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1. UVOD 

Općina Visoko izrađuje Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 

2022. godinu (u daljnjem tekst kao Polugodišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. 

godine.  

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Visoko kao jedinica 

lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava 

strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine 

zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje. 

Polugodišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 

26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), kojim se propisuje da Jedinica područne 

(regionalne) samouprave izvješćuje polugodišnje i godišnje putem regionalnog 

koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju provedbenog programa. Navedenim 

člankom utvrđuju se tri međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni 

program Općine, Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine i 

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine. 

Općinski načelnik Općine Visoko je dana 26. studenog 2021. godine donio 

Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje 

se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) te Uredbe 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 

programi Općine Visoko je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim 

proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na 

dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za 

provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od 

nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Visoko. Provedbeni program čini osnovu za 

planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme 

proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s 

više razine upravljanja.  

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Visoko je izvješće 

o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz 

kratkoročnih akata strateškog planiranja. Polugodišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 

01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine. 

Načelnik Općine Visoko informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o 

provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom 

koordinatoru.  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html


3 

2.  PREGLED STANJA U OPĆINI VISOKO 

Općina Visoko je jedna od 28 jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav 

Varaždinske županije. Nalazi se u rubnom, južnom dijelu Županije, te graniči s istočne 

strane s Koprivničko-križevačkom županijom, sa sjeverne strane s Gradom Novi Marof, s 

južne strane s Općinom Breznica, te sa zapadne strane dijelom s općinama Breznički Hum 

i Breznica. 

Po površini je jedna od manjih općina Varaždinske županije (cca 2,0 % udjela u 

ukupnoj površini Županije). Područje Općine je depopulacijsko unatrag 30-tak godina 

(kontinuirani pad broja stanovnika), a po popisu iz 2021. godine (privremeni rezultati) 

ima 1341 stanovnika. 

Općina je po položaju bila relativno izolirana u odnosu na sjedište Županije, a 

dijelom je bila orijentirana i na područje Koprivničko-križevačke županije. Takav položaj 

Općine se znatno poboljšao izgradnjom dijela autoceste Zagreb-Varaždin-Gorčan (u 

izgradnji) koja u ovom dijelu svoje trase prolazi najzapadnijim dijelom Općine Visoko. 

Priključak na autocestu ostvaruje se preko čvora u Brezničkom Humu, te tako Općina 

postaje pristupna za središnja područja Varaždinske županije, te Zagrebačke županije i 

Grada Zagreba. 

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Visoko se vodi svojom Vizijom i Misijom. 

 

 

 

 

 

Misija 

 

 

 

 

 

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz 

Nacionalnih i EU fondova. 

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose 

razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini. 

VIZIJA: 

Općina Visoko je pristupačno i 

sigurno mjesto zadovoljnih 

stanovnika te prepoznatljiva 

turistička destinacija koja svoje 

snage temelji na kulturi, tradiciji, 

prirodnim vrijednostima te 

održivoj poljoprivredno-

prehrambenoj proizvodnji i 

razvijenom poduzetništvu. 

MISIJA: 

Općina Visoko će poticati ruralni, 

aktivni turizam utemeljen na 

tradicijskim vrijednostima, 

prirodnoj i kulturnoj baštini sa 

svrhom održivosti lokalnog 

gospodarstva i povećanja kvalitete 

života stanovništva. Kontinuirane 

aktivnosti cjeloživotnog učenja 

unaprijediti će društvenu 

uključenost i zapošljivost 

stanovništva te ih potaknuti na 

aktivnije sudjelovanje u 

gospodarskom razvoju Općine. 
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Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim 

dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: 

poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, 

istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske 

tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte. 

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili 

perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije 

najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na 

raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama. 

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi 

sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni 

razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu 

tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila 

za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument 

za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. 

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj 

moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija 

bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih 

analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Visoko izradila je 

Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog 

razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje od 

četiri godine.  

U Provedbenom programu Općine Visoko detaljno je opisala razvojne mjere 

definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog 

održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju 

ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te 

održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje. 

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, 

suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri 

čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline. 

Općina Visoko je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, 

te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima 

razvoja. Stoga je navedeno osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati 

u mandatnom razdoblju. 

Tijekom izvještajnog razdoblja općina je ulagala u projekte kako bi svojim 

stanovnicima omogućili što aktivniji i kvalitetniji život. Većina planiranih projekata za ovo 

razdoblje je započeta ili su u fazi pripreme. Projekti i aktivnosti kao što su izgradnja i 

obnova kanalizacijske i prometne infrastrukture te vodoopskrbnog sustava, održavanje 
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javnih površina te izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata provode se kontinuirano 

tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja. Ulaganja u objekte u 

vlasništvu Općine iznimno su bitna, Općina je završila s  rekonstrukcijom i nadogradnjom 

mrtvačnice. Kako bi se povećala kvaliteta života tu još i ulaganja u kulturne i sportske 

manifestacije te financiranje udruga. Ulagali smo u školstvo financiranjem radnih 

bilježnica za 140 učenika. 

Ulažemo i dalje u projekte i želimo sve realizirati u mandatnom razdoblju za koji su 

predviđeni. 
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3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA  

Općina Visoko prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i 

ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 

2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta: 

1. Jačanje gospodarstva kroz razvoj poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede, 

2. Unapređenje komunalnog gospodarstva i zaštita okoliša, 

3. Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, društvene infrastrukture te općinske 

uprave 

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati 

u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više 

kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.  

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom 

razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, 

vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u 

razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za 

suočavanje s nepredvidivim okolnostima. 

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i 

Općine Visoko je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za 

realizaciju provedbenih mjera  te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i 

regije unutar Republike Hrvatske. 

3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima 

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u 

financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju 

Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u 

mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za 

provedbu 7 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 3.153.107,84 kn 

sredstava. 

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

R.br. Naziv mjere 

Procijenjeni 
trošak 

provedbene 
mjere  

Planirani 
iznos za 

2022. 
godinu 

Iznos do 
sada 

utrošenih 
sredstava 

u razdoblju 
od 01.01.-

30.06.2022. 

1. 
Razvoj obrtništva, malog i srednjeg 
poduzetništva 

13.000,00 2.000,00 5.000,00 

2. 
Uspostava i razvoj tržišne infrastrukture 
poljoprivredno prehrambenih proizvođača 

80.000,00 15.000,00 6.200,00 

3. 
Izgradnja i obnova kanalizacijske i prometne 
infrastrukture, te vodoopskrbnog sustava 

21.250.000 4.305.000,00 1.178.205,54 

4. Zaštita zdravlja i okoliša 98.000,00 20.000,00 1.500,00 
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5. 
Podizanje odgojno obrazovnog standarda i 
društvene infrastrukture 

1.860.000,00 348.500,00 103.330,48 

6. 
Podizanje standarda osoba treće životne 
dobi, mladih, djece i majki 

1.600.000,00 340.000,00 114.768,84 

7. Lokalna uprava i administracija 11.215.000,00 2.369.500,00 1.744.102,98 

3.2. Analiza statusa provedbene mjere 

Općina Visoko je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 7 mjera, tijekom 

izvještajnog razdoblja provedba je započela za svih 7 mjera.  

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere 
R.br. Naziv mjere Status provedbe 

1. Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva U tijeku 

2. 
Uspostava i razvoj tržišne infrastrukture poljoprivredno 
prehrambenih proizvođača 

U tijeku 

3. 
Izgradnja i obnova kanalizacijske i prometne 
infrastrukture, te vodoopskrbnog sustava 

U tijeku 

4. Zaštita zdravlja i okoliša U tijeku 

5. 
Podizanje odgojno obrazovnog standarda i društvene 
infrastrukture 

U tijeku 

6. 
Podizanje standarda osoba treće životne dobi, mladih, 
djece i majki 

U tijeku 

7. Lokalna uprava i administracija U tijeku 

3.3. Opis statusa provedbene mjere 

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi 

razvoja Općine, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno 

omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na 

principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije 

depopulacijskih trendova.  

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim 

provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom 

budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti 

i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. 

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera 
Mjera 1. Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva 
Nositelj provedbe mjere: Općina Visoko 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 13.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 2.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.: 

5.000,00 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je omogućiti poduzetnicima i onima koji to 
nastoje postati da postignu konkurentnost na domaćem i 
stranim tržištima, ali i omogućiti kreditiranje poduzetnika 
početnika 
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Opis statusa provedbe: 
Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je provodila aktivnosti 
vezane za razvoj poduzetništva, do sada je utrošeno 250% 
planiranih sredstava. 

Mjera 2. Uspostava i razvoj tržišne infrastrukture poljoprivredno prehrambenih proizvođača 
Nositelj provedbe mjere: Općina Visoko 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 80.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 15.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.: 

6.200,00 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Svrha mjere je poticanje potpora razvoju novih kultura, 
rotaciji usjeva i inovativnom pristupu proizvodnji hrane te 
zaštita poljoprivrednih kultura. 

Opis statusa provedbe: 
Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 41,33% 
planiranih sredstava 

Mjera 3.  Izgradnja i obnova kanalizacijske i prometne infrastrukture, te vodoopskrbnog sustava 
Nositelj provedbe mjere: Općina Visoko 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 21.250.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 4.305.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.: 

1.178.205,54 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na 
području Općine kroz održavanje postojeće infrastrukture te 
kapitalne projekte poput izgradnje kanalizacije i  vodovoda 
te izgradnju cesta čime će se pridonijeti poboljšanju uvjeta 
života stanovništva te standardu održivog razvoja 
gospodarstva. Velika pozornost je dana unaprjeđenju 
energetske infrastrukture te izgradnji trga. 

Opis statusa provedbe: 

Tijekom izvještajnog razdoblja u sve aktivnosti su utrošena 
navedena sredstva. Najvećim dijelom u građevinske objekte, 
rasvjetu te provedbu aktivnosti rekonstrukcije mrtvačnice, 
izgradnje trga i sportskog igrališta. 

Mjera 4. Zaštita zdravlja i okoliša 
Nositelj provedbe mjere: Općina Visoko 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 98.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 20.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.: 

1.500,00 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Svrha mjere je zdravstvena zaštita životinja, te veterinarska 
zaštita ljudskog okoliša. 

Opis statusa provedbe: 
Mjere se provode u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja za financiranje 
kulture i znanosti utrošeno je 7,5% planiranih sredstava. 

Mjera 5. Podizanje odgojno obrazovnog standarda i društvene infrastrukture 
Nositelj provedbe mjere: Općina Visoko 
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Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.860.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 348.500,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.: 

103.330,48 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je osigurati ravnopravni rani i predškolski odgoj 
i obrazovanje djece, a s ciljem smanjenja roditeljskog udjela 
u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića i udžbenika, kao i 
promicanje kulture i sporta u Općini i poboljšanje kulturnog 
i sportskog života stanovnika kroz održavanje raznih 
manifestacija i sufinanciranja udruga. 

Opis statusa provedbe: 

Mjere se provode skladno predviđenoj dinamici provedbe: 
SC1 Tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 19,20% 
planiranih sredstava. 
SC5 Tijekom izvještajnog razdoblja još nisu utrošena 
planirana sredstva.  
SC1 Tijekom izvještajnog razdoblja u razvoj udruga utrošeno 
je 18.49% planiranih sredstava. 
SC2 Tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 67.90% 
planiranih sredstava. 
SC2 Tijekom izvještajnog razdoblja još nema utrošenih 
sredstava za navedenu aktivnost 

Mjera 6. Podizanje standarda osoba treće životne dobi, mladih, djece i majki 
Nositelj provedbe mjere: Općina Visoko 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.600.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 340.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.: 

114.768,84 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje 
razine kvalitete života krajnjih korisnika. Ova mjera 
usmjerena je i na zadržavanje mladih  obitelji na području 
Općine, te olakšavanje života mladih obitelji na području 
Općine Visoko. 

Opis statusa provedbe: 
Mjere se provode skladno predviđenoj dinamici provođenja. 
Tijekom izvještajnog razdoblja utrošena sredstva su 
usmjerena na socijalnu skrb. 

Mjera 7. Lokalna uprava i administracija 
Nositelj provedbe mjere: Općina Visoko 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 11.215.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 2.369.500,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.: 

1.744.102,98 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je poboljšanje kvalitete rada Općine. 

Opis statusa provedbe: 

Mjere se provode skladno predviđenoj dinamici provođenja. 
Tijekom izvještajnog razdoblja na rad općinskog vijeća i 
radnih tijela te otplatu kredita i zajmova utrošeno je 167.02% 
planiranih sredstava dok je za rashode za zaposlene i ostale 
materijalne i financijske rashode utrošeno 29.07% 
planiranih sredstava. 
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3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) pokazatelji rezultata definiraju se 

kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i 

vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij 

kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također 

moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem 

razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom 

povezani očekivani rezultati. 

Općina Visoko je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u 

provedbi mjera Provedbenog programa. Sve mjere su u tijeku, samo kod jedne mjere još 

nema informacije o utrošenim sredstvima, ali ista se troše i planiraju se utrošiti po planu.  

Provedba mjera kao planirana u Provedbenom programu uvelike se ostvaruju 

prema planiranom te svih 7 mjera ima status „U tijeku“  i provode se prema planiranom s 

predviđenom dinamikom.  

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe 
Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u 

provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja 

 

Općina Visoko u narednom razdoblju namjerava poduzeti potrebne radnje nužne za 

otklanjanje prepreka.  

Također je potrebno napomenuti kako su sve mjere u provedbi kontinuiranog 

karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.  

   

Status provedbe

Provedeno U tijeku Kašnjenje

Nije pokrenuto Odustaje se
Proračunska sredstva

Planirana sredstva Iskorištena sredstva
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4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA  

Općina Visoko Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 

ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine 

• SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, 

• SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi, 

• SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom, 

• SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, 

• SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, 

• SC9. Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva. 

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine 

Visoko tijekom izvještajnog razdoblja: 

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO 

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno 

gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za 

ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, 

kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i 

radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike 

na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada. 

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Visoko, povećanju 

kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile 

tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 1. Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva 

- Subvencioniranje kamate – cilj je poduzetnicima omogućiti konkurentnost na 

domaćem i stranim tržištima kao i omogućiti kreditiranje poduzetnika početnika. U 

ovu mjeru je za 2022. godinu uloženo čak 250% planiranog iznosa; 

Mjera 3. Izgradnja i obnova kanalizacijske i prometne infrastrukture, te vodoopskrbnog 

sustava, a do sada je utrošeno 16,64% predviđenih sredstava za 2022. godinu. 

- Održavanje građevinskih objekata - aktivnost se kontinuirano obavlja, 

- Održavanje cesta – aktivnost se kontinuirano obavlja, 

- Održavanje javne rasvjete - još nema utrošenih sredstava za ovu aktivnost,  

- Održavanje javnih površina - aktivnost se kontinuirano obavlja, 

- Održavanje ostale komunalne infrastrukture - još nema utrošenih sredstava za ovu 

aktivnost, 

- Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata – u potpunosti je dovršena 

rekonstrukcija mrtvačnice, 

- Otkup zemljišta - još nema utrošenih sredstava za ovu aktivnost, 
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- Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata - još nema utrošenih sredstava za ovu 

aktivnost, 

- Izgradnja kanalizacije - još nema utrošenih sredstava za ovu aktivnost, 

- Izgradnja vodovoda - još nema utrošenih sredstava za ovu aktivnost, 

- Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete - još nema utrošenih sredstava za ovu 

aktivnost, 

- Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata – utrošena sredstva 

usmjerena su na izgradnju trga i sportskog igrališta, 

- Nabava uređaja i opreme - još nema utrošenih sredstava za ovu aktivnost. 

Mjera 5. Podizanje odgojno obrazovnog standarda i društvene infrastrukture 

- Financiranje aktivnosti kulturnih i zdravstvenih udruga – sufinancirane su 

aktivnosti međunarodnog festivala folklora COFA, 

- Financiranje aktivnosti Udruga – sufinancirane su i ostale udruge. 

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI 

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u 

zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme 

ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i 

učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i 

cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i 

izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga 

obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, 

osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i 

dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i 

gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i 

gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja. 

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i 

društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se 

provodile tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 5. Podizanje odgojno obrazovnog standarda i društvene infrastrukture 

- Financiranje predškolskog odgoja – financiranje plaće voditeljice predškolskog 

odgoja, 

- Financiranje osnovnog školstva - još nema utrošenih sredstava za ovu aktivnost. 

Mjera 9. Redovna djelatnost vrtića 

- Rashodi za zaposlene – aktivnost se provodi kontinuirano i do sada je utrošeno 50% 

od planiranih sredstava;  
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SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE 

DRŽAVNOM IMOVINOM 

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu 

provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane 

administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog 

pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje 

državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog 

gospodarstva i očekivanjima građana. 

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru 

javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile 

tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 7. Svrha mjere je poboljšanje kvalitete rada Općine 

- Rad općinskog vijeća i radnih tijela – kontinuirano se održavaju sjednice općinskog 

vijeća, 

- Otplata kredita i zajmova – otplaćen je kratkoročni kredit, 

- Rashodi za zaposlene – Isplaćene su plaće, 

- Materijalni i financijski rashodi – materijalni i financijski rashodi su podmireni, 

- Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu – kontinuirano se ulaže u opremu; 

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT 

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s 

ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne 

su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih 

potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom 

ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u 

ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća. 

Provedbom mjere osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina 

ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su 

se provodile tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 4. Zaštita zdravlja i okoliša 

- Zdravstveno-veterinarska zaštita – aktivnost sufinanciranja sterilizacije i kastracije 

životinja provodi se kontinuirano i do sada je utrošeno 114,28 % od planiranih 

sredstava. 

Mjera 5. Podizanje odgojno obrazovnog standarda i društvene infrastrukture 

- Financiranje aktivnosti sportskih udruga – sufinancirana je MotoCross utrka 
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SC 6. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST 

Provedbom mjere djeluje se na poboljšanje i zaštitu prirodnog okoliša i podiže 

svijest o učinkovitom gospodarenju otpadom. Mjere koje su se provodile tijekom 

izvještajnog razdoblja: 

Mjera 6. Podizanje standarda osoba treće životne dobi, mladih, djece i majki 

- Pomoć građanima i kućanstvima – aktivnost se kontinuirano provodi, a još nije 

poznat utrošeni iznos jer je provedba u tijeku. 

SC 9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA  

Hrana je društveno, kulturno i zdravstveno dobro koje povezuje ljude različitih 

kulturnih, socijalnih i ekonomskih obilježja s lokalnim zajednicama i njihovom 

raznolikošću, a proizvodnja hrane dio je prehrambenog sustava koji je iznimno značajan 

za dostatnu opskrbu stanovništva hranom. Sektor proizvodnje hrane ujedno je višestruko 

povezan s drugim proizvodnim i uslužnim sektorima, od biotehnologije, farmaceutike, 

pakiranja, logistike i transporta preko IKT industrije, obrazovanja, turizma i zdravstva do 

kulturne i kreativne industrije. 

Provedbom mjere djeluje se na unaprjeđenje i povećanje ukupne poljoprivredne 

proizvodnje. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 2. Uspostava i razvoj tržišne infrastrukture poljoprivredno-prehrambenih 

proizvođača. 

- Subvencioniranje poljoprivrede - aktivnost se provodi kontinuirano i do sada je 

utrošeno 41,33% planiranih sredstava. 


