkama 

ostvarenja mjere, pokazateljima rezultata te su povezani s proračunom Općine Donja 

Motičina, odnosno obuhvaćaju cijeli proračun Općine Donja Motičina jasno povezan sa svim 

tekućim i kapitalnim izdacima potrebnim za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih planom 

razvoja JLP(R)S. 

 

 

 

                                                                                                     Općinski načelnik: 

                                                                                                    Željko Kovačević  
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2. Uvod 
 

2.1. Djelokrug Općine Donja Motičina 
 

 Općina Donja Motičina, u svom samoupravnom djelokrugu, obavlja poslove lokalnog 

značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom 

dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: 

 uređenje naselja i stanovanje, 

 prostorno i urbanističko planiranje, 

 komunalno gospodarstvo, 

 briga o djeci, 

 socijalna skrb, 

 primarna zdravstvena zaštita, 

 odgoj i osnovno obrazovanje, 

 kultura, tjelesna kultura i šport, 

 zaštita potrošača, 

 zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, 

 protupožarna i civilna zaštita, 

 promet na svom području 

 te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

 Općina Donja Motičina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno 

posebnim zakonima koji se uređuju navedene pojedine djelatnosti. 

 Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog 

vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine Donja Motičina. 
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2.2. Vizija i misija razvoja 
 

1. Vizija samoupravne jedinice za mandata načelnika daje jasnu sliku željenog u odnosu na 

trenutno stanje razvoja, a koja se želi postići u mandatnom razdoblju. 

 

Donja Motičina – općina ugodnih uvjeta za lokalno stanovništvo kao prepoznatljivo 

agroturističko odredište čiji se razvoj temelji na sinergiji kontinentalnog turizma, 

poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva  zasnovanih na načelima održivog razvoja. 

 

2. Misija predstavlja način na koji se namjerava pridonijeti ostvarivanju utvrđene vizije. 

 

Općina Donja Motičina će putem svojih aktivnosti i usluga unaprijediti kvalitetu života i 

rada svojih stanovnika. Izgradit ćemo infrastrukturu koja je nužna za razvoj poduzetništva 

te ćemo povećati kvalitetu ruralnih usluga. Postat ćemo poželjna destinacija za život u 

samoj blizini grada Našica te ćemo zaustaviti odseljavanje i privlačiti nove stanovnike.  
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2.3. Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Donja Motičina 
 

 

 

 

 

Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Donja Motičina napravljena je sukladno Odluci 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Motičina („Službeni 

glasnik Općine Donja Motičina“, broj: 9/20) te Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja Motičina“, broj: 

2/21). 

  

Jedinstveni 
upravni odjel 
Općine Donja 

Motičina

Pročelnik 
Jedinstvenog 

upravnog odjela

Referent za 
računovodstvo i 

financije

Administrativni 
referent

Referent -
komunalni redar

Komunalni 
radnik, 

dostavljač i 
spremač
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3. Opis izazova i razvojnih potreba Općine Donja Motičina 
 

Što je izazov? 

Što treba ojačati? 

Čemu treba pridodati posebnu pozornost? 

 

Razvojne potrebe Razvojni potencijali 

Poljoprivreda, gospodarstvo i turizam 

 Iskorištavanje prirodnih resursa 
 Izgradnja infrastrukture za gospodarski 

razvoj  
 Edukacije poljoprivrednika 
 Razvoj specifičnih oblika turizma 
 Razvijanje sustava poticanja malog i 

srednjeg poduzetništva 

 Obradive poljoprivredne površine 
 Očuvana priroda, brojni vodotoci i 

akumulacije 
 Bogatstvo šuma i lovne divljači 
 Velik broj OPG-ova 
 Otvorenost lokalne uprave u procesu 

privlačenja stranih investicija 

Infrastruktura 

 Vodno-komunalna infrastruktura 
 Izgradnja brdskih akumulacija 
 Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja 

 Odličan prometni položaj (D2) 
 Blizina grada Našica 
 Prostor pogodan za razvoj cikloturizma   
 Velike količine raspoloživih rezervi vode 

  Društvo i društvene djelatnosti 

 Povećanje stope nataliteta 
 Razvoj programa cjeloživotnog učenja  kroz 

povezivanje s potrebama tržišta rada 
 Povećanje kompetencija radno sposobnog 

stanovništva 
 Osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta 

za djelovanje udruga 
 

 Velik broj udruga civilnog društva 
 Spremnost na partnerstvo i multikulturalnu 

suradnju 
 Mogućnost provođenja socijalnih programa 
 Pojedinačno zaštićeni arheološki lokaliteti 
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4. Popis prioriteta koje će Općina Donja Motičina provoditi tijekom 

mandatnog razdoblja 
 

 

 

1. Unaprjeđenje kvalitete života, infrastrukture i održivo upravljanje prostorom i 
resursima 

Unaprjeđenje prometne i komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja životnih uvjeta. 
Održavanje javnih površina te unaprjeđenje i razvoj prometne infrastrukture kako bi se 
poboljšala prometna povezanost naselja te pružila sigurnost stanovništvu. Unaprijediti 
sustav gospodarenja otpadom te osigurati uvjete za odvojeno skupljanje komunalnog 
otpada. 

2. Razvoj konkurentnog malog i srednjeg poduzetništva  

Razvoj poduzetničke klime i jačanje konkurentnosti sektora malog i srednjeg 
poduzetništva. Jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Razvoj gospodarstva 
temeljen na znanju i tehnologijama. 

3. Jačanje ljudskih potencijala  i podizanje životnih standarda  

Podizanje razine zaposlenosti.  Razvoj ljudskih resursa i kapaciteta. Razvoj civilnog 
društva, građanskih inicijativa i poticanje volonterstva. Unaprjeđenje provedbe programa 
kulture i sporta. 

4. Razvoj ruralnog turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine 

Ulagati u postojeću i u izgradnju nove turističke infrastrukture. Poticanje razvoja 
specifičnih oblika turizma – izletničkog, ribolovnog i lovnog.Podizati kvalitetu turističke 
ponude i razvoj turističke regije radi ponude cjelovitog turističkog doživljaja.  
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5. Popis mjera za provedbu 
 

M.1. Financiranje aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela 

Svrha mjere je osiguranje redovnog rad Općinskog vijeća i načelnika, kao i poslova vezanih uz 

rad političkih stranaka te podizanje komunikacije lokalne jedinice s građanima. Mjera će se 

financirati iz Programa 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke 

i izvršne vlasti, a obuhvaća naknade za rad članovima predstavničkih tijela, sredstva za rad 

ureda načelnika, naknade članovima Povjerenstava, financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću te financiranje redovne djelatnosti Crvenog križa. Za 

provedbu mjere je nadležna Općina Donja Motičina. Ključna točka ostvarenja mjere je 

osiguran redovan rad predstavničkog tijela i izvršnog tijela. Rok za provedbu mjere je svibanj 

2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj održanih sjednica 
predstavničkog tijela 

     

Broj odluka izvršnog tijela      

 

M.2. Financiranje aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela 

Svrha mjere je osiguranje redovnog rada Jedinstvenog upravnog odjela te povećanje 

djelotvornosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave. Mjera će se financirati iz Programa 

1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a 

obuhvaća troškove administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja JUO, sredstava za 

promidžbu i informiranje Općine te materijalne troškove Jedinstvenog upravnog odjela. Za 

provedbu mjere nadležna je Općina Donja Motičina. Ključna točka ostvarenja mjere je 

osiguran redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. 

godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj pohađanih 
edukacija/seminara 

     

Broj riješenih 
predmeta u godini 

     

 

M.3. Aktivna politika zapošljavanja 

Svrha mjere je unaprjeđenje položaja žena na tržištu rada i zaštita prava žena, jačanje aktivnih 

politika zapošljavanja, uključivanjem osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada i time 

povećanje izgleda za zapošljavanje nezaposlenih i neaktivnih osoba. Mjera će se financirati iz 

Programa 1003 Aktivna politika zapošljavanja, a obuhvaća naknade za stručno 
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osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provedbu projekata Zaželi – otvori srce, pruži 

ruku i Zaželi – II faza Pruži ljubav te program javnih radova – održavanje javnih površina. Svrha 

projekta je ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 15 

teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja, te potaknuti socijalnu uključenost i 

povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika u Općini Donja Motičina. Projekte 

sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.  Za provedbu je nadležna je Općina 

Donja Motičina. Ključne točke ostvarenja mjere su proveden projekt Zaželi – otvori srce, pruži 

ruku, Zaželi – II faza pruži ljubav te proveden program javnih radova. Rok za provedbu mjere 

je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj zaposlenih osoba      

      

 

M.4. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Donja Motičina 

Svrha mjere je održavanje i upravljanje pokretninama i nekretninama u vlasništvu Općine, 

obnova, rekonstrukcija i održavanje zgrada javne i društvene namjene te omogućavanje 

dostupnosti objekata lokalnom stanovništvu. Mjera će se financirati iz Programa 1004 

Upravljanje imovinom, a obuhvaća održavanje objekata za redovno korištenje, održavanje 

postrojenja i opreme, uređenje Društvenog doma Gornja Motičina i Seona, održavanje 

poslovnog prostora Astor, opremanje općinske zgrade te dodatna ulaganja na Društvenom 

domu Donja Motičina. Za provedbu mjere nadležna je Općina Donja Motičina. Ključne točke 

ostvarenja mjere su održavani objekti za redovno korištenje, uređen Društveni dom Seona te 

opremljena općinska zgrada. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj održavanih 
objekata 

     

Broj korištenja 
Društvenih domova 

     

 

M.5. Ulaganja u sustav zaštite i spašavanja 

Svrha mjere je jačanje sposobnosti operativnih snaga civilne zaštite i  vatrogasnih postrojbi 

kroz ulaganja u vatrogasnu infrastrukturu i nove tehnologije, sve s ciljem podizanja stupnja 

sigurnosti stanovnika Općine. Mjera će se financirati iz Programa 1005 Protupožarna i civilna 

zaštita, a obuhvaća financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva, 

financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja te nabavu opreme za civilnu zaštitu.  Za 

provedbu mjere nadležna je Općina Donja Motičina. Ključne točke ostvarenja mjere su 

osiguran redovan rad VZ i DVD-a te nabavljena oprema za civilnu zaštitu. Rok za provedbu 

mjere je svibanj 2025. godine. 
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Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj održanih vježbi 
zaštite i spašavanja 

     

Broj održanih vježbi 
zaštite i spašavanja 

     

 

M.6. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora 

Svrha mjere je dodjela financijskih potpora poljoprivrednim gospodarstvima, udrugama u 

poljoprivredi te drugim poduzetnicima te pružanje stručne potpore kroz edukacije/seminare 

u skladu s potrebama poljoprivrednog sektora. Mjera će se financirati iz Programa 1006 

Razvoj poljoprivrede i gospodarstva, a obuhvaća sufinanciranje udruga poljoprivrednog 

značaja, dodjelu potpora u poljoprivredi i stočarstvu (potpore za uzorkovanje zemlje, 

sufinanciranje atesta prskalica…), izradu programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište ze 

izradu izmjere poljoprivrednog zemljišta za katastarske općine Donja Motičina i Gornja 

Motičina. Za provedbu mjere nadležna je Općina Donja Motičina. Ključne točke ostvarenja 

mjere su isplaćene donacije udrugama za razvoj gospodarstva, isplaćene potpore u 

poljoprivredi i stočarstvu te izrađena katastarska izmjera poljoprivrednog zemljišta. Rok za 

provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj isplaćenih 
donacija i potpora 

     

% površina na kojima 
je provedena izmjera 

     

 

M.7. Održavanje komunalne infrastrukture 

Svrha mjere je održavanje komunalne infrastrukture uz poduzimanje mjera nužnih za 

povećanje stupnja sigurnosti za stanovništvo te zadržavanja jednake kvalitete života. Mjera 

će se financirati iz Programa 1007 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a 

obuhvaća održavanje javnih površina, održavanje i potrošnju javne rasvjete, redovito i zimsko 

održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje poljskih puteva održavanje mrtvačnice u Donjoj 

Motičini te nabavu opreme za održavanje komunalne infrastrukture. Za provedbu mjere 

nadležna je Općina Donja Motičina. Ključne točke ostvarenja mjere su održavane javne 

površine, održavana javna rasvjeta, održavane nerazvrstane ceste i poljski putevi te uređena 

mrtvačnica u Donjoj Motičini. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 
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Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

M2 održavanih javnih 
površina 

     

Broj zamijenjenih 
stupova javne rasvjete 

     

KM održavanih 
NC/poljskih puteva 

     

 

M.8. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu 

Svrha mjere je rekonstrukcija, unaprjeđenje i daljnji razvoj prometne infrastrukture, 

povećanje sigurnosti stanovništva na cestama i unaprjeđenje kvalitete života, modernizacija 

javne rasvjete radi povećanja energetske učinkovitosti te poboljšanje opremljenosti 

komunalnom infrastrukturom radi zadovoljenja potreba stanovništva. Mjera će se financirati 

iz Programa 1008 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a obuhvaća 

izgradnju javne rasvjete, uređenje okoliša oko mrtvačnice u Gornjoj Motičini, obnovu 

mrtvačnice u Seoni te rekonstrukciju staze u Ulici Matije Gupca. Za provedbu Mjere je 

nadležna Općina Donja Motičina. Ključne točke ostvarenja mjere su izgrađena javna rasvjeta, 

izgrađena mrtvačnica u Gornjoj Motičini te rekonstruirana staza u Ulici Matije Gupca. Rok za 

provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj novih stupova 
javne rasvjete 

     

M2 rekonstruiranih 
staza 

     

 

M.9. Izgradnja kanalizacijskog sustava 

Svrha mjere je  širenje mreže odvodnje te unapređenje i jačanje kapaciteta sustava odvodnje 

otpadnih voda. Mjera će se financirati iz Programa 1008 Izgradnja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, a obuhvaća izgradnju kanalizacije u naseljima Donja Motičina i 

Seona. Za provedbu Mjere nadležna je Općina Donja Motičina. Ključne točke ostvarenja mjere 

su izrađeni kanalizacijski sustavi u Donjoj Motičini i Seoni. Rok za provedbu mjere je svibanj 

2025. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj priključaka na 
kanalizacijsku mrežu 
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M.10. Zaštita čovjekove prirode i okoliša 

Svrha mjere je smanjiti generiranje otpada sprječavanjem ili smanjivanjem, odnosno 

poticanje prerađivanja i ponovnog upotrebljavanja., očuvati prirodu i okoliš te unaprijediti i 

osigurati visoku razinu kvalitete života mještana. Mjera će se financirati iz Programa 1009 

Zaštita okoliša, a obuhvaća financiranje odvoza komunalnog otpada, provođenje deratizacije 

i dezinsekcije, zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, sanaciju građevinskog otpada te nabavu 

opreme za održavanje i zaštitu okoliša. Za mjeru je nadležna Općina Donja Motičina. Ključne 

točke ostvarenja mjere su financiran odvoz komunalnog otpada, provedena deratizacija i 

dezinsekcija te nabavljena oprema za održavanje i zaštitu okoliša. Rok za provedbu mjere je 

svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Količina prikupljenog 
komunalnog otpada 

     

Broj kućanstava u 
kojima su provedene 
DDD mjere 

     

Količina nabavljenih 
spremnika 

     

 

M.11. Socijalne i demografske mjere 

Svrha mjere je smanjiti broj osoba koje žive u riziku od siromaštva, osigurati uvjete za pružanje 

različitih pomoći, postići poboljšane uvjete života građana te poticati natalitet dodjelom 

financijske pomoći za novorođeno dijete. Mjera će se financirati iz Programa 1010 Program 

socijalne skrbi i novčane pomoći, a obuhvaća naknade za novorođenčad, sufinanciranje 

troškova prehrane polaznicima osnovno škole te novčane pomoći građanima i kućanstvima. 

Općina za rođenje prvog djeteta izdvaja 3.000 kuna, za drugo dijete 4.000 kuna te treće i više 

djece 5.000 kuna. Za mjeru je nadležna Općina Donja Motičina. Ključne točke ostvarenja mjere 

su isplaćene naknade za novorođenčad, isplaćene pomoći građanima i kućanstvima te 

sufinanciran trošak školske prehrane. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj novorođene djece      

Broj isplaćenih pomoći 
građanima i 
kućanstvima 

     

% sufinanciranja školske 
prehrane 
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M.12. Očuvanje kulture i kulturne baštine 

Svrha mjere je poticanje rada udruga u kulturi ulaganjem u redovan rad, promicanje kulture i 

njegovanje kulturne baštine kroz održavanje manifestacija i obljetnica te dodjela pomoći 

vjerskim zajednicama sa svrhom očuvanje vjerskog identiteta. Mjera će se financirati iz 

Programa 2011 Program javnih potreba u kulturi i religiji, a obuhvaća financiranje rada 

amaterski udruga u kulturi i kulturnih manifestacija te kapitalne donacije vjerskim 

zajednicama. U Donjoj Motičini djeluje Hrvatsko kulturno društvo Izvor koje organizira mnoge 

manifestacije tijekom godine, poput Motičanskog vinca, Korizme, Ljetne noći, tradicionalne 

Smotre folklora… Za provođenje mjere je nadležna Općina Donja Motičina. Ključne točke 

ostvarenja mjere su osiguran rad udruga u kulturi, održane manifestacije te isplaćene donacije 

vjerskim zajednicama. Rok za provedbu mjere je prosinac 2022. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj članova udruga u 
kulturi 

     

Broj posjetitelja 
manifestacija 

     

 

M.13. Poticanje sportskog razvoja 

Svrha mjere je poticanje rada sportskih udruga/klubova ulaganjem u redovan rad te poticanje 

uključivanja u sportsku rekreaciju što veći broj građana. Mjera će se financirati iz Programa 

1012 Razvoj sporta i rekreacije, a obuhvaća održavanje objekata nogometnih klubova te 

sufinanciranje udruga športskog značaja. Za provedbu Mjere je nadležna Općina Donja 

Motičina. Ključne točke ostvarenja mjere su održavani objekti nogometnih klubova te 

sufinanciran rad udruga športskog značaja. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj održavanih 
objekata 

     

Broj članova udruga u 
sportu 

     

 

M.14. Izgradnja višenamjenske zgrade za sport 

Izgradnja zgrade Nogometnog kluba Motičina za cilj ima povećati stupanj sigurnosti i 

poboljšati uvjete za rad nogometnog kluba i  koji okuplja veliki broj mladih s prostora JLS, 

odnosno 100-tinjak igrača od najmlađe do seniorske ekipe. Mjera će se financirati iz Programa 

1012 Razvoj sporta i rekreacije. Za provedbu mjere je nadležna Općina Donja Motičina. 

Ključna točka ostvarenja mjere je izgrađena i stavljena u funkciju zgrada Nogometnog kluba 

Motičina. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. 
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Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj članova NK 
Motičina 

     

Broj održanih 
nogometnih utakmica 

     

 

M.15. Ulaganja u odgoj i obrazovanje 

Svrha mjere je sufinanciranje programa predškole u Donjoj Motičini, povećanje pristupačnosti 

predškolskog odgoja i obrazovanja svakom djetetu te unaprjeđenje postojećeg obrazovnog 

sustava i stvaranje jednakih uvjeta za sve osnovnoškolce i srednjoškolce. Mjera će se 

financirati iz Programa 1013 Predškolski odgoj i obrazovanje, a obuhvaća sufinanciranje 

prijevoza srednjoškolaca, sufinanciranje predškolskog odgoja te stipendiranje studenata. Za 

provedbu mjere je nadležna Općina Donja Motičina. Ključne točke ostvarenja mjere su 

sufinanciran program predškole, sufinanciran prijevoz srednjoškolaca te isplaćene stipendije 

studentima. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj polaznika predškole      

% sufinanciranja prijevoza      

Broj isplaćenih stipendija      

 

M.16. Prostorno i urbanističko planiranje 

Svrha mjere je održavanje standarda stanovanja i stvaranje uvjeta  za kvalitetniji i zdraviji život 

stanovnika. Mjera će se financirati iz Programa 3008 Prostorno uređenje i unaprjeđenje 

stanovanja, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije, božićno dekoriranje naselja te 

kupnju zemljišta za Dom i vatrogasno spremište. Za provedbu mjere je nadležna Općina Donja 

Motičina. Ključna točka ostvarenja mjere je izrađena projektna dokumentacija. Rok za 

provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 
Pokazatelj rezultata 

Početna 
vrijednost 

(2021.) 

Ciljana 
vrijednost 

2022. 

Ciljana 
vrijednost 

2023. 

Ciljana 
vrijednost 

2024. 

Ciljana 
vrijednost 

2025. 

Broj izrađene 
dokumentacije 
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6. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i 

projekta 
 

 Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstava za provedbu mjera odnosno 

povezanih aktivnosti i projekata, nužno je pripremiti indikativni financijski okvir provedbenog 

programa s jasno prikazom povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i 

projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu. 

 Za svaku mjeru uvrštenu u provedbenom programu Općine Donja Motičina unesen je 

procijenjeni trošak provedbe te su utvrđene odgovarajuće stavke u proračunu na kojima su 

planirana sredstva za provedbu (broj i naziv aktivnosti/projekta).  

 Financijski okvir za provedbu mjera utvrđenih provedbenim programom poslužit će  

kao pouzdan temelj upravnim odjelima za pripremu prijedlog proračuna Općine Donja 

Motičina s projekcijama, a u skladu s odredbama Zakona o proračunu.  
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7. Okvir za praćenje i izvještavanje 
 

 Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave 

obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima 

rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog 

planiranja. 

 Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja 

propisani su Pravilnikom 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“ Republike Hrvatske, broj: 6/19). 

 Sukladno članku 13. Pravilnika, polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi 

provedbenih programa jedinice lokalne samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, 

aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog 

planiranja koje se podnosi dva puta godišnje, do 31. srpnja za tekuću godinu, odnosno do 31. 

siječnja za prethodnu godinu. 

 Sukladno članku 19. Pravilnika, institucionalni okvir za praćenje i izvještavanje o 

provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave čine javna tijela određena člankom 32. Zakona o sustavu 

strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ Republike 

Hrvatske, broj: 123/17): Hrvatski Sabor, Vlada Republike Hrvatske, središnja tijela državne 

uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, 

koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni i lokalni 

koordinatori te druga javna tijela koja imaju obveze i odgovornosti praćenja i izvještavanja o 

provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu. 

 Sukladno članku 36. Zakona, lokalni koordinator koordinira i nadzire izradu akata 

strateškog planiranja od značaja za jedincu lokalne samouprave, nadzire i prati provedbu 

akata strateškog planiranja te izvješćuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, 

regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi. Lokalnog koordinatora 

određuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

 


