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Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne 

novine“, br. 123/17), jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina Viljevo odnosno njezin načelnik, prvi 

puta izrađuju i donose provedbene programe (dalje u tekstu: Program). U provedbenom programu 

razrađene su mjere koje doprinose provedbi ciljeva iz strategija i planova Osječko-baranjske županije, 

kojoj teritorijalno Općina Viljevo pripada, a samim time pridonosi i ostvarenju Programa Vlade Republike 

Hrvatske (RH) 2020.-2024. odnosno Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine 

te drugih hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja. Time se osigurava koherentnost čitavog 

sustava planiranja javnih politika na nacionalnoj razini. 

Provedbeni program Općine Viljevo je kratkoročni akt strateškog planiranja koji osigurava provedbu 

posebnih ciljeva PLAN RAZVOJA OPĆINE VILJEVO DO 2027. GODINE NA TEMELJU KONCEPTA 

“PAMETNA OPĆINA“  i poveznicu s proračunom Općine Viljevo. 

Provedbeni programi jedinica područne (regionalne) samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja 

koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva planova razvoja  i poveznicu s proračunom jedinice područne 

(regionalne) samouprave. 

Provedbeni program Općine Viljevo donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne 

samouprave i vrijedi za taj mandat. Izvršno tijelo, načelnik, jedinice lokalne samouprave donosi 

provedbeni program do kraja godine paralelno sa donošenjem proračuna. 

Provedbeni programi Općine Viljevo prema potrebi će se revidirati na godišnjoj razini. Općina Viljevo 

izvješćuje polugodišnje i godišnje putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju 

provedbenog programa. 

U Programu Vlade RH kao jedno od temeljnih polazišta navodi se ravnomjeran razvoj svih krajeva 

Hrvatske. Kako bi se taj cilj ostvario politike regionalnog razvoja moraju biti politike ulaganja u budućnost, 

kroz poticanje stvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta i održivoga razvoja. Za 

ostvarenje prethodno navedenih ciljeva putem definiranih politika, Općina Viljevo definirala je mjere 

kojima se doprinosi ispunjenu istih. 

Zadatak politike razvoja jedinice lokalne samouprave odnosno Općine Viljevo je pridonijeti ukupnom 

regionalnom, a samim time i  nacionalnom, rastu i razvoju, stvaranjem preduvjeta koji će smanjiti 

društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među regijama te omogućiti svim područjima da postanu 

konkurentna.  

U skladu sa navedenim, Općina Viljevo (dalje u tekstu: Općina) u razdoblju 2021.-2025. svoje djelovanje 

usmjerit će na provedbu mjera u okviru četiri prioriteta odnosno strateška cilja: 

1. Uspostavljanje nove gospodarske strukture i stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta 

2. Unapređenje uvjeta življenja u Općini i zaustavljanje negativnih demografskih trendova 

3. Poboljšanje kvalitete usluga koje pruža općinska Uprava i razvoj novih ruralnih proizvoda 

4. Unapređenje očuvanja okoliša, planiranja prostora i razvoj lokalne proizvodnje energije 

Učinkovitom provedbom mjera planiranih ovim Provedbenim programom Općina će dati značajan 

doprinos ostvarenju ciljeva iz razvojnih akata Osječko-baranjske županije. 

Ovaj provedbeni program donosi se za razdoblje od 2021. do 2025. godine i vrijedi za mandatno razdoblje 

načelnika Općine Viljevo. 
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1. Uvod (djelokrug, vizija i misija Općine Viljevo) 

 

Djelokrug 
Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

Općina Viljevo jedinica je lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji. Na području Općine postoji 

7 naselja: Blanje, Bockovac, Cret Viljevski, Ivanovo, Kapelna, Krunoslavje i Viljevo. Prema popisu 

stanovništva Hrvatske iz 2011. godine, na području Općine živi 2.065 stanovnika. Općina se prostire na 

površini od 111,78 km2, a okružena je susjednim općinama Podravska Moslavina, Magadenovac, Crnac 

i Gradom Donjim Miholjcem. Gustoća naseljenosti Općine iznosi 18 stanovnika / km2. Općina je 

smještena na povoljnom geoprometnom položaju. 

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 

ostvaruju potrebe građana, a koji nisu ustavom i Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove 

koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo , 

- brigu o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 

- odgoj i osnovno obrazovanje, 

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

- zaštitu potrošača, 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarnu i civilnu zaštitu, 

- promet na svome području, 

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga  sukladno  posebnim  zakonima kojima se uređuju 

prethodno navedene poslove. 

 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog 

vijeća i općinskog načelnika u skladu s zakonom i Statutom. 

 

 

Proračunski korisnici i trgovačka društva u vlasništvu Općine 
 

Proračunski korisnici 
Općina Viljevo nema proračunskih korisnika. 
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Trgovačka društva 
Na području općine Viljevo ne postoje trgovačka društva kojima je osnivač Općina Viljevo. 

 

Organizacijska struktura 

 

 

1.1. Vizija 

 

Vizija odgovara na ključno pitanje - što i kakva Općina želi biti u budućnosti. To znači da je vizija polazište 

za uspostavljanje strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Iz tih razloga cjelovita vizija u strateškom planiranju 

mora sublimirati: 

OPĆINA 

VILJEVO

NAČELNIK
JEDINSTVENI 

UPRAVNI 

ODJEL

PROČELNIK JUO

VODITELJ POSLOVA POLJOPRIVREDE, 

GOSPODARSKIH, KOMUNALNI H I 

DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

POLJOPRIVREDNI REDAR

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

KOMUNALNI REDAR

OPĆINSKO 

VIJEĆE
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• razumijevanje postojeće situacije,  

• informiranost o svim postojećim problemima,  

• perspektivu dionika. 

 

Osigurati pretpostavke za ubrzani socio-ekonomski razvoj kroz stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, 

povećavanje kvalitete ruralnih usluga i očuvanje okoliša. 

 

Općinski načelnik odnosno općinska uprava usmjerit će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i 

njegovanja izvornih vrijednosti, na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u 

prostoru kako bi isti bio uređen u skladu sa potrebama stanovništva ugodan za život, uz ekonomski i 

gospodarski rast i razvoj, te da osigura svim svojim mještanima pružanje cjelovite i kvalitetne usluge u 

optimalnim rokovima, uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja kako bi Općina bila poželjna i sigurna 

općina u kojoj je ugodno živjeti i raditi. 

Općina će biti poznata po kulturnim vrijednostima i ponudí, čistom okolišu, komercijalnoj poljoprívredi i 

organskim poljoprivrednim proizvodima. Životni standard stanovništva Općine poboljšat će se i približiti 

europskom prosjeku. Općina će također biti poznata po svojim nastojanjíma da zaštiti okoliš i koristí 

prirodne resurse Općine na pravilan i održiv način. Većina tog uspjeha bit će rezultat zajedničkih napora 

javnog, poslovnog i civilnog sektora. 

 

1.2. Mandat i misija 

 

Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća 

za službenike i predstavljati osnovnu politiku sustava. U misiji se navode svrha koju je potrebno ostvariti 

i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno 

unapređenje rada Općine, a samim time se opravdava temeljni razlog njenog postojanja.  

Osigurati kvalitetan život svojim stanovnicima u suvremenom, gospodarski naprednom, socijalno 

sigurnom, kulturno razvijenom i ekološki održivom općinskom okruženju. 

Mandat i glavna misija načelnika jest u zakonskim okvirima osigurati uvjete za održivi život na prostoru 

Općine, kroz kontinuirano poboljšanje životnih uvjeta te ostalih čimbenika koji utječu na kvalitetu života 

na ovom području. Misija općinske uprave Općine Viljevo je transparentno, učinkovito i kvalitetno 

izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj 

pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja.  

Glavna zadaća općinske uprave očituje se u nastojanju da svojim djelovanjem uvijek bude u službi svojih 

građana, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i transparentnim informiranjem te ostalim 

aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada, kako bi postala poželjno mjesto za rad i život.  

Općinska uprava opredijeljena je za obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga uz poštivanje 

svih pravnih propisa, a na način koji osigurava potpuno zadovoljavanje potreba građana i ispunjavanje 

njihovih očekivanja. 
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Misija je usmjerena na poštivanje i primjenu svih zahtjeva primjenjivih zakona i propisa, kao i dosljednu 

primjenu principa društveno odgovornog, transparentnog i antikoruptivnog poslovanja.  

2.  Opis izazova i razvojnih potreba 

 

Opis izazova i razvojnih potreba utvrđen je temeljem analize stanja provedene u Planu razvoja Općine 

Viljevo do 2027. godine. Razmatrani su izazovi i potrebe koji su relevantni za period za koji se donosi ovaj 

Provedbeni program. Svi podaci su  pouzdani, provjerljivi i usporedive statističke prirode, odnosno čine 

podatkovnu podlogu na temelju koje su utvrđene razvojne potrebe i potencijali kao i glavni izazovi u 

samoupravnom djelokrugu i u nadležnosti jedinice u razdoblju važenja akta.  

Poljoprivredna proizvodnja predstavlja danas temeljnu gospodarsku aktivnost što ne generira dovoljno 

novostvorene vrijednosti na području Općine, odnosno kućanstvima ne stvara akumulaciju dohotka koja 

bi omogućila rast privatnih ulaganja niti ulaganja Općine kojima bi se podigla razina općeg blagostanja i 

životnog standarda.  

Glavni strateški ciljevi Općine sukladno postojećoj Strategiji razvoja su razvoj i jačanje konkurentnosti 

gospodarstva; poboljšanje i unapređenje uvjeta življenja stanovništva te obnavljanje, očuvanje i razvoj 

prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Međutim, ostvarivanje navedenih strateških ciljeva je danas u 

kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa značajno složenije. 

Zbog različitih vanjskih utjecaja i demografskih trendova, nova radna mjesta neće biti moguće stvarati na 

temelju poljoprivredne proizvodnje. U procesu strateškog planiranja i planiranja intervencije je zbog toga 

nužno uvažiti potrebu transformacije Općine te stvaranja novih radnih mjesta u tercijarnom i “četvrtom“ 

sektoru – sektoru inovativnih i kreativnih djelatnosti. 

 

2.1.  Prirodni resursi, okoliš i infrastruktura 

 

Prirodni potencijali 
Područje Općine Viljevo bogato je poljoprivrednim i šumskim zemljištem. Osim navedenog, sjever Općine 

graniči s rijekom Dravom koja predstavlja veliki potencijal za razvoj ribolovstva, a na području Općine 

djeluje jedno sportsko-ribolovno društvo. Najveća prepreka razvoju poljoprivrede na području Općine čine 

neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Više od 90% poljoprivrednog zemljišta na području Općine odnosi se 

na oranice. Potrebno je napomenuti kako je čitavo područje Općine lovište koje je bogato niskom i 

visokom divljači što također predstavlja veliki potencijal za razvoj lovnog turizma. Osim navedenog, 

Općina je specifična po svojoj raznolikosti bioloških resursa. Područje Općine predstavlja veliki potencijal 

za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a na prostoru Općine izgrađeno je bioplinsko postrojenje 

grupacije BIOEN d.o.o. ukupne snage 1 MW čiji ulazni materijali dolaze od lokalnih poljoprivrednika u 

radijusu manjem od 10 km, na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima. 

Cestovni promet 
Općina je relativno dobro prometno povezana s glavnim prometnim pravcima te ima priključke na 

najvažnije međunarodne prometne pravce. Kroz područje Općine prolazi državna cesta D-34 koja 
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povezuje gradove Slatinu, Donji Miholjac, Valpovo i Osijek. Kroz Općinu prolaze dvije županijske i tri 

lokalne ceste. Uz ocjenu da je broj i kapacitet prometnica zadovoljavajući, daljnji razvoj prometa trebao 

bi teći ka održavanju i podizanju razine sigurností sudionika te osuvremenjivanju postojećih prometnih 

pravaca.  

Na prostoru Općine nije razvijen sustav javnog prijevoza, ali je prema prostornom planu predviđena 

izgradnja mreže biciklističko-pješačkih ruta koje će obuhvatiti sva naselja na prostoru Općine. Osim 

navedenog, kroz područje Općine prometuju privatni autobusni prijevoznici koji voze na relaciji prema 

Donjem Miholjcu i Osijeku, a također postoji i direktna linija za Zagreb. Razvoj sustava lokalne mobilnosti 

bit će jedan od razvojnih prioriteta ovog dokumenta. 

Vodoopskrba i odvodnja 
Općina Viljevo ima relativno razvijenu komunalnu infrastrukturu te su potrebni daljnji razvoj i ulaganja u 

području odvodnje otpadnih voda s obzirom da se otpadne vode odvode u septičke jame. 

Usluge opskrbe vodom i odvodnju pruža komunalno poduzeće Miholjački vodovod d.o.o. u kojem je 

Općina jedan od udjelničara. Ostali udjelničari u kapitalu ovog komunalnog poduzeća su Grad Donji 

Miholjac i Općina Magadenovac. Poduzeće je u 2018. godini ostvarilo 10,7 mil. kuna prihoda te dobit u 

iznosu od 42.039 kuna. Vodoopskrba je relativno dobro razvijena te je dostupna u svim naseljima na 

području Općine, a također su planirani dodatni radovi na izgradnji sustava odvodnje prema Prostornom 

planu za koje poduzeće trenutno izrađuje Studiju izvodljivosti kako bi ispitalo isplativost samog projekta 

izgradnje odvodnje u Općini Viljevo. Distributivno područje Miholjačkog vodovoda d.o.o. obuhvaća 20 

naselja u 3 jedinice lokalne samouprave: Grad Donji Miholjac, Općinu Magadenovac i Općinu Viljevo. S 

obzirom da je sustav vodoopskrbe na području Općine relativno dobro razvijen, nisu potrebna dodatna 

značajna ulaganja. 

S obzirom na nepostojanje sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine, otpadne vode se 

trenutno zbrinjavaju septičkim jamama. Trenutno je u pripremi za buduće EU projekte Aglomeracija koja 

obuhvaća Donji Miholjac, Viljevo i Magadenovac, a ukupna vrijednost projekta predviđena je na 117,8 

mil. kuna. Prema Prostornom planu, planirana je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 

kolektor i ispust. 

 

Zbrinjavanje otpada 
Na području Općine poslove gospodarenja komunalnim otpadom obavlja komunalno poduzeće Eko-Flor 

plus d.o.o. temeljem Ugovora o koncesiji, a organiziranim sakupljanjem otpada obuhvaćeno je 100% 

domaćinstava s područje Općine Viljevo. Najveći udio u ukupno proizvedenom otpadu na području Općine 

čini miješani komunalni otpad iz kućanstva, iz kojeg nisu izdvojene ostale vrste otpada, a koji je u katalogu 

otpada definiran kao miješani komunalni otpad. Osim miješanog komunalnog otpada, proizvode se i 

ostale vrste komunalnog otpada kao što su krupni otpad, različiti ambalažni otpad, biootpad, građevinski 

otpad, u manjim količinama problematični otpad (baterije, žarulje, gume, akumulatori, lijekovi i sl.). 

Osim sakupljanja miješanog komunalnog otpada i glomaznog otpada, na području Općine Viljevo 

uspostavljeno je i organizirano sakupljanje otpadnog papira i reciklažnog otpada (plastike) koji se od 

korisnika organizirano sakupljaju jednom mjesečno. Osim na kućnom pragu korisnika usluge, otpadni 

papir i plastika, te staklo i tekstil mogu se odvojeno odložiti i na 4 lokacije zelenih otoka na području 
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Općine Viljevo, od čega su dva zelena otoka smještena na području naselja Viljevo, te po jedan u 

naseljima Ivanovo i Kapelna. Od 2022. godine sav sakupljeni miješani komunalni otpad odvozi se i 

zbrinjava na odlagalištu u Županji. Općina plaća Gradu Županji na mjesečnoj razini zbrinjavanje otpada. 

Prema Prostornom planu uređenja Općine Viljevo, na prostoru naselja Cret Viljevski planira se izgradnja 

Reciklažnog dvorišta na lokaciji k.č. 1643/4 k.o. Viljevo. 

 

2.2. Gospodarstvo 

 

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj 147/14, 123/17), 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanju 

svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj prema indeksu 

razvijenosti. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, te analizi socijalnih i financijskih pokazatelja 

(stopa nezaposlenosti, zaposlenosti, ostvaren BDP po stanovniku, razvijenost gospodarstva), Osječko-

baranjska županija je na 2. ispodprosječno rangirana jedinica lokalne samouprave. 

Poduzetništvo 
Na području Općine u 2018. godini bilo je registrirano 104 aktivnih gospodarskih subjekata. S obzirom na 

poduzeća, najzastupljenija djelatnost je poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Prema sektorskoj strukturi 

najveći broj poduzeća odnosi se na poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, a na području Općine posluje tri 

poduzeća u navedenoj djelatnosti od ukupno pet poduzeća na području Općine. Ostale dvije djelatnosti 

su prerađivačka industrija i stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. 

S obzirom na broj obrtnika na području Općine, trenutno je registrirano 22 aktivna obrta sukladno 

podacima iz Registra obrtnika Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

Struktura poduzeća na području Općine i radna mjesta koja ta poduzeća stvaraju nije povoljna. S obzirom 

da se izvorni prihodi Općine u najvećem dijelu formiraju iz poreza na dohodak, ovakva struktura ima za 

posljedicu nižu razinu prihoda proračuna Općine od prosječne u usporedivim jedinicama lokalne 

samouprave u Hrvatskoj i dunavskoj regiji EU. Analiza sadašnjeg stanja ukazuje na potrebu za stvaranjem 

kvalitetnih radnih mjesta kao glavnu razvojnu potrebu Općine. 

Poljoprivreda 
Poljoprivreda u Općini danas čini najvažniju granu gospodarstva s obzirom da zapošljava veliki udio 

stanovništva. Najveći problem poljoprivrede na području Općine čine neriješeni imovinsko-pravni odnosi. 

Poljoprivredne površine na području Općine zauzimaju 5.430 hektara što čini 48,57% ukupne površine 

Općine. Šumske površine zauzimaju 3.975 hektara ili 35,55% ukupne površine Općine. Nositelji 

poljoprivredne djelatnosti na području Općine čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG). Prema 

podacima iz upisnika poljoprivrednika Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na 

datum 31.12.2019. u Općini je registrirano 292 OPG-a. 

Potrebno je i razvijati kapacitete koji se odnose na uzgoj domaćih životinja te isto tako provoditi brojne 

mjere kojima bi se optimizirao cjelokupni proces. Općina redovito provodi brojne programe 

subvencioniranja i sufinanciranja poljoprivrede. Raspoložive potencijale koji su pogodni za razvoj 

poljoprivrede i turizma maksimizirati kroz korištenje različitih fondova za poticanje gospodarskog razvoja. 



11 

 

 

 

Nastaviti sa poticanjem poljoprivredne proizvodnje kroz korištenje EU fondova, ali i kontinuirano 

osiguravati proračunska sredstva 

Turizam 
Područje Općine bogato je prirodnim resursima koji predstavljaju veliki turistički potencijal, ali navedeni 

resursi nisu dovoljno iskorišteni. Značajan prostor Općine Viljevo zauzimaju šumske površine koje 

karakterizira visok stupanj bioraznolikosti, a potrebno je spomenuti kako je cijeli prostor Općine registriran 

kao lovište. Osim navedenog, prostor Općine je bogat niskom i visokom divljači što predstavlja veliki 

potencijal za razvoj lovnog. Iskoristiti reljefnu raznolikost i prirodne potencijale kao preduvjet za razvoj 

turističke ponude Općine, poticanje poduzetništva i zapošljavanje. Općina Viljevo i njezina okolica 

posjeduju veliki turistički potencijal koji još uvijek nije maksimalno iskorišten te je neophodno raditi na 

osmišljavanju novih turističkih sadržaja objedinjenih s bogatom kulturnom i prirodnom baštinom. 

 

2.3. Kvaliteta života i društvene djelatnosti  

 

Stanovništvo 
Općina je od 1961. godine zabilježila trend pada broja stanovnika koji se nastavio sve to danas. Broj 

stanovnika u 2011. godini pao je za 55,9% u odnosu na 1961. godini. Općina Viljevo se poput ostalih 

jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj suočava s problemom iseljavanja stanovništva. U 

razdoblju od 2014. do 2018. godine zabilježeni su negativni demografski trendovi. Veći je broj umrlih u 

odnosu na broj rođenih. Prema statističkim podacima možemo uočiti starenje stanovništva. Prema popisu 

stanovništva iz 2021. godine, na području općine Viljevo popisano je 1.643. osobe, u nastavku je 

prikazana struktura stanovništva prema popisanim osobama, kućanstvima i stambenim jedinicama. 

 Ukupno popisane osobe  Ukupan broj stanovnika Kućanstva Stambene jedinice 

Viljevo 1.643 1.627 594 1.053 

  Blanje 34 34 9 31 

  Bockovac 39 39 14 33 

  Cret Viljevski 51 51 23 56 

  Ivanovo 228 226 81 146 

  Kapelna 225 222 85 207 

  Krunoslavje 70 68 26 59 

  Viljevo 996 987 356 521 

 

U kontekstu programiranja lokalnog razvoja ovo pitanje mora biti naglašeno kao jedan od prioriteta 

intervencije. Iskustva iz drugih zemalja u tranziciji, današnjih članica EU iz regije srednje i istočne Europe 

pokazuje kako jedino ubrzavanje lokalnog socio-ekonomskog razvitka i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta 

vodi prema rješavanju ovog pitanja. 

Obrazovanje 
Na području Općine djeluje Osnovna škola Ante Starčevića u naselju Viljevo, a od četiri njene područne 

škole dvije se nalaze na području Općine (PŠ Ivanovo i PŠ Kapelna), a dvije u susjednoj općini Podravska 

Moslavina (PŠ Podravska Moslavina, PŠ Krčenik). Početkom 2020./2021. godine ukupno je bio zaposlen 

31 učitelj (11 razredne nastave i 20 predmetne nastave) u 19 razrednih odjela (12 u matičnoj, 7 u 
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područnim školama), a 171 učenik pohađao je Osnovnu školu (83 u razrednoj i 88 u predmetnoj nastavi). 

Na području Općine djeluje Osnovna škola Ante Starčevića u naselju Viljevo, a od četiri njene područne 

škole dvije se nalaze na području Općine (PŠ Ivanovo i PŠ Kapelna), a dvije u susjednoj općini Podravska 

Moslavina (PŠ Podravska Moslavina, PŠ Krčenik).  

Osnovna škola Ante Starčevića nalazi se u naselju Viljevo te je otvorena 1995. godine, dok je izgradnja 

nastavno-sportske dvorane završena u rujnu 2005. godine. Uvjeti rada u matičnoj školi u naselju Viljevo 

su vrlo dobri te nisu prisutne teškoće u ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa. U matičnoj školi nalaze 

se dvije učionice za razrednu nastavu, pet učionica za predmetnu nastavu, informatička učionica, 

knjižnica i sportska dvorana. U područnim školama nastava je organizirana za učenike od 1. do 4. razreda 

(razredna nastava). 

U naselju Viljevo početkom 2021. godini završen je prvi dječji vrtić na području Općine. Vrtić je kapaciteta 

za 45 djece u dvije odgojne skupine. Početak rada vrtića započeo je 14. veljače 2022. godine. Vrtić je 

smješten pored Osnovne škole Ante Starčevića, a ukupna vrijednost projekta iznosi 6,5 milijuna kuna za 

koji je Općina osigurala 100% financiranje iz EU fondova. U vrtiću se nalazi multifunkcionalna dvoranom 

te pratećim i pomoćnim prostorijama. 

Zdravstvena zaštita 
Zdravstvena njega i skrb stanovnicima Općine Viljevo pruža se na razini primarne zdravstvene zaštite u 

ambulanti opće/obiteljske medicine u Viljevu. U Općini djeluje ambulanta Doma zdravlja Donji Miholjac u 

kojoj radi liječnik opće prakse uz pomoć medicinske sestre. S obzirom na pristup zdravstvenim uslugama, 

Općina trenutno nema ljekarnu niti stomatološku ordinaciju koje se planiraju otvoriti u sklopu novog 

središta Viljevo. 

Socijalna zaštita i skrb 
Na području Općine Viljevo, djelatnost socijalne skrbi obavlja Centar za socijalnu skrb Donji MIholjac, 

Općina Viljevo nema registriran dom za starije i nemoćne na svom području. Općina Viljevo kroz Program 

javnih potreba u socijalnoj skrbi izdvaja značajna sredstva za rješavanje socijalnih problema na području 

općine. 

Civilno društvo 
Općina Viljevo kroz Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i 

sportu sufinancira rad udruga koje su od značaja za lokalno stanovništvo. Prema podacima Ministarstva 

uprave, na području Općine je registrirano ukupno 20 aktivnih udruga. Na prostoru Općine djeluju četiri 

vatrogasne udruge. Partnerstvom i većom suradnjom s tijelima javnog sektora moguće je privući značajna 

javna sredstva iz nacionalnih i EU fondova. Za daljnji razvoj civilnog društva potrebno je motivirati 

stanovništvo kako bi aktivno sudjelovali u radu udruga. Isto tako, potrebno je izgraditi povjerenje lokalnog 

stanovništva u javni i civilni sektor kako bi civilni sektor dobio podršku koja je nužna za funkcioniranje 

udruga. Kroz organiziranje edukativnih i promotivnih aktivnosti, moguće je povećati stupanj informiranosti 

lokalnog stanovništva o aktivnostima udruga, mogućnostima aktivnijeg uključivanja stanovništva, te 

poticati transparentno upravljanje i kontinuiranu prisutnost i informiranje lokanog stanovništva. U 

proračunu Općine Viljevo, u okviru Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i 

sportu svake godine se izdvajaju određena sredstva. 
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Društvena infrastruktura 
Tijekom 2018. godine u Općini Viljevo započela je realizacija jednog od najvećih projekata Općine – 

uređenje i modernizacija središta Viljevo. Trenutačni kompleks centra sela Viljeva, koji je građen nakon 

II. svjetskog rata pa sve do 60-ih godina prošlog stoljeća, uz male nadogradnje u 90-ima, čine prostorije 

DVD-a Viljevo, društveni dom, ambulanta, ugostiteljski objekt i bivše prostorije Općine kao i Matičnog 

ureda. Navedeni objekti ne zadovoljavaju svoju svrhu, ni u pogledu dotrajalosti ni zbog svoje 

funkcionalnosti i uklapanja u vizuru ruralnog prostora sela Viljeva koje se gradnjom suvremenih stambenih 

objekata lagano odmiče od tradicionalne arhitekture sela.  

Predviđene su četiri faze gradnje: prva je vatrogasni dom, druga je ambulanta, stomatološka ordinacija i 

ljekarna, treća je poslovno-stambeni objekt (prostorije Općine, ugostiteljstvo, dvije stambene jedinice) te 

četvrta – polivalentna dvorana. Uz kompleks je planirana i gradnja trga. Ukupna vrijednost projekta iznosit 

će 22. mil. kuna.  

Društveni domovi na prostoru Općine nalaze se u naseljima Viljevo, Ivanovo i Kapelna. U Viljevu je 

društveni dom obnovljen 2006. godine, te ponovno 2012. godine. U sljedećem mandatnom razdoblju 

planira se izgradnja novih društvenih domova u Viljevu i Ivanovu. Projektna dokumentacija za domove 

postoji. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za dom Ivanovo.  Građevinska dozvola je ishođena 

tijekom 2022. godine. 

Športska dvorana Viljevo nalazi se u sklopu Osnovne škole Ante Starčević, a u naseljima Viljevo, Kapelna 

i Ivanovo također se nalaze nogometna igrališta.  

2.4. Ljudski resursi i upravljanje razvojem 

 

Unutarnjim ustrojstvom tijela Općine ustrojen je Jedinstveni upravni odjel u sklopu kojeg je stalno 

zaposleno 6 osoba. Upravno tijelo Općine je Jedinstveni upravni odjel na čijem je čelu Pročelnik. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i 

pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovara načelniku.  

Komunikaciju s javnošću i stanovnicima Općina ostvaruje i održava putem svoje službene internet 

stranice (www.viljevo.hr) na kojoj objavljuje sve važne informacije vezane uz djelokrug svog rada te 

novosti. U prethodnom mandatnom razdoblju realizirani su brojni infrastrukturni projekti koji su doprinijeli 

ostvarenju preduvjeta za daljnji rast gospodarskog i društvenog standarda. 

Općina i dalje planira ulaganja usmjerena na infrastrukturni, gospodarski i društveni razvoj. 

Međuregionalna i međunarodna suradnja predstavljaju jednu od mogućnosti budućeg razvoja općine, 

posebice tijekom pripreme i oblikovanja razvojnih projekata za sredstva programa prekogranične i 

transnacionalne suradnje koja su Republici Hrvatskoj na raspolaganju u značajnijem obimu nakon 

pristupanja EU. 

3. Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne 

jedinice s obrazloženjem njihova odabira 
 

http://www.viljevo.hr/
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Ciljanim mjerama odgovorit će se na potrebu smanjivanja razlika u stupnju razvijenosti pojedinih regija. 

U svrhu razvoja potencijala hrvatskih regija i jačanja njihove konkurentnosti, podrška regionalnom razvoju 

usmjerena je na korištenje vlastitih resursa i komparativnih prednosti različitih dijelova Hrvatske.  

 

Uređenjem ciljeva i načela politike regionalnoga razvoja, strateškog planiranja regionalnoga razvoja, 

uređenjem institucionalnog okvira i upravljanja politikom regionalnog razvoja na središnjoj razini, 

upravljanjem na razini statističke regije i usuglašavanjem prioriteta razvoja središnje i područne 

(regionalne) razine, ocjenjivanjem i razvrstavanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(JLP(R)S) prema stupnju razvijenosti, utvrđivanjem potpomognutih područja i područja s razvojnim 

posebnostima, poticanjem regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja te praćenjem provedbe politike 

regionalnoga razvoja oblikovat će se podrška regionalnom razvoju usmjerena prema potrebama i 

komparativnim prednostima specifičnih teritorija.  

 

Europa bliža građanima usmjeren je na teritorijalni razvoj kroz poticanje održivog društvenog i 

gospodarskog integriranog razvoja urbanih, ruralnih i priobalnih područja i lokalnih inicijativa i moguće ga 

je provoditi putem ITU mehanizma. 

 

Imajući u vidu isti cilj kroz Program regionalni razvojni projekti unutar kojeg će se sufinancirati manji 

infrastrukturni projekti koji pridonose povećanju kvalitete života (izgradnja, obnova i rekonstrukcija 

objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture) pružati će se podrška gospodarskoj i 

socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja RH koja nemaju status potpomognutih, a ni brdsko-

planinskih područja.1“ 

 

Prethodno navedene politike iz Provedbenog programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije za razdoblje 2021.-2024. godine, na odgovarajući način se primjenjuju i provode u Općini 

Viljevo, a sve u svrhu učinkovitog i ravnomjernog upravljanje razvojem. 

 

U ovom dijelu Provedbenog programa obrazlaže se odabir strateških ciljeva i odgovarajućih posebnih 

ciljeva iz hijerarhijski viših akata strateškog planiranja, nakon toga se definira terminski plan provedbe 

mjera, aktivnosti i projekata za provedbu ciljeva sa pripadajućim ključnim pokazateljima ishoda i rezultata 

s ciljnim vrijednostima za određenu godinu. Nadalje, prikazan je okvir za financijski plan za provedbu 

mjera, aktivnosti i projekata te procjena fiskalnog učinka. 

U ovom dijelu dokumenta navedeni su sažeto opisani prioriteti, odnosno intervencije koje će Općina 

Viljevo provoditi tijekom mandatnog razdoblja. Prioriteti su u skladu s ciljevima iz hijerarhijski nadređenih 

akata odnosno Planom razvoja Općine Viljevo do 2027. godine. te na odgovarajući način upućuju na 

utvrđene razvojne potrebe i glavne razvojne izazove u samoupravnom djelokrugu Općine Viljevo. 

Dugoročni ciljevi razvoja su preuzeti iz prethodno donesenih razvojnih dokumenata, odnose se na 

sljedeće:  

 
1 Provedbeni program Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2021.-2024. godine 
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Kako je definirano Provedbenim programom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

za razdoblje 2021.-2024. godine, krajnji cilj politike regionalnog razvoja je pridonijeti društveno-

gospodarskom razvoju RH, u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim 

dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.  

Strateški cilj 1. Uspostavljanje nove gospodarske 

strukture i stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta 

-Poticanje ulaganja u lokalnu preradu poljoprivrednih 
proizvoda

-Poticanje razvoja „pametne poljoprivrede“

-Poticanje razvoja turizma – turistička valorizacija baštine 
grofa Mailatha

-Izgradnja poduzetničkog centra za inkubaciju 
poduzetništva

Strateški cilj 2. Unapređenje uvjeta življenja u Općini 

i zaustavljanje negativnih demografskih trendova

-Izgradnja novog središta općine s centrom ruralnih usluga

-Razvoj obrazovne i kulturne infrastrukture

-Obnavljanje kuća i razvoj socijalnog stanovanja

-Uređenje zelenih i javnih površina

Strateški cilj 3. Poboljšanje kvalitete usluga koje 

pruža općinska Uprava i razvoj novih ruralnih 

proizvoda

-Digitalizacija općine i općinske uprave

-Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga

-Razvoj komunalnih usluga lokalne mobilnosti

-Povećanje vidljivosti razvoja mobilnog marketinga / 
suradnja sa susjednim općinama / međunarodna suradnja

Strateški cilj 4. Unapređenje očuvanja okoliša, 

planiranja prostora i razvoj lokalne proizvodnje 

energije

-Planiranje prostora – „urbanizacija sela“

-Unapređenje sustava zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša

-Razvoja lokalne proizvodnje i distribucije energije
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„Radi postizanja navedenog cilja, planiranom i koordiniranom politikom regionalnog razvoja posebno se 

nastoji osigurati povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s prioritetima razvoja središnje razine 

te ciljevima kohezijske politike EU, zatim potpora slabije razvijenim područjima i područjima s razvojnim 

posebnostima za povećanje i optimalno korištenje vlastitog razvojnog potencijala otklanjanjem uzroka 

razvojnih teškoća, poticanje suradnje i učinkovito korištenje fondova EU namijenjenih regionalnom i 

urbanom razvoju.  

 

Strateški cilj 1. Uspostavljanje nove gospodarske strukture i stvaranje novih i 
kvalitetnih radnih mjesta 

Jačanje lokalnog gospodarstva, a samim time i smanjenje nezaposlenosti temeljni je strateški cilj Općine Viljevo 
a njegovo ostvarenje temeljit će se na nizu prioriteta i povezanih mjera koje čine okvir za pripremu i provedbu 
projekata. Među prioritetima koji doprinose jačanju lokalnog gospodarstva, u ovom trenutku se ističe održiva 
poljoprivreda. Za razvoj gospodarstva planira se poticanje ulaganja u lokalnu preradu poljoprivrednih proizvoda; 
poticanje razvoja „pametne poljoprivrede“; poticanje razvoja turizma i valorizacije kulturne baštine grofa 
Mailátha; izgradnju poduzetničkog inkubatora. U dugoročnom planiranju razvoja gospodarstva planiraju se 
dodatne mjere koje će pravovremeno biti uključene u proračunsko planiranje.  

Strateški cilj 2. Unapređenje uvjeta življenja u Općini i zaustavljanje negativnih 
demografskih trendova 

Uvidom u analizu stanja kvalitete života na području općine locirani problemi su nedostatak adekvatne 
infrastrukture vezane uz predškolsko obrazovanje te je potrebno kontinuirano raditi i unaprjeđivati projekte i 
mjere vezane uz poboljšanje demografske slike općine, što bi se postiglo dodatnim ulaganjima u društvenu 
infrastrukturu prije svega u izgradnju novog središta Općine s Centrom ruralnih usluga; razvoj obrazovne i 
kulturne infrastrukture; obnavljanje kuća i razvoj socijalnog stanovanja; unapređenje zelenih javnih površina. 
Okosnicu strateškog okvira čini povezanost ciljeva koji se odnose na razvoj lokalnog gospodarstva, povećanu 
kvalitetu života i očuvanu prirodu s razvijenom društvenom infrastrukturom i lokalnim uslugama. Razvoj 
društvene infrastrukture i lokalnih usluga temelji se na razvoju obrazovanja i odgojno-obrazovne infrastrukture, 
razvoju multi-funkcionalnih društvenih usluga radi zadržavanja mladih obitelji i poticanju nataliteta te poboljšanju 
javnih usluga. Multifunkcionalni društveni sadržaji i usluge doprinijet će kvaliteti života stanovnika na području 
općine Viljevo. Ostvarenje ovog cilja mora uzeti u obzir prioritete koji se odnose na poboljšanje kvalitete života 
ranjivih skupina, poticanje zdravijeg načina života te očuvanje i obnovu kulturne baštine, kao i ulaganja u 
unaprjeđenje postojećeg obrazovnog sustava. 

Strateški cilj 3. Poboljšanje kvalitete usluga koje pruža općinska Uprava i razvoj 
novih ruralnih proizvoda 

Svrha ovog cilja je održati postojeću razinu javnih usluga te razviti nove usluge. Kao preduvjet za ostvarenje 
drugog cilja, koji je usmjeren na razvoj lokalnog gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti, moraju se ostvariti 
mjere predviđene ka poboljšanju kvalitete života stanovnika, ali i provesti ulaganja u razvoj lokalne samouprave 
odnosno njezine resurse. Ova mjera se odnosi na potrebne intervencije u digitalizaciju Općine i općinske uprave, 
unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga te razvoj komunalnih usluga. 

Strateški cilj 4. Unapređenje očuvanja okoliša, planiranja prostora i razvoj 
lokalne proizvodnje energije 
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Kao preduvjet za ostvarenje drugog cilja, koji je usmjeren na razvoj lokalnog gospodarstva i smanjenje 
nezaposlenosti, moraju se ostvariti mjere predviđene ka poboljšanju kvalitete života stanovnika, ali i provesti 
ulaganja u razvoj lokalne samouprave odnosno njezine resurse.  Izgradnja i rekonstrukcija komunalne 
infrastrukture usmjerena je na kapitalna ulaganja usmjerena na poboljšanje prometnog sustava, rekonstrukciju, 
izgradnju i investicijsko održavanje komunalnih objekata i nabavu opreme. Na području općine Viljevo potrebno 
je poboljšati prometnu infrastrukturu, povećati ukupnu sigurnost cestovnog prometa, unaprijediti sustav 
zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te razviti lokalne proizvodnje i distribucije energije. Potrebno je unaprijediti 
javnu rasvjetu sukladno potrebama, urediti javne površine, planirati i izgraditi kanalizacijsku infrastrukturu, riješiti 
probleme, podići standard i kvalitetu života kako za lokalno stanovništvo tako i za posjetitelje. 

4. Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim 

aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata 

 

Općina Viljevo u svom provedbenom programu pobliže razrađuje provedbu ciljeva sadržanih u 

hijerarhijski višim strateškim razvojnim aktima.  

 

Ciljevi iz strateških razvojnih akata razrađuju se na mjere, pri čemu je važno precizirati ključne točke 

ostvarenja, pokazatelje rezultata te vremenski raspored provedbe istih, uz odgovarajuću poveznicu s 

financijskim sredstvima osiguranim u proračunu ili drugim izvorima (su)financiranja određenih mjera.  

 

Glavni elementi koje je potrebno detaljno razraditi unutar provedbenog programa su mjere. Tijekom 

izrade provedbenog programa potrebno se usmjeriti na razradu mjera za ispunjavanje ciljeva razvojnih 

strategija i drugih važećih povezanih hijerarhijski viših akata strateškog planiranja. 

 

Sve mjere razrađene u provedbenom programu povezane su sa provedbom ciljeva iz hijerarhijskih 

nadređenih akata strateškog planiranja. U skladu s navedenim, u nastavku su dani prijedlozi područja za 

definiranje mjera iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S, u skladu s poslovima kojima se neposredno 

ostvaruju potrebe građana, s primjerima aktivnosti koje upravna tijela izvršavaju u okviru njihove provedbe 

kao i prijedlozi pokazatelja rezultata. 

 

Svaku mjera iz provedbenog programa dovedena je u vezu s jednim posebnim ciljem iz srednjoročnog 

akata strateškog planiranja. U skladu s navedenim, u nastavku su dani prijedlozi područja za definiranje 

mjera iz samoupravnog djelokruga Općine Viljevo, u skladu s poslovima kojima se neposredno ostvaruju 

potrebe građana, s primjerima aktivnosti koje upravna tijela izvršavaju u okviru njihove provedbe kao i 

prijedlozi pokazatelja rezultata. 

 

 
Tablica 1. Okvirni prijedlog mjera, aktivnosti i pokazatelja rezultata 

PRIJEDLOG 

PODRUČJA 

Primjer nekih od aktivnosti koje upravna 

tijela JLP(R)S provode u svrhu ostvarenja 

mjera iz navedenog područja: 

Prijedlog pokazatelja rezultata za 

praćenje napretka u provedbi 
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1.     Uređenje naselja i 

stanovanje 

• aktivnosti vezane za unapređenje 

stanovanja,  

• uređenje i opremanje s ciljem 

unapređivanja uvjeta za život u 

naseljima,  

• unapređivanje dostupnosti i kvalitete 

stanovanja,  

• učinkovito upravljanje stambenim 

prostorima u vlasništvu JLP(R)S,  

• unapređenje i energetska obnova 

objekata javne i stambene namjene,  

• poticanje korištenja obnovljivih izvora 

energije u stanovanju i sl. 

• ukupan broj stambenih jedinica u 

vlasništvu JLP(R)S 

• broj stanova u vlasništvu JLP(R)S 

u zakupu 

• broj novoizgrađenih stambenih 

jedinica 

• broj novoizgrađenih dječjih 

igrališta 

• broj stambenih objekata za koji je 

izrađen energetski certifikat 

• broj stambenih objekata na 

kojima je provedena energetska 

obnova 

2.     Prostorno i 

urbanističko 

planiranje  

• aktivnosti vezane za prostorno 

planiranje, 

• izdavanje građevinskih i lokacijskih 

dozvola i drugih akata vezanih za 

gradnju na području JLP(R)S, 

• unapređenje te održivo korištenje 

prostora,  

• uspostavljanje integriranog 

urbanističkog planiranja za učinkovito 

i održivo upravljanje gradskim 

prostorom i imovinom,  

• planiranje pametnih rješenja za 

upravljanje razvojem i sl. 

• broj izdanih lokacijskih dozvola  

• broj izdanih građevinskih dozvola 

• broj izdanih uporabnih dozvola 

• broj izdanih rješenja o izvedenom 

stanju 

• broj izdanih rješenja o rušenju 

bespravno izgrađenih objekata 

• pokrivenost područja 

samoupravne jedinice prostornim 

planom 

3.     Komunalno 

gospodarstvo  

• aktivnosti vezane za izgradnju i 

održavanje komunalne 

infrastrukture,  

• razvoj i unapređenje različitih 

infrastrukturnih sustava, 

• rekonstrukcija, izgradnja i 

investicijsko održavanje komunalnih 

objekata i opreme,  

• održavanje javnih površina,  

• čišćenje i uređenje građevina i 

uređaja javne namjene, 

• unapređenje energetske 

infrastrukture,  

• poboljšanje komunalne 

opremljenosti,  

• gospodarenje objektima javne i 

poslovne namjene,  

• razvoj i uspostavljanje održivog 

sustava vodoopskrbe i odvodnje, 

• unapređenje javnih površina kroz 

ulaganje u infrastrukturu, 

• unapređenje vodnog gospodarstva,  

• održavane javne površine u m2 

• m2 novouređene javne 

infrastrukture 

• m2 adekvatno uređenih zelenih 

javnih površina 

• broj energetski obnovljenih 

objekata javne namjene  

• broj postavljenih novih energetski 

efikasnih rasvjetnih tijela 

• km novoizgrađene komunalne 

infrastrukture 

• km novoizgrađenog sustava 

navodnjavanja 

• udio naseljenih dijelova 

pokrivenih javnom rasvjetom 

• broj kućanstava kojima je 

omogućen pristup širokopojasnoj 

mreži 

• broj novih korisnika priključenih 

na vodovodnu mrežu 

• broj novih korisnika priključenih 

na kanalizacijsku mrežu 

• broj novoizgrađenih grobnih 

mjesta 
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4.     Odgoj i 

obrazovanje  

• aktivnosti vezane za odgoj, 

obrazovanje i tehničku kulturu,  

• redovna djelatnost osnovnih škola,  

• redovna ulaganja u objekte 

osnovnoškolskih i srednjoškolskih 

obrazovnih ustanova,  

• unapređenje uvjeta za obrazovanje,  

• provedba cjeloživotnog obrazovanja,  

• modernizacija i unapređenje 

obrazovne infrastrukture,  

• dodjela stipendija za visoko i 

srednjoškolsko obrazovanje i sl. 

• broj novoizgrađenih objekata 

odgojno-obrazovnih ustanova; 

• broj rekonstruiranih/ adaptiranih 

objekata odgojno-obrazovnih 

ustanova 

• broj opremljenih objekata 

odgojno-obrazovnih ustanova 

• udio objekata škola na kojima su 

izvedeni radovi održavanja 

• opremanja u ukupnom broju 

osnovnih škola; 

• ukupan broj učenika, 

• broj učenika koji primaju 

subvencije za prijevoz, 

• udio učenika kojima je 

omogućena jednosmjenska 

nastava, 

• ukupan broj razrednih odjeljenja, 

• broj stipendista - učenika; 

• broj stipendista -  studenata; 

• broj korisnika programa 

cjeloživotnog obrazovanja, 

• broj osoba koje su završile 

program prekvalifikacije 

• udio škola u kojima je osigurana 

mogućnost pružanja online 

nastave za sva razredna 

odjeljenja  

5.     Briga o djeci  

• redovna djelatnost vrtića, 

• provedba predškolskog odgoja, 

• unapređenje uvjeta za predškolski 

odgoj i obrazovanje i sl.  

• ukupan broj upisane djece 

• broj novoupisane djece  

• broj novosagrađenih objekata  

• broj rekonstruiranih objekata 

• broj djece obuhvaćene posebnim 

programima izobrazbe 

6.     Socijalna skrb 

• aktivnosti vezane za pružanje 

socijalne skrbi osjetljivim skupinama,  

• dodjela subvencija, pomoći i 

donacija,  

• osiguranje ravnomjerne dostupnosti 

socijalnih usluga,  

• pružanje socijalne zaštite i 

unapređenje kvalitete života 

građana,  

• poboljšanje standarda postojećih 

usluga socijalne zaštite u okvirima 

lokalne zajednice,  

• pružanje skrbi nemoćnima,  

• skrb o hrvatskim braniteljima i 

članovima njihovih obitelji,  

• unaprjeđenje društvene infrastrukture 

za pružanje socijalne skrbi i zaštite i 

sl. 

• broj korisnika socijalnih usluga 

• broj korisnika socijalnog 

smještaja 

• broj korisnika besplatnog 

prijevoza 

• broj korisnika sredstava za ogrjev 

• broj korisnika pučke kuhinje  

• broj korisnika socijalnog dućana 

• broj kreveta u domovima za 

starije i nemoćne 

• broj zaposlenih osoba s 

invaliditetom 
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7.     Primarna 

zdravstvena zaštita 

• aktivnosti vezane za zaštitu i 

unapređenje zdravlja građana,  

• poboljšanje sustava pružanja javnih 

zdravstvenih usluga,  

• unaprjeđenje dostupnosti usluga 

zdravstvene zaštite,  

• poboljšanje opremljenosti i 

unapređivanje uvjeta za pružanje 

zdravstvenih usluga,  

• unapređenje kvalitete zdravstvenih 

usluga i sl. 

• broj sudionika na predavanjima o 

prevenciji bolesti i zdravom 

načinu života 

• broj obnovljenih objekata javno 

zdravstvenih ustanova 

• broj objekata javnih zdravstvenih 

ustanova u kojima je poboljšana 

opremljenost 

• broj korisnika kojima je 

unaprijeđena dostupnost usluga 

zdravstvene zaštite 

• stopa smrtnosti od 

kardiovaskularnih bolesti na 

području samoupravne jedinice 

• stopa smrtnosti od razni oblika 

raka na području samoupravne 

jedinice 

8.     Kultura, tjelesna 

kultura i sport 

• aktivnosti vezane za razvoj kulture te 

tjelesne kulture i sporta,  

• unaprjeđenje dostupnosti sportsko 

rekreacijskih sadržaja,  

• promicanje kulture i kulturnih 

sadržaja,  

• poticanje razvoja sporta i rekreacije,  

• ulaganja u zaštitu kulturne baštine te 

očuvanje i promociju kulturnih i 

povijesnih vrijednosti i sl. 

• broj obnovljenih objekata kulturne 

baštine 

• broj posjeta podržanim mjestima i 

atrakcijama kulturne baštine  

• broj organiziranih kulturnih 

manifestacija 

• broj posjeta društveno-kulturnim 

manifestacijama 

• broj članova kulturno-umjetničkih 

udruga 

• broj korisnika javnih sportsko-

rekreacijskih sadržaja 

• broj sportskih klubova koji primaju 

subvenciju za rad 

• broj novih javnih sportskih terena/ 

igrališta 

9.     Zaštita potrošača 

• redovan rad udruga za zaštitu 

potrošača,  

• pružanje potpore projektima u 

području zaštite potrošača, 

• sustavno promicanje zaštite 

potrošača na području samoupravne 

jedinice i sl. 

• broj korisnika kojima je pružena 

zaštita 

• broj riješenih pritužbi oštećenih 

potrošača 

• broj potrošača kojima je 

dodijeljena odšteta 

10.  Zaštita i 

unapređenje 

prirodnog okoliša 

• aktivnosti vezane za zaštitu prirode, 

• očuvanje i unaprjeđenje kvalitete 

okoliša,  

• izgradnja građevina za gospodarenje 

otpadom,  

• uspostava cjelovitog sustava za 

održivo gospodarenje otpadom,  

• ulaganja u očuvanje okoliša i 

prirodne baštine,  

• korištenje obnovljivih izvora energije,  

• broj saniranih lokaliteta ilegalnih 

odlagališta otpada 

• količina prikupljenog 

biorazgradivog otpada 

• količina prikupljenog recikliranog 

otpada 

• broj izgrađenih centara za 

gospodarenje otpadom 

• broj korisnika kojima je 

omogućeno odvojeno prikupljanje 

otpada 



21 

 

 

 

• održivo gospodarenje javnim, 

poljoprivrednim i šumskim 

prostorom,  

• poticanje održivog gospodarenja 

prirodnim resursima,  

• učinkovito gospodarenje energijom i 

sl. 

• broj kućanstava koji koriste 

energiju iz obnovljivih izvora 

11.  Protupožarna i 

civilna zaštita 

• aktivnosti vezane za pružanje 

vatrogasne i civilne zaštite,  

• uspostava i unaprjeđenje sustava 

civilne zaštite,  

• poboljšanje opremljenosti i 

kapaciteta protupožarnih snaga,  

• promotivne aktivnosti protupožarne 

zaštite,  

• organizacija i redovan rad sustava 

zaštite i spašavanja na području 

samoupravne jedinice i sl.   

• broj novoizgrađenih vatrogasnih 

postaja 

• broj nabavljenih vatrogasnih 

vozila 

• broj osposobljenih članova 

dobrovoljnih vatogasnih društava 

• broj opremljenih objekata 

dobrovoljnih vatrogasnih 

društava  

• ukupan broj pripadnika sustava 

civilne zaštite na području 

JLP(R)S 

• broj intervencija zaštite i 

spašavanja 

12.  Promet i 

održavanje javnih 

prometnica 

• aktivnosti vezane za unaprjeđenje 

javnog i putničkog prometa,  

• unaprjeđenje lokalne i regionalne 

prometne povezanosti,  

• unapređenje i izgradnja prometne 

infrastrukture,  

• razvoj lokalne prometne mreže,  

• razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran 

promet,  

• poboljšanje održivosti sustava javnog 

prijevoza,  

• poticanje korištenja obnovljivih izvora 

energije u javnom i putničkom 

prijevozu i sl. 

• km novih biciklističkih staza 

• km novih javnih prometnica 

• km novih pješačkih staza 

• km moderniziranih željezničkih 

pruga 

• km asfaltiranih prometnica u 

punoj širini kolnika  

• broj izgrađenih punionica za 

električna vozila 

• ukupan broj korisnika javnog 

prijevoza 

• broj putnika u riječnom prometu 

• broj putnika u morskom prometu 

• broj novoizgrađenih parkirališnih 

mjesta  

• broj novoizgrađenih autobusnih 

stajališta 

13.  Gospodarski 

razvoj 

• aktivnosti vezane za poticanje 

razvoja poduzetništva i 

gospodarstva,  

• poticanje održivog razvoja turizma,  

• poboljšanje gospodarske 

konkurentnosti,  

• jačanje malog i srednjeg 

poduzetništva,  

• korištenje pametnih rješenja i 

poticanje održivog razvoja industrije,  

• unaprjeđenje poduzetničkog 

okruženja,  

• broj novozaposlenih u 

visokotehnološkim poduzećima 

• ukupan broj zaposlenih 

• ukupan broj nezaposlenih 

• ukupan prihod poduzetnika na 

području JLP(R)S 

• broj korisnika potpore za MSP 

• m2 površine poduzetničkih zona 

• ukupan broj poduzetnika  

• ukupan broj obrtnika 

• ukupan broj poljoprivrednika 

• ukupan prihod poduzetnika na 

području samoupravne jedinice 
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• razvoj i pružanje potpora 

poduzetničkim institucijama i 

pružanje mjera potpora malim i 

srednjim poduzetnicima,  

• poticanje transfera znanja i 

tehnologija između znanstvenog i 

poslovnog sektora,  

• jačanje poduzetničke infrastrukture 

uspostavom poslovnih zona,  

• poticanje kreativnih industrija, 

poticanje održivog razvoja 

poljoprivrede i ribarstva, 

• ukupan broj turističkih noćenja 

• broj korisnika coworking prostora 

• broj korisnika poslovnih 

inkubatora 

• broj patenata odobrenih na 

području JLP(R)S 

14.  Lokalna uprava i 

administracija 

• aktivnosti vezane za redovnu 

djelatnost izvršnog tijela, 

predstavničkih tijela i upravnih tijela 

jedinice lokalne samouprave,  

• pravno normativni poslovi,  

• materijalni i ostali rashodi vezani za 

rad upravnih tijela i administracije,  

• jačanje kompetencija i unaprjeđenje 

sustava lokalne uprave,  

• učinkovito upravljanje javnim 

prostorom i imovinom,  

• redovne i izvanredne aktivnosti 

gradskih vijeća,  

• priprema projekata za sufinanciranje 

sredstvima ESI fondova, 

• broj izdanih rješenja 

• broj pripremljenih izvještaja o 

provedbi akata strateškog 

planiranja 

• broj educiranih zaposlenika 

samoupravne jedinice 

• broj digitaliziranih usluga koje 

pružaju upravna tijela JLP(R)S 

• udio poslovnih prostora u 

vlasništvu samoupravne jedinice 

u zakupu 

• broj zaposlenika koji su 

sudjelovali na stručnim 

seminarima 

• broj projekata JLP(R)S kojima je 

odobreno sufinanciranje 

sredstvima ESI fondova 

15. Demografija 

• poticanje nataliteta, 

• poticanje doseljavanja mladih obitelji 

s djecom, 

• zaustavljanje iseljavanja mladih, 

• zaustavljanje iseljavanja radno 

sposobnog stanovništva, 

• udio mladog stanovništva (0 - 14 

godina) na području 

samoupravne jedinice 

• ukupan broj rođene djece 

• ukupan broj radno aktivnog 

stanovništva 

• neto stopa migracije stanovništva 

do 40 godina na području 

samoupravne jedinice 

• broj iseljenih osoba 

Izvor: Prilog 1. Predložak za provedbeni program JLS (Upute v 1.1)_MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I 

FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske 

 

Tekstualnom dijelu akta potrebno je priložiti popunjeni tablični prikaz - Prilog 1 Predložak za izradu 

provedbenog programa Općine Viljevo koji sadrži: 

 

Popis mjera i planiranih rokova provedbe 

• naziv i svrha provedbe mjere  

• podatak o planiranom roku provedbe pojedine mjere 

• popis ključnih aktivnosti nužnih za provedbu pojedine mjere 
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• podatak o planiranom roku postignuća ključnih aktivnosti tijekom provedbe pojedine mjere 

• podatak o upravnom tijelu JLP(R)S nadležnom za provedbu pojedine mjere 

Pokazatelje rezultata  

• naziv pokazatelja rezultata 

• početna vrijednost pokazatelja rezultata 

• ciljana vrijednost pokazatelja rezultata po godinama, za svaku godinu provedbe pojedine mjere 

Poveznicu s proračunom 

• procjena ukupnog troška provedbe mjere (u HRK)  

• program u proračunu JLP(R)S (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedinog posebnog cilja 

• aktivnost ili projekt u proračunu JLP(R)S (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedine mjere, 

aktivnosti odnosno projekta 

Druge relevantne podatke o mjeri 

• oznaku vrste mjere (reformske, investicijske i ostale) 

• oznake doprinosa mjera JLP(R)S ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima 

• oznake poveznice s ciljem/podciljem održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) 

• oznaku doprinosa zajedničkim prioritetima Europske unije, odnosno doprinosa zelenoj tranziciji i 

digitalnoj transformaciji 

 

SC1. USPOSTAVLJANJE NOVE GOSPODARSKE STRUKTURE I STVARANJE NOVIH I 

KVALITETNIH RADNIH MJESTA 

Prioritetna područja: 

- Poticanje ulaganja u lokalnu preradu poljoprivrednih proizvoda 

- Poticanje razvoja „pametne poljoprivrede“ 

- Poticanje razvoja turizma – turistička valorizacija baštine grofa Mailatha 

- Izgradnja poduzetničkog centra za inkubaciju poduzetništva 

 

Mjera 1.1. Unaprjeđenje poljoprivrede 

 

Općina Viljevo raspolaže kvalitetnim poljoprivrednim zemljištem koje predstavlja jedan od njenih 

najznačajnijih resursa. Daljnji razvoj održive poljoprivrede prepoznat je kao jedan od prioriteta jačanja 

lokalnog gospodarstva. Prioritet će biti proveden nizom mjera odnosno potpora kako bi se postiglo 

povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i zadruga, trgovačkih društava i obrtnika kao vid 

poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje i ekološke poljoprivrede te stručnog usavršavanja i 

osposobljavanja poljoprivrednika. 

Iznos:  73.280,21€ 

 

Izvor: Program  1000  RAD TIJELA OPĆINE – REDOVITA DJELATNOST, proračunske aktivnosti: A 

100005 

 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

 

Aktivnosti Rokovi 
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Dodjeljivanje subvencija Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

Broj poticanih poljoprivrednika n/p n/p n/p n/p 5 

 

SC2. UNAPREĐENJE UVJETA ŽIVLJENJA U OPĆINI I ZAUSTAVLJANJE NEGATIVNIH 

DEMOGRAFSKIH TRENDOVA 

Prioritetna područja: 

- Izgradnja novog središta općine s centrom ruralnih usluga 

- Razvoj obrazovne i kulturne infrastrukture 

- Obnavljanje kuća i razvoj socijalnog stanovanja 

- Uređenje zelenih i javnih površina 

Mjera 2.1. Uređenje naselja i stanovanje 

Kao bi se zaustavio proces depopulacije, potrebno je ulagati u poboljšanje i proširenje društvene 

infrastrukture što uključuje građenje, rekonstruiranje, adaptaciju i opremanje objekata razne namjene 

odnosno za slobodno vrijeme (društveni i vatrogasni domovi, igrališta…). Mjera uključuje i aktivnosti 

vezane uz rekonstrukciju i prenamjenu objekata u vlasništvu općine koji u trenutnom stanju nisu adekvatni 

za korištenje. Aktivnosti koje su u provedbi ili planu za ovo mandatno razdoblje se odnose na izgradnju 

multifunkcionalne zgrade te izradu projektne dokumentacije za ostale infrastrukturne projekte. U naselju 

Viljevo se planira integralni urbanističko-arhitektonski projekt uređenja središta Općine (Faza A - izgradnja 

vatrogasnog doma, zgrada dovršena osim fasade i uređenja okoliša, Faza B - ambulanta, ljekarna i 

stomatološka ordinacija - na zgradi nedostaje fasada. Faza C- početak gradnje u 2023., prostori općinske 

uprave, poslovni prostori i dvije stambene jedinice) u okviru kojeg će se izgraditi prostori za općinsku 

upravu, središnje mjesto okupljanja stanovnika te infrastruktura za organiziranje kulturnih i drugih 

događaja.  

 

Nadalje kontinuirano će se provoditi aktivnosti uređenja javnih zelenih površina – predstavlja dugoročni 

prioritet intervencije, kao i uređenja starih kuća u naseljima – Općina će inicirati program energetske 

obnove kuća u kojima se stanuje. Kuće koje su zapuštene i u kojima se ne stanuje, općinska uprava će 

sustavno preuzimati, obnavljati i nuditi mladim bračnim parovima koji se žele nastaniti na području Općine.  

 

Izgradnja novog društvenog doma ima cilj uspostavljanja infrastrukturnih uvjeta za razvoj kulturnih 

djelatnosti i organizaciju događaja, festivala i proslava. Višenamjenski društveni dom bi bila glavna 

infrastrukturna investicija za unapređenje uvjeta života u naselju Ivanovo, razvoj kulturnih i kreativnih 

djelatnosti, razvoj ugostiteljskih i trgovačkih djelatnosti. Rekonstrukcija društvenog doma u naselju 

Kapelna ima cilj uspostavljanja infrastrukturnih uvjeta za razvoj kulturnih djelatnosti i organizaciju 

događaja, festivala i proslava. Višenamjenski društveni dom bi bila glavna infrastrukturna investicija za 

unapređenje uvjeta života u naselju Kapelna, razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti, razvoj ugostiteljskih 
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i trgovačkih djelatnosti. Rekonstrukcija doma je dovršena u 2022. godini, potrebno je staviti fasadu te 

urediti okoliš (hortikulturno uređenje) . 

 

Izgradnja višenamjenske dvorane u sklopu projekta izgradnje središta Općine ima cilj uspostavljanja 

infrastrukturnih uvjeta za razvoj kulturnih djelatnosti i organizaciju događaja, festivala i proslava (u okviru 

izgradnje novog općinskog središta ili u nekoj od napuštenih kuća). Višenamjenska dvorana bi bila glavna 

infrastrukturna investicija za unapređenje uvjeta života u Općini, razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti, 

razvoj ugostiteljskih djelatnosti.  

 

Na području sportsko – rekreacijske zone će se pristupiti uređenju i izgradnji sportskih terena za nogomet, 

košarku, kao i prostorom za cageball, vježbanje na otvorenom i zidu za slobodno penjanje na otvorenome. 

Na području sportsko – rekreacijske zone će biti izgrađeno i natkriveno gledalište za 200 – 300 gledatelja. 

Sukladno projektu planiraju se graditi nove tribine, svlačionice, društvene prostorije i poslovni prostor. 

 

Iznos:  1.371.420,98€ 

Izvori: Program 1003 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNOG SUSTAVA I INFRASTRUKTURE 

P1000 Rad tijela općine – redovita djelatnost 

Proračunske aktivnosti: K10006, K 10008, K 10014, K 10015, K10017 

Program 1000 Rad tijela općine – redovita djelatnost 

Proračunske aktivnosti: K 10003 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

Aktivnosti Rokovi 

Uređenje doma Kapelna Prosinac, 2023 

Opremanje mrtvačnice Prosinac, 2022. 

Uređenje nogometnog igrališta Viljevo Prosinac, 2023. 

Izgradnja i uređenje centra u Viljevu Prosinac, 2024. 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

m2 uređenog doma  n/p n/p n/p 558 n/p 

Provedene aktivnosti za opremanje 
mrtvačnice 

n/p 
Nabavljena 

oprema 
n/p n/p n/p 

m2 uređenog igrališta n/p np 500 np np 
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m2 uređenog centra  n/p n/p n/p 4.121 n/p 

 

Mjera 2.2. Odgoj i obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita, kultura, tjelesna kultura i sport 

Okosnicu strateškog okvira čini povezanost ciljeva koji se odnose na razvoj lokalnog gospodarstva, 

povećanu kvalitetu života i očuvanu prirodu s razvijenom društvenom infrastrukturom i lokalnim uslugama. 

Razvoj društvene infrastrukture i lokalnih usluga temelji se na razvoju obrazovanja i odgojno-obrazovne 

infrastrukture, razvoju multi-funkcionalnih društvenih usluga radi zadržavanja mladih obitelji i poticanju 

nataliteta te poboljšanju javnih usluga. Isto tako, provedba mjere će doprinijeti stvaranju osnovnih 

preduvjeta za ostanak mladih obitelji te potencijalno naseljavanje novih stanovnika u Općini. Ulaganje u 

odgoj i obrazovanje je mjera koja obuhvaća sufinanciranje osnovne djelatnosti osnovnoškolskog 

obrazovanja, razne naknade za prehranu, knjige i ostalo. Ovom mjerom se doprinosi  Strategiji 

obrazovanja, znanosti i tehnologije odnosno unaprjeđenju razvojnih potencijala odgojno-obrazovnih 

ustanova, kao i razvoju cjelovitog sustava podrške učenicima. Aktivnosti za poticanje kulturnih aktivnosti 

su usmjerene na temeljnu značajnu povijesnu i kulturnu baštinu odnosno usmjerene se ka skrbi o zaštiti 

kulturnih dobara i očuvanju tradicije i običaja. Aktivnost koja se odnosi na unaprjeđenje uvjeta za sport i 

rekreaciju građana, mladih i djece, kroz poticanje sportskih klubova ili udruga. 

Na području sportsko – rekreacijske zone će se pristupiti će se izgradnji građevine sportsko-rekreacijske 

namjene – svlačionice i prostorije nogometnog kluba i multifunkcionalnog igrališta čime će se dugoročno 

poboljšati razina i povećati broj  obujam sportskih aktivnosti na području cijele Općine Viljevo. Građevina 

sportsko-rekreacijske namjene sadrži svlačionice i prostorije nogometnog kluba s natkrivenim tribinama i 

multifunkcionalno igralište za mali nogomet, rukomet i tenis.   

 

Rekonstrukcijom viljevačke tradicijske kuće doprinosimo obnovi, zaštiti i promociji kulturne baštine 

obnovom tradicionalnog domaćinstva i njena promocija.  Općina će putem projekta približiti mještanima i 

posjetiteljima kulturnu baštinu područja, te utjecati na razvoj lokalnog gospodarstva i turizma. Posjetitelj 

će informacije o cjelokupnom području naći na jednom mjestu. Iskorištavanje potencijala kulturne baštine 

za održivi gospodarski razvoj, vezan uz održivi turizam – doprinos povećanju broja posjetitelja Općine. 

Veći broj posjetitelja posljedično znači pozitivan utjecaj na stanje gospodarstva na programskom 

području. 

 

Iznos:  2.050.982,73€ 

Izvori: Program  1000  RAD TIJELA OPĆINE – REDOVITA DJELATNOST 

Program  1002  JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, UDRUGE, VJERSKI ODNOSI, VATROG. I 

CZ, ZAŠTITA OKOLIŠA  

Proračunske aktivnosti: A 100009, K10018 
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Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

Aktivnosti Rokovi 

Izgradnja ŠRC Viljevo Prosinac,2024. 

Redovne aktivnosti vezane za razvoj kulture i sporta Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

Sufinanciranje izvanrednih aktivnosti osnovnih škola Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

Projektiranje viljevačke kuće Prosinac, 2024. 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

Broj korisnika (sportskih organizacija) 
ŠRC Viljevo 

n/p n/p n/p 10 10 

Broj organiziranih kulturnih manifestacija 3 5 6 6 10 

Broj sportskih klubova koji primaju 
subvenciju za rad 

8 8 9 9 10 

Ukupan broj učenika sa područja Općine 
Viljevo (kumulativ) 

105 95 100 110 120 

Broj projektnih aktivnosti viljevačke kuće n/p n/p n/p 1 1 

 

Mjera 2.3. Briga o djeci 

Društvena briga o djeci predškolske dobi dio je posebne društvene brige o djeci kojom se osigurava 

zadovoljavanje i ostvarivanje zajamčenih prava. Financijska sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa 

građana u području društvene brige o djeci predškolske dobi kada su te potrebe i interesi istodobno 

potrebe i interesi društva osiguravaju se u proračunu Općine. Razvoj društvene infrastrukture i lokalnih 

usluga temelji se na razvoju obrazovanja i odgojno-obrazovne infrastrukture, društvenih usluga radi 

zadržavanja mladih obitelji te poboljšanju javnih usluga. Isto tako, provedba mjere će doprinijeti stvaranju 

osnovnih preduvjeta za ostanak mladih obitelji te potencijalno naseljavanje novih stanovnika u općini 

Viljevo.  

Iznos:  517.928,29€ 

Izvori: 

Program 1000 RAD TIJELA OPĆINE – REDOVITA DJELATNOST 

Proračunske aktivnosti: A 100007 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 
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Aktivnosti Rokovi 

Provedba predškolskog odgoja Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

Ukupan broj upisane djece (predškolski 
odgoj) 

n/p 45 45 45 45 

 

Mjera 2.4. Demografski razvoj 

Na temelju podataka iz prethodno provedenih analiza može se zaključiti kako je neophodno planiranje 

ciljanih i efikasnih  mjera koje bi olakšale ostanak mještana na području Općine. 

Kako bi se osigurali uvjeti za ostanak te eventualni povratak osoba koje su se iselile u prethodnom 

razdoblju osim rada na gospodarskom razvitku Općine, u proračunu je planirano donošenje demografskih 

populacijskih mjera. U svrhu demografskog razvoja na području Općine Viljevo planirana sredstva će se 

utrošiti za naknade građanima i kućanstvima u novcu za mlade obitelji, a odnose se na sljedeće: 

✓ Naknada roditeljima za novorođenčad – naknada je u visini  398,17€ za prvo rođeno dijete, drugo 

dijete 663,61€, treće dijete 1.061,78€ i svako iduće dijete 398,17€ 

✓ Sufinanciranje kupovine prve nekretnine  mladim obiteljima ili renoviranje kuće u iznosu od  

4.645,30€ te renoviranje kuće za mlade obitelji 3.318,07€ 

✓ Sufinanciranje uvođenja priključka za vodu u kućanstvima u iznosu od  265,60€ 

✓ -Sufinanciranje uvođenja plinskog priključka u kućanstvima - iznos 265,60€ 

Iznos:  99.601,60€ 

Izvori:  

Program 1000 RAD TIJELA OPĆINE – REDOVITA DJELATNOST 

Proračunske aktivnosti: A 100006 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

Aktivnosti Rokovi 

Provedba aktivnosti za poticanje nataliteta i 
doseljavanje mladih obitelji 

Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

ukupan broj rođene djece za koje se 
dodjeljuje naknada 

15 15 15 15 15 

broj obitelji kojima je odobreno 
sufinanciranje kupovine prve nekretnine 

5 5 5 5 5 
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broj sufinanciranih kućanstava 
(priključak za vodu) 

20 20 20 20 20 

SC3. POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA KOJE PRUŽA OPĆINSKA UPRAVA I RAZVOJ NOVIH 

RURALNIH USLUGA 

Prioritetna područja: 

- Digitalizacija općine i općinske uprave 

- Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga 

- Razvoj komunalnih usluga lokalne mobilnosti 

- Povećanje vidljivosti razvoja mobilnog marketinga / suradnja sa susjednim općinama / 

međunarodna suradnja 

Mjera 3.1. Lokalna uprava i administracija 

Mjera se odnosi na redovne aktivnosti  kao i donošenje akata i mjera iz djelovanja predstavničkog i 

izvršnog tijela. Cilj ove mjere jest jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te 

učinkovite javne uprave. Ulaganja se odnose na aktivnosti za  redovno poslovanje, opremanje i nabavu 

uredske opreme te uređenje općinske zgrade, koji će doprinijeti navedenom cilju. Digitalizacija općinske 

uprave i pružanja ruralnih usluga predstavlja program više projekata digitalne transformacije Općine u 

cilju stvaranja pretpostavki za ubrzavanje ukupnog socio-ekonomskog razvoja na temelju koncepta 

”pametno selo”. Općina će u razdoblju do 2027. godine pokrenuti nekoliko projekata povezane s 

uvođenjem digitalnih tehnologija u općinsku upravu te digitalizaciju usluga koje pruža općinska uprava. 

Projekte digitalizacije će pokretati Općina samostalno i u suradnji sa susjednim JLS u mini regiji Donji 

Miholjac te u prekograničnoj suradnji s drugim JLS u europskoj Podunavskoj regiji.  

Razvoj ”pametne” lokalne mobilnosti, odnosno organiziranja lokalnog javnog prijevoza za povezivanje 

naselja unutar Općine, te s naseljima u susjednim općinama, je jedan od projekata unapređenja kretanja 

stanovnika, posebno roditelja, djece te starijih i manje pokretnih osoba od mjesta stanovanja do mjesta 

pružanja javnih, zdravstvenih, socijalnih i ostalih ruralnih usluga. Ovaj projekt će se također koordinirati 

sa susjednim JLS u mini-regiji. 

Iznos:  1.776.892,43€ 

Izvori: Program  1000  RAD TIJELA OPĆINE – REDOVITA DJELATNOST 

Proračunske aktivnosti: A 100001, A 100002, A 100003, A 100004, A 100008, K 10002 

K 10009, K 10010 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

Aktivnosti Rokovi 

Izvještavanje o provedbi razvojnih akata Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

Opremanje JUO Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini)  

Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI 
fondova 

Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 
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Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

Broj provedenih nabava općine  1 1 1 1 1 

Broj pripremljenih izvještaja o provedbi 
akata strateškog planiranja 

n/p 2 2 2 2 

Broj aktivnosti vijeća  5 5 5 5 5 

Broj projekata JLP(R)S kojima je 
odobreno sufinanciranje sredstvima ESI 
fondova 

n/p 1 1 1 1 

 

Mjera 3.2. Socijalna skrb 

Socijalnu politika koju Općina Viljevo provodi ima za osnovni cilj poboljšanje položaja najugroženijeg dijela 

stanovništva, pri čemu se osobit prioritet daje otklanjanju i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti 

stvaranjem uvjeta za gospodarski napredak. 

Iznos:  387.782,20€ 

Izvori: Program  1000  RAD TIJELA OPĆINE – REDOVITA DJELATNOST 

Proračunske aktivnosti: A 100006 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

Aktivnosti Rokovi 

Pomoć obiteljima i pojedincima Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

Ostali programi socijalne skrbi Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

Broj korisnika (kumulativ) 160 180 180 200 200 

Broj programa (kumulativ) 3 4 5 5 6 

 

Mjera 3.3. Komunalno gospodarstvo 

Održavanje komunalne infrastrukture jedna je od temeljnih zadaća Općine Viljevo koje doprinosi 

ravnomjernom regionalnom razvoju odnosno gospodarskom napretku. Program održavanja komunalne 
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infrastrukture provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i obuhvaća obavljanje slijedećih 

poslova: 

✓ Održavanje čistoće javnih površina  

✓ Održavanje javnih zelenih površina  

✓ Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  

✓ Održavanje nerazvrstanih cesta 

✓ Održavanje javne rasvjete  

✓ Održavanje groblja  

 

Trenutno je na području Općine Viljevo ostalo samo naselje Krunoslavje koje nije pokriveno 

vodoopskrbnom mrežom. Izgradnja iste započeti će tijekom 2022. godine (napravljena je projektna 

dokumentacije i ishođena građevinska dozvola). Nositelj projekta izgradnje je Miholjački vodovod d.o.o. 

Donji Miholjac. 

Na području Općine Viljevo do sada nije riješena odvodnja. Ista će se rješavati putem projekta Sjeverna 

aglomeracija Donji Miholjac putem koje će otpadne vode usmjeravati na izgrađeni pročistač otpadnih 

voda u Donjem Miholjcu. Ovim projektom biti će obuhvaćena sva naselja koja se nalaze u sastavu Općine 

Viljevo. Projektna dokumentacija je gotova te je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. Sredinom 

2022. godine pokrenuti će se javna nabava. Početak radova ovisiti će o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.   

Iznos:  1.106.434,26€ 

Izvori: Program  1003  ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNOG SUSTAVA I INFRASTRUKTURE 

Proračunske aktivnosti: A 100001, A 100002, K 10007, K 10011, K 10016, A100302, A100303 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

Aktivnosti Rokovi 

Javna rasvjeta Prosinac, 2022. 

Održavanje komunalne infrastrukture i objekata Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

Izgradnja komunalne infrastrukture Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

Izgradnja sustava odvodnje Svibanj, 2025 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

Broj rasvjetnih tijela/broj zamjena 100 30 30 30 30 

Broj izlazaka/km održavanih cesta 10 12 15 17 19 

Broj parkirnih mjesta 19 15 10 n/p n/p 
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Izrađena projektna dokumen. sustava 
vodoopskrbe i odvodnje 

n/p 1 n/p n/p n/p 

 

Mjera 3.4. Promet i javne prometnice 

Razvoj prometne infrastrukture u općini Viljevo smatra se izuzetno važnim za ekonomski i socijalni rast 

kao i za međugradsku povezanost. Prometna infrastruktura je instrument ravnomjernog regionalnog 

razvoja koji pokreće razmjenu dobara te bolju pristupačnost svim ekonomskim, zdravstvenim, turističkim 

i ostalim sadržajima. U ovu mjeru uključene su aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog 

prometa, unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, unapređenje i izgradnju prometne 

infrastrukture te razvoj lokalne prometne mreže i poboljšanje uvjeta za siguran promet. 

 

Izgradnja spojne asfaltne ceste između naselja Ivanovo i Cret Viljevski ima primarni cilj skraćivanje 

komunikacije stanovnika naselja Ivanovo sa Općinskim središtem odnosno uspostavljanja infrastrukturnih 

uvjeta za razvoj Poduzetničke zone Cret Viljevski.   

 

Izgradnja spojne asfaltne ceste između naselja Krčenik i Cret Viljevski ima cilj uspostavljanje alternativnog 

pravca državnoj cesti D34 između Općina Viljevo i Podravska Moslavina. Sekundarni cilj je razvoj 

cestovne infrastrukture u svrhu poljoprivredne proizvodnje i šumarske industrije.  

 

Iznos:  1.020.112,89€ 

Izvori: Program  1003  ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNOG SUSTAVA I INFRASTRUKTURE 

Proračunske aktivnosti: K 10012, K 10013, K10019, K10020 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

Aktivnosti Rokovi 

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Svibanj, 2025. 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

broj rekonstruiranih nerazvrstanih cesta 10 2 4 2 2 

 

SC4. UNAPREĐENJE OČUVANJA OKOLIŠA, PLANIRANJA PROSTORA I RAZVOJ LOKALNE 

PROIZVODNJE ENERGIJE 

Prioritetna područja: 

- Planiranje prostora – „urbanizacija sela“ 

- Unapređenje sustava zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša 

- Razvoja lokalne proizvodnje i distribucije energije 

Mjera 4.1. Prostorno i urbanističko planiranje 
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Prostorno i urbanističko planiranje kao mjera ima za cilj regulirati problematiku prostornog uređenja. 

Proračunom je predviđeno ažuriranje PPU Općine Viljevo čijom provedbom bi se trebalo doprinijeti 

ravnomjernom infrastrukturnom razvoju općine. 

Iznos:  132.177,96€ 

Izvori: Program  1003  ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNOG SUSTAVA I INFRASTRUKTURE 

Proračunske aktivnosti: K 10004, K 10005 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

 

Aktivnosti Rokovi 

Kupovina građevinskog zemljišta Prosinac 2024. 

Ažuriranje PPU Općine Viljevo Svibanj, 2025. (prema potrebi) 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

Površina kupljenog zemljišta (m2)      

Izmjene PPU-a IV. V. n/p VI. n/p 

 

Mjera 4.2. Zaštita okoliša 

 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 

skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, 

te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za 

ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima. Svrha projekta je 

izvršava obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike 

i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te građevinskog otpada na način da, među ostalim, 

osigura funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Pri odabiru lokacije reciklažnog dvorišta, Općina 

Viljevo dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta omogućava pristupačno korištenje 

istog svim stanovnicima područja za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište, što se zadovoljava 

odabirom lokacije u naselju Cret Viljevski što je u konačnici definirano i Prostornim planom uređenja 

Općine Viljevo. 

 

Iznos:  464.807,43€ 

 

Izvor: Program  1002  JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, UDRUGE, VJERSKI ODNOSI, 

VATROG. I CZ, ZAŠTITA OKOLIŠA  

Napomena: Potrebno otvoriti novu proračunsku aktivnost kada mjera bude u provedbi 
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Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo 

 

 

Aktivnosti Rokovi 

Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta Prosinac, 2024. 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

Broj korisnika kojima je omogućeno 
odvojeno prikupljanje otpada 

n/p n/p n/p 2065 2065 

 

Mjera 4.3. Protupožarna i civilna zaštita 

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20) uređuje sustav i djelovanje civilne zaštite; prava 

i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih 

osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i 

inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite. 

 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) uređuje sustav zaštite od požara koji podrazumijeva 

planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata 

zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje 

i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i 

životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski 

prihvatljiv požarni rizik. 

 

Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje 

i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća te 

poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na 

području na kojem je događaj nastao. 

 

Cilj mjere je razvijanje partnerstva organizacija civilnog društva, javnog i privatnog sektora u cilju 

provođenja projekata financiranih bespovratnim sredstvima, potaknuti organizaciju tribina, radionica i 

tematskih sastanaka o aktualnim javnim temama te izraditi programe rada o međusobnoj suradnji. 

 

Iznos:  328.021,24€ 

Izvori: Program  1000  RAD TIJELA OPĆINE – REDOVITA DJELATNOST 

Program  1002  JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, UDRUGE, VJERSKI ODNOSI, VATROG. I 

CZ, ZAŠTITA OKOLIŠA 

Proračunske aktivnosti: A 100010, K 10001 

Nositelj provedbe: JUO Općine Viljevo, JVP, DVD, HGSS, CZ 
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Aktivnosti Rokovi 

Sufinanciranja djelatnosti VZO Viljevo Svibanj, 2025. (na godišnjoj razini) 

 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 
(2021.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2022.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2023.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2024.) 

Ciljna 
vrijednost 

(2025.) 

Broj intervencija 2 2 2 2 2 

 

5. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata  
 

Tijekom izrade provedbenog programa vodilo se računa o razlici između mjera i aktivnosti. U tom smislu, 

osobito pripaziti da se mjera ne razradi na preniskoj razini, odnosno na razini aktivnosti. 

Aktivnosti i zadatci koji se planiraju u okviru provedbe mjere, ne analiziraju se detaljno u provedbenom 

programu već u godišnjem planu rada. Za svaku mjeru u provedbenom programu definirane su ključne 

točke ostvarenja odnosno aktivnosti za provedbu i pokazatelji rezultata.  

Pokazatelj rezultata je kvalitativni ili kvantitativni podatak kojim se mjeri provedba mjere (npr. broj 

korisnika određenih usluga, broj opremljenih objekata itd.). Za svaku mjeru potrebno je definiran je 

najmanje jedan pokazatelj rezultata (preporučuje se od 1 do 3), te najmanje jedna ključnu aktivnost 

ostvarenja (preporučuje se od 2 do 5, ovisno o kompleksnosti i trajanju provedbe). Više različitih mjera 

ne mogu imati isti pokazatelj rezultata. 

Za svaku mjeru i ključne aktivnosti ostvarenja definirani su rokovi provedbe i financijska sredstva potrebna 

za provedbu. Svaka razrađena mjera povezana je sa odgovarajućom proračunskom aktivnosti i/ili 

projektom/programom u proračunu (primjenjujući pravila povezivanja provedbenog programa i 

financijskog plana (proračuna). 

 

5.1. Financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata 

 

Provedbeni program je izrađen na način koji omogućuje jasnu poveznicu trenutne ostvarenosti mjera sa 

namjenski iskorištenim proračunskim sredstvima.  

Svaka mjera u provedbenom programu je  povezana sa aktivnošću u proračunu.  

Prethodno je prikazan indikativni financijski plan potreban za provedbu strateških ciljeva i projekata i 

detaljno se razrađuje u dodatku ovom Provedbenom programu. 
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6. Okvir za praćenje provedbe 
 

Praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je dio procesa strateškog planiranja. 

Praćenje provedbe akata strateškog planiranja je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja 

kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja. 

Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih 

informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na nacionalnoj razini i razini lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja.  

Praćenje i izvještavanje temelji se na načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem iz Zakona o 

sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17; u 

daljnjem tekstu: Zakon). 

Sukladno Zakonu koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave te regionalni i lokalni 

koordinatori odgovorni su za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja te su dužni 

prikupljati i unositi pokazatelje o provedbi akata strateškog planiranja u Informacijski sustav za strateško 

planiranje i upravljanje razvojem (u daljnjem tekstu: Informacijski sustav). 

Informacijski sustav je informacijsko-komunikacijska platforma koja sadržava javni popis akata strateškog 

planiranja te se koristi za prikupljanje, analizu i pohranu podataka i pokazatelja za izradu, praćenje i 

izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja i razvojnih projekata koji su u pripremi. 

Informacijski sustav omogućuje standardizirano i sustavno pripremanje izvješća o provedbi akata 

strateškog planiranja. 

Koordinacijsko tijelo izdaje upute za korištenje Informacijskog sustava te organizira i provodi obrazovno-

informativne aktivnosti u svezi s njegovim korištenjem i primjenom. 

Praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja od značaja za Općinu sastavni je dio 

procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o strateškom planiranju. 

Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe 

pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja. 

Izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih 

informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini Općine te široj javnosti o statusu provedbe 

akata strateškog planiranja. 

Ciljevi praćenja i izvješćivanja su sljedeći: 

• sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja, 

• učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje 

politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja, 

• pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta 

razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akata strateškog 

planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera, 
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• utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akata strateškog planiranja, 

• povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i osiguranje transparentnosti 

i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvješćivanje javnosti o učincima potrošnje javnih 

sredstava. 

 

Koordinator za strateško planiranje definirao je relevantne, mjerljive, jasne pokazatelje praćenja i 

vrednovanja provedbe Provedbenog programa (ostvarivanje mjera i projekata, sposobnost nositelja da 

upravlja projektom i dr.), isti služe kao temelj za ocjenu provedbe u određenom trenutku odnosno 

usporedbu ciljnih i ostvarenih pokazatelja uspješnosti (pokazatelji rezultata i ishoda). 

Minimalno jednom godišnje se provodi godišnja ocjena napretka u provedbi Provedbenog programa, koja 

se treba izraditi prije utvrđivanja financijskih planova odnosno proračuna za iduću godinu. 

godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa JLP(R)S podnosi se do 31. siječnja tekuće godine 

(za prethodnu godinu). 

Za uspješnu provedbu Provedbenog programa treba razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. prethodno 

je imenovan Koordinator za strateško planiranje te su definirane aktivnosti za kontinuirano praćenje 

provedbe Provedbenog programa odnosno određeno je polugodišnje i godišnje izvještavanje o napretku 

provedbe koje će se putem standardiziranog obrasca, danog u prilogu ovog dokumenta, putem kojeg 

Koordinator može izvještavati načelnika o provedenoj analizi napretka ostvarenja predviđenih mjera, 

aktivnosti i ciljnih vrijednosti. Isti obrazac može poslužiti i kao stvaranje podatkovne podloge za 

izvještavanje regionalnog koordinatora. 

U Prilogu 3 je prikazan interni obrazac putem kojeg se može vršiti analiza napretka provedbe ovog 

dokumenta.  
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Prilog 1 Tablični prikaz provedbenog programa Općine Viljevo 
 

Općina Viljevo Prilog 

1. Tablični prikaz provedbenog programa.xlsx 
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Prilog 2 Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora 
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Prilog 3  Izvještajni obrazac za praćenje provedbe 

 

Izvještajni obrazac za praćenje provedbe 

 Datum ocjenjivanja:  

Mjera 
Odgovorna  

osoba za realizaciju 
Pokazatelj 
rezultata 

Planirana 
financijska 
sredstva 

Iskorištena 
financijska sredstva 
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CILJ:  
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Pokazatelj 
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CILJ:  
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