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1. Predgovor 
 

Poštovani, 

 

pred Vama se nalazi Provedbeni program Općine Privlaka za razdoblje 2021. - 2025. godine koji 
predstavlja značajan pomak u promišljanju lokalnog razvoja Općine. 

Provedbenim programom za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine jasno smo definirali i zacrtali 
svoje ciljeve te načine ostvarivanja istih. Provedbeni program predstavlja sveobuhvatan prikaz mjera 
kojima će se u okviru ovlasti postići unaprjeđenje uvjeta za život i dostupnost i kvaliteta stanovanja, 
unaprjeđenje komunalne infrastrukture i zaštite okoliša, unaprjeđenje odgoja i obrazovanja, brige o 
djeci, poboljšanje opremljenosti i unaprjeđenje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, unaprjeđenje 
društvene infrastrukture i društvenih djelatnosti, unaprjeđenje sustava protupožarne i civilne zaštite, 
prometne infrastrukture, razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, unaprjeđenje gospodarskog 
razvoja te poticanje nataliteta, doseljavanje mladih obitelji i zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji 
kroz demografske mjere. 

Provedbeni program Općine Privlaka za razdoblje 2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt 
kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti Općine Privlaka, a koji su usklađeni 
sa strateškim okvirom viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske 
do 2030. godine (dalje: NRS 2030.) te Planom razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 
2021.-2027. Obvezni sadržaj Provedbenog programa Općine Privlaka za razdoblje 2021.-2025. utvrđen 
je člankom 18. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i 
od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/2018). 

 

 

 

 

________________________  

Načelnik Općine Privlaka  

Darko Galić 
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2. Uvod (djelokrug, vizija i misija Općine Privlaka) 
 
Djelokrug 
 

Općina Privlaka je osnovana po Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 
(„Narodne novine“ broj 10/97). Samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog 
djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Statutom Općine. 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 stanovanja, 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 unaprjeđenja prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu 
te promet na svom području. 

Dan općine Privlaka obilježava se 15. svibnja, budući je na taj dan 1997. godine konstituirano prvo 
Općinsko vijeće Privlake. 

Tijela Općine Privlaka su Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka. 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru 
prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine. 

Općinsko vijeće ima 13 vijećnika koji se biraju kada istekne mandatno razdoblje koje traje četiri godine.  

Radna tijela Općinskog vijeća su: Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost, Mandatna komisija, Odbor za financije i proračun, Odbor za sport i kulturu, Odbor za 
hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. 

Općinski načelnik zastupa Općinu Privlaka i nositelj je izvršne vlasti Općine.  

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, 
općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika, neposredno izvršava poslove 
državne uprave prenijete u djelokrug Općine, priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi 
Općinsko vijeće, nacrte akata koje donosi Općinsko vijeće i općinski načelnik, te druga izvješća, analize 
i materijale za potrebe Općinskog vijeća i općinskog načelnika, pruža stručnu pomoć građanima, 
podnosi izvješće općinskom načelniku o svom radu i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i 
Statutom. 

U Općini su, kao sjedištu jedinice lokalne samouprave, smješteni: 

• Općinska uprava Općine Privlaka 

• Dobrovoljno vatrogasno društvo Privlaka 

 

Općinsko vijeće dodjeljuje nagrade i druga javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Općine Privlaka, a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unaprjeđivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, 
zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 
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Javna priznanja Općine Privlaka su: status počasnog građanina i druga javna priznanja, nagrade, 
medalje, plakete. 

 

Zaposlenici Općine Privlaka 

U 2021. godini je na neodređeno vrijeme zaposleno 7 osoba,  od toga je 4 službenika i 3 namještenika. 

 

Prihodi Općine Privlaka 

Općina Privlaka ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine Privlaka su: 

• općinski porez, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama 
Općinskog vijeća, 

• prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava, 

• prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno, u kojima Općina 
ima udjele ili dionice, 

• prihodi od koncesija, 

• novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Privlaka, u skladu sa 
zakonom, 

• udio u zajedničkim porezima sa Vukovarsko-srijemskom županijom i Republikom Hrvatskom te 
dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, 

• sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu, 

• drugi prihodi određeni zakonom. 

 

Članstva i partnerstva 

Općina je član Hrvatske zajednice općina. Hrvatska zajednica općina je neprofitna, nevladina i 
nestranačka organizacija, utemeljena na načelu dobrovoljnog udruživanja, koju su osnovale hrvatske 
općine s ciljem promocije i zaštite svojih interesa. 

Tijekom prve polovine 2016. godine Hrvatska zajednica općina pod imenom Udruga općina u Republici 
Hrvatskoj okuplja 288 općina iz svih 20 županija. 

Općina Privlaka je također članica Drvnog klastera Slavonski hrast. Drvni klaster Slavonski hrast je pod 
imenom Drvni klaster Vukovarsko-srijemske županije osnovan 2010. godine na inicijativu Vukovarsko-
srijemske županije. Član je Hrvatskog klastera konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora  i Hrvatskog 
drvnog klastera, a ima potpisane sporazume o suradnji sa Šumarskim fakultetom iz Zagreba i Drvnim  
klasterom Štajerske iz Graza (Austrija). Misija klastera je održivi razvoj, zaštita okoliša i povećanje  
konkurentnosti šumarstva i drvne industrije učinkovitim korištenjem vrijedne sirovine slavonskog 
hrasta i ostalih vrsta drva. 
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Općina Privlaka članica je Lokalne akcijske grupe (LAG) Bosutski niz. LAG Bosutski niz je osnovan 31. 
svibnja 2011. godine i sastojao se od 9 jedinica lokalne samouprave, dok se 13. siječnja 2014. proširio 
za dvije nove jedinice lokalne samouprave. 

LAG Bosutski niz u svom sastavu ima sljedećih 11 jedinica lokalne samouprave: Andrijaševci, Babina 
Greda, Cerna, Gradište, Jarmina, Ivankovo, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci i Grad Otok. 
Područje obuhvata LAG-a Bosutski niz broji 44 352 stanovnika i pokriva površinu od 851,32 km2. 

Općina Privlaka je član Hrvatske udruge za navodnjavanje. Udruga je osnovana u cilju aktiviranja i 
povezivanja poljoprivrednih gospodarstva, pravnih i fizičkih osoba koje djeluju na području Republike 
Hrvatske radi povećanja kvalitete i kvantitete poljoprivrednih proizvoda, razvoj i uvođenja dohodovnih 
poljoprivrednih kultura te uvođenjem suvremenijih agrotehničkih mjera kroz promicanje, razvitak i 
unapređenje navodnjavanja. Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske 14. prosinca 
2012. godine. 

 

Vizija   
 

Vizija Općine Privlaka oslikava strateške razvojne smjernice za buduće razdoblje. Predložena vizija ima 
svoj kontinuitet u definiranom razdoblju i odnosi se na ključne točke u razvoju. Vizija Općine Privlaka 
za definirano razdoblje glasi: 

Općina Privlaka - područje ugodnog življenja s konkurentnim gospodarstvom, uređenom društvenom 
i komunalnom infrastrukturom, kvalitetnom zdravstvenom uslugom i očuvanim okolišem. 

Vizija Općine Privlaka temelji se na analiziranom stanju i procjeni budućih 
trendova, a određuje poželjni smjer u kojemu se ovo područje treba razvijati u budućem 
razdoblju.  

Provedba vizije Općine Privlaka će se ostvariti kroz prioritetne mjere kojima će se dugoročno 
pridonijeti razvoju područja. Kako bi se iste na ispravan način valorizirale i doprinijele 
održivosti ključnih sektora koji djeluju na području Općine Privlaka, naglasak će se staviti na 
iskorištavanje prirodnih resursa Općine. 

 

Misija 
 

U okviru Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025., misija Općine Privlaka je određena prema 
stvaranju uvjeta za demografsku revitalizaciju, stvaranje ugodnog življenja s konkurentnim 
gospodarstvom, uređenom društvenom i komunalnom infrastrukturom, kvalitetnom zdravstvenom 
uslugom i očuvanjem okoliša kako bi svatko mogao planirati budućnost, razvijati svoje potencijale i 
ostvarivati svoje ciljeve. 

Misija je osigurati pripremu, planiranje i upravljanje sredstvima Proračuna i ostalih izvora financiranja 
kojima će se ostvariti navedeni ciljevi Provedbenog programa kroz izvršenje i praćenje provedbe istog. 
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Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Privlaka 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Privlaka, utvrđenih zakonom i ovim 
Statutom ustrojavaju se upravna tijela. 

U Općini Privlaka ustrojeno je jedno upravno tijelo, i to Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka te je 
Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka, koju je donijelo 
Općinsko vijeće, uređeno ustrojstvo i djelokrug, način rada, upravljanja i rukovođenja te druga pitanja 
značajna za organizaciju i rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka.  

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao 
jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, odgoja djece predškolske 
dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana, 

- poslove vezane za gospodarski razvoj te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva 
putem posebnih programa od interesa za Općinu, 

- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja komunalne 
infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, 

- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o 
stanju u prostoru i programa za unaprjeđenje stanja u prostoru, organiziranje poslova na donošenju 
prostornog plana uređenja Općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa i mjera zaštite 
okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, 

- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i zakup 
nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora, 

- poslove vezane za uređenje prometa na području Općine, 

- poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine, 

- poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema EU, stranim donatorima i tijelima državne 
vlasti, 

- poslove vezane za razvoj turizma, 

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i godišnjeg obračuna 
proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, 
obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje 
poslova osiguranja imovine Općine, 

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz oblasti 
radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, 
zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme), poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme 
pošte, 

- poslove unaprjeđenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora, 

- poslove javne nabave roba, radova i usluga, 

- poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, 
parlamentarne izbore, izbore za Predsjednika Republike Hrvatske, članove Skupštine Vukovarsko-
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srijemske županije, izbor župana Vukovarsko-srijemske županije, Vijeća nacionalnih manjina i tijela 
mjesne samouprave. 

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte općih i drugih akata, nacrte programa i 
planova, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinskog načelnika, Općinsko vijeće i radna tijela 
Općinskog vijeća. 

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu neposredno izvršava i nadzire izvršenje općih i drugih 
akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, predlaže mjere i radnje za provođenje istih te predlaže 
mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga. 

Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona, koju je donijelo Općinsko vijeće, osnovan je Vlastiti pogon. 
Vlastiti pogon je osnovan kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka i 
obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na područnu Općine Privlaka:  

- upravljanje i održavanje groblja na području Općine Privlaka, a što podrazumijeva upravljanje 
grobljem, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop pokojnika 

- održavanje čistoće javnih površina, javnih zelenih površina, urbane opreme, dječjih igrališta, pješačkih 
staza i sl., a što podrazumijeva čišćenje javnih površina, te skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji 
nastaje čišćenjem javnih površina na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima, 
održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, parkova, dječjih 
igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi 
ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu 

- održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva održavanje površina koje se koriste za promet po bilo 
kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih 
propisa te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste. Održavanje nerazvrstanih cesta 
može biti: nabava, doprema i razgrtanje kamenog materijala i odvodnja površinskih voda, zimsko 
održavanje nerazvrstanih cesta i pješačko-biciklističkih staza i drugi poslovi. 

 

 

Organizacijska struktura unutar Općine Privlaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel 

Vlastiti pogon 

Načelnik Općine Privlaka 
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3. Opis izazova i razvojnih potreba koje će se adresirati provedbenim 
programom Općine Privlaka  
 
Kroz analizu razvojnih potreba i potencijala u nastavku su navedeni i opisani glavni razvojni izazovi iz 
djelokruga Općine Privlaka i definirani sljedeći ciljevi na koje se namjerava odgovoriti u mandatnom 
razdoblju izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, uvažavajući razvojne potencijale samoupravne 
jedinice: 

Unaprjeđenje gospodarske konkurentnosti 

Unaprjeđenje društvene infrastrukture i društvenih djelatnosti te poboljšanje kvalitete života 

Unaprjeđenje komunalne infrastrukture i zaštite okoliša 

Ciljevi predstavljaju smjernice po kojima će Općina Privlaka usmjeravati svoj razvoj. Ciljevi su definirani 
i usmjereni na razvoj pojedinih sektora te utemeljeni na potencijalu valoriziranja neiskorištenih resursa 
područja. 

 

Unaprjeđenje gospodarske konkurentnosti 

Najveći potencijal za doprinos rasta gospodarstva u Općini Privlaka ima poljoprivreda, ali svakako treba 
obratiti pozornost i na potencijal razvoja poduzetništva i turizma. Implementiranjem cilja stvaraju se 
preduvjeti za razvoj sektora poljoprivrede, poduzetništva, turizma i drugih djelatnosti. 

Poljoprivreda predstavlja najznačajniju gospodarsku granu Općine. Čak 57 % površine Općine potpada 
pod poljoprivredno zemljište, a najzastupljeniji su uzgoj soje, kukuruza i pšenice. 

Najviše kućanstava na području Općine (oko 70 %) koristi malo poljoprivredno zemljište (livade, 
pašnjaci i dr.) te na njima uzgajaju, u najvećem broju, perad i svinje. Prema broju grla na području 
Općine, više od polovice grla otpada na ovce, dok 27 % grla otpada na goveda, a oko 15 % na svinje. 

Kako bi se unaprijedila poljoprivredna konkurentnost područja planira se urediti zona gospodarske 
namjene za poljoprivrednu djelatnost „Berišinci“, provesti navodnjavanje poljoprivrednih površina te 
potaknuti udruživanje poljoprivrednih proizvođača, kao i primjenu novih znanja i tehnologija u 
poljoprivredi. Planirano je udruživanje malih poljoprivrednika u svrhu jačanja vrijednosti proizvoda te 
potaknuti razvoj ekološke proizvodnje, kako bi se doprinijelo ponudi i kvaliteti proizvoda koji će se 
integrirati u turističku i gastronomsku ponudu općine Privlaka. Vrijednost poljoprivrednih proizvoda će 
se podići primjenom održive poljoprivrede, primjenom novih znanja i tehnologija te usvajanjem 
ekološke svijesti lokalnih poljoprivrednika.  

Nadalje, ciljem je predviđeno  ulaganje u poduzetnički inkubator te uređenje Gospodarske zone u 
Privlaci. Tim mjerama se želi potaknuti poslovanje malih poduzetnika te povećati prihodi malih 
poduzeća. Omogućavanje preduvjeta za unaprjeđenje gospodarstva se namjerava ostvariti jačanjem 
međuregionalne i međunarodne suradnje te promotivnim aktivnostima povezanim s privlačenjem 
ulaganja. 

Turizam kao jedan od razvojnih potencijala će doprinijeti punoj iskorištenosti poljoprivrednih resursa, 
kao i razvoju društvene infrastrukture. Kako bi se to ostvarilo, u nadolazećem periodu planira se 
potaknuti razvoj turističkih djelatnosti povezanih s tradicijskim vrijednostima područja, obnavljanje 
tradicijske baštine te jačanje prepoznatljivosti turističkog identiteta područja. 
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Unaprjeđenje društvene infrastrukture i društvenih djelatnosti te poboljšanje kvalitete života 

Ulaganjem i poticanjem provedbe projekata i programa iz područja društvene infrastrukture podići će 
se razina kvalitete života stanovništva općine Privlaka. Razvojem društvene infrastrukture,  
stanovništvu se namjeravaju omogućiti sportski, kulturni, obrazovni te zdravstveni kapaciteti. 

Unaprjeđenje društvene infrastrukture je neophodno za uravnotežen razvoj općine. U tom području 
Općina planira unaprijediti društvenu infrastrukturu i uvjete za obrazovnu djelatnost, poboljšati uvjete 
za pružanje zdravstvenih usluga i skrbi o starijim osobama te ojačati kapacitete organizacija civilnog 
društva uz promociju zdravog načina života. 

U sklopu provedbe cilja  je projekt izgradnje Doma kulture s pratećim sadržajima. Osim značaja za 
kulturni razvoj stanovnika, objekt se može koristiti za razne specijalizirane radionice i edukacije. U 
planu je i izgradnja narodne knjižnice i čitaonice kojom će se upotpuniti potreba za literaturnim 
sadržajem, ali i održavanjem raznih popratnih događanja. 

Analizom posljednja dva popisa stanovništva utvrđeno je da je broj djece do pet godina na području 
općine Privlaka opao za malo više od 40%. U općini Privlaka 2001. godine bilo je 263 djece do pet 
godina, a 2011. g. taj broj iznosio je 154. U tom segmentu Općina namjerava unaprijediti uvjete za 
održavanje predškolskog odgoja. Time će se ispuniti jedan od uvjeta za smanjenje depopulacije 
stanovništva, osobito mladih obitelji s djecom i jedan od osnovnih kriterija za život u zajednici. 

 
U 2015. godini je u općini zabilježeno 584 umirovljenika, za koje je u budućem razdoblju planirano 
izdvajanje sredstava u svrhu poboljšanja uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga i skrbi. Također, plan 
je  unaprijediti uvjete za pružanje primarne zdravstvene zaštite te ojačati kapacitete za pružanje usluga 
terapeutskog jahanja. 

U okviru implementiranja cilja  je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog 
društva, poboljšanje infrastrukturnih uvjeta za bavljenje sportom te suzbijanje svih oblika 
ovisnosti. Navedene mjere će se provesti izgradnjom sportskih terena i dječjih igrališta, 
potporama organizacijama civilnog društva te održavanjem radionica vezanih za temu suzbijanja 
ovisnosti. 

Osim navedenog ovaj cilj obuhvaća i jačanje kvalitete života kroz podupiranje i subvencioniranje djece 
predškolske dobi, učenika i studenta kako bi se najugroženijim skupinama  
olakšalo obrazovanje. 

 
Unaprjeđenje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša 

Kako bi se poboljšala kvaliteta života stanovnika i zaštitila prirodna bogatstva Općine Privlaka, ciljem  
se namjerava unaprijediti javna infrastruktura i ulagati u zaštitu okoliša. 

Na području općine Privlaka trenutno ne postoji sustav odvodnje i čišćenja otpadnih voda. Taj problem 
se planira riješiti instaliranjem kolektorske mreže (II. i III. faza) u naselju Privlaka. Učinkovito 
gospodarenje otpadom se planira provoditi saniranjem svih preostalih divljih deponija na području 
općine. 

Također, poticat će se energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom i 
privatnom sektoru te će se izvršiti dodatna ulaganja u preostali udio zastarjele javne rasvjete. 
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4. Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice 
 

 

Prioriteti:    

 

 

 

 Mjere: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Jačanje 
poduzetništva, 

privlačenje ulaganja 
i tehnološki razvoj 

gospodarstva 

5. Jačanje 
zdravstvene i 

socijalne skrbi i 
promicanje zdravog 

načina života 

4. Unaprjeđenje 
sportske 

infrastrukture i 
promocija aktivnog 

življenja 

 

2. Razvoj tržišta 
rada 

 

3. Unaprjeđenje 
sustava odgoja i 

obrazovanja 

 

1.1. Razvoj 
poduzetničke 

infrastrukture i 
infrastrukture PPI 

(poduzetničke 
potporne institucije) 

5.1. Unaprjeđenje 
uvjeta, kvalitete 

rada i novih usluga 

4.1. Obnova i 
izgradnja sportske 

infrastrukture 

3.1. Unaprjeđenje 
predškolskog, 

osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog 
sustava odgoja i 

obrazovanja 

3.2. Poticanje 
razvoja visokog 

obrazovanja 

3.3. Izgradnja, 
dogradnja i 

opremanje objekata 
potrebnih za 
poboljšanje 

obrazovnog sustava 

2.1. Poticanje 
zapošljavanja i 

uključivanja 
marginaliziranih 

skupina na tržište 
rada 
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Prioriteti:    

 

 

 

 

 Mjere:  

6. Socijalna 
solidarnost i 
odgovornost 

9. Unaprjeđenje 
prometne i ostale 

osnovne 
infrastrukture 

7. Jačanje 
demografske 

politike 

8. Jačanje sustava 
civilne zaštite i 

spašavanje 

6.1. Jačanje 
organizacija civilnog 

društva i njihove 
uloge u društvu 

 

9.1. Održavanje, 
izgradnja i 

modernizacija 
mreže javnih cesta 

8.1. Poticanje 
daljnjeg 

unaprjeđenja 
sustava civilne 

zaštite i spašavanja 
ljudi i imovine 

7.1. Poticanje 
nataliteta 

10. Unaprjeđenje 
kvalitete života na 
ruralnom području 

10.1. Podrška radu 
lokalnih akcijskih 
grupa i akcijskih 

grupa u ribarstvu 

10.2. Poboljšanje 
dostupnosti usluga 

jedinice lokalne 
samouprave 
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5. Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim 
aktivnostima 
 

Mjera je skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata u određenom upravnom području kojom 
se izravno ostvaruje prioritet odnosno posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, 
dok je aktivnost niz specifičnih i međusobno povezanih radnji čija provedba izravno vodi ostvarenju 
mjere, a neizravno ostvarenju prioriteta odnosno posebnoga cilja. 

Mjere su označene kao investicijske (I), reformske (R) ili ostale mjere (O). 

Mjerama se izravno doprinosi provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. 
godine, dok određene mjere izravno doprinose i provedbi programa UN-a za održivi razvoj do 2030. 
godine (SDG). Određene mjere također izravno doprinose zelenoj tranziciji (Z) i digitalnoj transformaciji 
(D), čime će se osnažiti otpornost i ubrzati oporavak od krize uzrokovane koronavirusom. 

 

U nastavku popis mjera s ključnim aktivnostima: 

 

1. Mjere za jačanje poduzetništva, privlačenje ulaganja i tehnološki razvoj gospodarstva 
 

1.1. Mjera: Razvoj poduzetničke infrastrukture i infrastrukture PPI 

U svrhu razvoja poduzetničke infrastrukture i infrastrukture poduzetničkih potpornih institucija 
potaknut će se širenje mreže PPI i unaprijediti rad kroz uvođenje specifičnih usluga i servisa za 
poduzetnike s ciljem poticanja nastajanja i razvoja novih tvrtki u Općini Privlaka. Razvoj poduzetničke 
infrastrukture usmjerit će se na inovacije, proizvodnju i usluge više dodane vrijednosti temeljene na 
IKT tehnologijama, a sve s krajnjim ciljem povećanja razine zaposlenosti. Cilj je stvaranje novih te razvoj 
kapaciteta postojećih PPI, uključujući  gospodarske zone, LAG-ove, zadruge te gospodarska udruženja, 
razvoj servisa i usluga PPI u sklopu postojećih i novih PPI, stvaranje sustava učinkovite tehničke pomoći 
poduzetnicima-početnicima, stvaranje snažne mreže poduzetničke infrastrukture, kao spone između 
poduzetnika i lokalne samouprave. Stvarat će se učinkovit gospodarski ekosustav s razvijenom 
poslovnom i istraživačkom infrastrukturom PPI. Navedeno će potaknuti razvoj poduzetništva i vještina, 
modernizaciju infrastrukture i internacionalizaciju poslovanja. 

Ključna aktivnost:  

• Izgradnja kabelskog dalekovoda 
 
 
 

2. Mjere za razvoj tržišta rada 
 

2.1. Mjera: Poticanje zapošljavanja i uključivanja marginaliziranih skupina na tržište rada 

Mjera doprinosi  smanjenju podjele i marginalizacije u društvu te je cilj postići društvenu koheziju, koja 
je osnovni uvjet za zapošljavanje i uključivanje marginaliziranih skupina na tržište rada. Partnerstvom 
dionika javnog, privatnog sektora i organizacija civilnog  društva, osigurala bi se dobrobit svih građana 
Općine Privlaka te zaštita ljudskih prava, demokracija i vladavina prava. Cilj mjere je povećanje 
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mogućnosti za smanjivanje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje kvalitete rada i 
povećanje zapošljivosti marginaliziranih skupina. 

Ključne aktivnosti: 

• Program "Zaželi - faza II" 
• Program javnih radova 

 

3. Mjere za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja 
 

3.1. Mjera: Unaprjeđenje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja 

Poseban naglasak stavlja se na osnaživanje kvalitete i djelotvornost obrazovanja i osposobljavanja, 
promicanje jednakosti, socijalne kohezije i aktivnoga građanstva te osnaživanje kreativnosti i 
inovativnosti na svim razinama i u svim vrstama obrazovanja. Provedbom mjere uspostavlja se 
odgojno-obrazovni sustav koji svakoj osobi omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za 
uspješan život u suvremenom društvu. U središte procesa stavlja se dijete/učenik kojemu sustav 
odgoja i obrazovanja osigurava najbolje moguće uvjete i podršku za uspješno učenje i cjelovit osobni 
razvoj.  Cilj mjere je unapređenje rada odgojno-obrazovnih ustanova kao nositelja odgojno-obrazovnih 
procesa i pokretača razvoja ljudskih potencijala na području Općine Privlaka, kao i osigurani optimalni 
suvremeni uvjeti rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, uz proširivanje mogućnosti za usavršavanje 
u svrhu jačanja relevantnosti procesa poučavanja i olakšavanja prilagodbe nastavnog osoblja visokim 
zahtjevima koje pred njih postavlja reforma sustava obrazovanja. 

Ključne aktivnosti: 

• Boravak predškolske djece u dječjim vrtićima 
• Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika 
• Dodjela radnih bilježnica učenicima OŠ Stjepan Antolović 

 

3.2. Mjera: Poticanje razvoja visokog obrazovanja 

Mjera poticanja razvoja visokog obrazovanja usmjerena je na unaprjeđenje kvalitete postojećih te 
razvoj novih studijskih programa visokoobrazovnih ustanova, u skladu s potrebama tržišta rada, 
pogotovo u STEM području (Science, Technology, Engineering, Mathematics – znanost, tehnologija, 
inženjerstvo, matematika). Potrebno je ulagati u razvoj studentskog standarda, infrastrukturu i rad te 
sveučilišne gradove kao rasadnike znanja i talenata. Također, stalnim usavršavanjem i osnaživanjem 
kadrovskih kapaciteta potrebno je osigurati i potaknuti daljnji razvoj znanstvenog i stručno-
istraživačkog rada te jače povezivanje visokoobrazovnih institucija, javnog sektora i gospodarstva. 
Provedbom mjere unaprjeđuje se obrazovna struktura stanovništva te se stvaraju pretpostavke za 
razvoj gospodarstva i zajednice na području Općine Privlaka. 

Ključne aktivnosti: 

• Studentske stipendije 
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3.3. Mjera: Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata potrebnih za poboljšanje obrazovnog 
sustava 

Ulaganje u infrastrukturu odgojno-obrazovnih ustanova dovest će do povećanja kvalitete nastavnog 
procesa te veće motivacije učenika i stručnog osoblja u školskim ustanovama. Cilj mjere je 
izgraditi/dograditi, modernizirati i opremiti odgojno-obrazovne ustanove Općine Privlaka. Navedenim 
aktivnostima postiže se efekt ravnomjernog razvoja prema kojemu će svako dijete imati jednake uvjete 
školovanja.  

Ključne aktivnosti: 

• Opremanje Dječjeg vrtića Privlaka 
 
 

4. Unaprjeđenje sportske infrastrukture i promocija aktivnog življenja 
 

4.1. Mjera: Obnova i izgradnja sportske infrastrukture 

Cilj ove mjere je kroz obnovu postojećih i izgradnju novih objekata sportske infrastrukture osigurati 
kvalitetne uvjete za bavljenje sportom i rekreacijom domaćeg stanovništva, te poboljšanje 
zdravstvenog stanja  i tjelesno zdravstvenih sposobnosti stanovništva, a pogotovo djece i mladih.  
Osiguravanjem dostupnosti kvalitetnih sportskih sadržaja stvaraju se uvjeti za bavljenje sportom i 
tjelesnom aktivnošću. 

Ključne aktivnosti: 

• Osvjetljenje teniskog terena 
• Izgradnja i opremanje Narodne knjižnice i čitaonice s uredskim i knjižničnim namještajem i 

drugom opremom 
• Izrada projektno-tehničke dokumentacije višenamjenske školske sportske dvorane 
• Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja - Park šuma Privlaka 

 
 

5.  Mjere za jačanje zdravstvene i socijalne skrbi i promicanje zdravog života 
 

5.1. Mjera: Unaprjeđenje uvjeta, kvalitete rada i novih usluga 

Važan čimbenik ukupne kvalitete života i atraktivnosti određenog područja za život i rad su dostupnost, 
kvaliteta i učinkovitost zdravstvene i socijalne zaštite. Nužnim unaprjeđenjem postojeće te po potrebi 
izgradnje/dogradnje nove infrastrukture, kao i kroz opremanje adekvatnom opremom zdravstvenih 
ustanova i ustanova socijalne skrbi za institucionalnu i izvaninstitucionalnu zdravstvenu te socijalnu 
skrb osoba u potrebi, osigurat će se uvjeti za poboljšanje kvalitete pružanja navedenih usluga. Smanjit 
će se razvojni problemi, koji su primarno povezani s nedostatnim fizičkim kapacitetima i lošom 
opremljenošću, kao i kvalitetom usluge i nemogućnošću osiguranja iste razine i vrste usluga na 
području cijele Općine Privlaka. Kontinuitet i kvaliteta dugotrajne skrbi osigurat će se koordinacijom i 
integracijom svih dionika u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi. Neophodno je poticati socijalno 
poduzetništvo jer je ono prepoznato kao važan izvor stvaranja dodatne društvene vrijednosti. Jedina 
je razlika od uobičajenog poduzetništva, obaveza da se dobit od socijalnog poduzetništva vraća 
zajednici otvaranjem novih radnih mjesta ili ulaganjem u društvene i socijalne usluge koje podižu razinu 
kvalitete života. 
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Ključne aktivnosti: 

• Podizanje kapaciteta i kvalitete usluga u zdravstvu 

 

6. Mjere za socijalnu solidarnost i odgovornost 
 

6.1. Mjera: Jačanje organizacija civilnog društva i njihove uloge u društvu 

Cilj mjere je definirati model financiranja i praćenja rezultata rada udruga civilnog društva, povećati 
broj aktivnih organizacija civilnog društva te povećati broj prijavljenih projekata. Kvalitetniji programi 
i projekti koji se financiraju kroz Europski socijalni fond, u civilnom sektoru će doprinijeti jačanju uloge 
civilnog društva i partnerstva u Općini Privlaka za neposredan rad na područjima zapošljavanja, 
obrazovanja, socijalnog uključivanja i dr. Navedene aktivnosti će se provesti kroz osiguravanje 
prostornih kapaciteta za djelovanje udruga, pružanjem financijske podrške za rad te pružanjem stručne 
podrške u pripremi i provedbi programa i projekata. 

Ključne aktivnosti: 

• Program javnih potreba u kulturi 
• Program javnih potreba u sportu 
• Program socijalnih udruga 

 

7.  Mjere za jačanje demografske politike 
 

7.1. Mjera: Poticanje nataliteta 

Potrebno je provoditi politike koje će doprinijeti socio-demografskoj revitalizaciji Općine Privlaka u 
svrhu obnove društvenog i demografskog kapitala kao preduvjeta održivog ekonomskog razvoja. 
Kvalitetno usklađivanje obiteljskog života s poslovnim obvezama jedan je od bitnih elemenata politike 
poticanja nataliteta. Cilj politika je stvoriti pretpostavke za rješavanje stambene problematike mladih 
obitelji, osigurati dostupnost obrazovanja svima, poticati i sufinancirati cjeloživotno obrazovanje, 
poticati zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba, osigurati niže kamatne stope na kredite mladim 
parovima i obiteljima, poticanje roditeljskog i očinskog dopusta, smanjenje gubitka dohotka na 
porodiljnom i roditeljskom dopustu, niže cijene vrtića, omogućiti kvalitetnu prometnu povezanost 
slabije razvijenih mjesta s većim gradovima, općenito potaknuti pomlađivanje i brojčani porast 
stanovništva unutar Općine. 

Ključne aktivnosti: 

• Naknada za novorođeno dijete u obitelji 
• Poticanje stambenog zbrinjavanja 

 

8.  Mjere za jačanje sustava civilne zaštite 
 

8.1. Mjera: Poticanje daljnjeg unaprjeđenja sustava civilne zaštite i spašavanja ljudi i imovine 

Smanjenje rizika od katastrofa, kao i djelotvorno i pravovremeno suočavanje s njihovim posljedicama, 
uključuje kontinuirano unaprjeđenje  sustava civilne zaštite i spašavanja ljudi i imovine. Cilj ove mjere 
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je jačanje kapaciteta tijela zaduženih za zaštitu od poplava te jačanje sustava boljim umrežavanjem i 
poboljšanom komunikacijom između dionika. Također, cilj mjere je ojačavanje  procjene rizika i 
planiranje s više resursa i osoblja s povećanom političkom potporom i financijskim sredstvima u 
dugoročnom smislu, kao i bolja integracija prostornog i urbanog planiranja i analize rizika. Naglašava 
se kako su prostorno i urbanističko planiranje te analiza rizika tijekom faze prevencije ključni za 
izbjegavanje budućih šteta uz smanjenje izloženosti i ranjivosti te slijedom toga i za poticanje daljnjeg 
jačanja civilne zaštite i spašavanja. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u svom 
djelokrugu rada, utvrđenim Ustavom i zakonima, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode, 
zaštitu i spašavanje te rade na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća radi 
prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama. Zbog činjenice da ekstremne 
katastrofe zahtijevaju više resursa nastavit će se razvoj sustava civilne zaštite i pratećih službi na 
regionalnoj razini, jačanje organizacije, koordinacije i suradnje između i unutar svih aktera uključenih 
u rješavanje izvanrednih stanja te optimizacija upravljanja cjelokupnog sustava civilne zaštite i pratećih 
službi, jačanja pripravnosti za učinkovito djelovanje radi poboljšanja sposobnosti upravljanja hitnim 
situacijama. Daljnje unaprjeđenje sustava civilne zaštite, sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji 
Republike Hrvatske do 2030. godine učvrstit će se suradnjom službi civilne zaštite s poslovnim 
sektorom i znanstvenom zajednicom radi razvijanja novih sposobnosti i inovativnih rješenja te 
smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa i spašavanja ljudi i imovine. 

Ključne aktivnosti: 

• Civilna zaštita - izrada dokumentacije i oprema 
• Zaštita i spašavanje ljudi i imovine 

 
 

9.  Mjere za unaprjeđenje prometne i ostale osnovne infrastrukture 
 

9.1. Mjera: Održavanje, izgradnja i modernizacija mreže javnih cesta 

Cestovna infrastruktura je ključna sastavnica ukupne prometne infrastrukture Općine Privlaka i 
njezinog boljeg integriranja u prometni sustav države, ali i poboljšanja unutar županijske prometne 
kohezije. Svrha navedene mjere je stvaranje infrastrukturnih pretpostavki za razvoj gospodarstva, dok 
je cilj opremanje/obnova postojećih i potencijalnih lokacija neophodnom komunalnom 
infrastrukturom na kojima se odvijaju gospodarske aktivnosti, što samo po sebi predstavlja preduvjet 
za razvoj gospodarstva i značajan čimbenik u privlačenju ulaganja. Mjera je usmjerena na izgradnju, 
rekonstrukciju, uređenje i održavanje javnih cesta (obnova kolnika i opreme na cestama, modernizacija 
i rekonstrukcija najkritičnijih dionica, izgradnja zaobilaznica zbog rasterećenja lokalnog prometa, 
rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, uređenje nogostupa, parkirališta, odmarališta, modernizacija javne 
rasvjete i sl.) 

Ključne aktivnosti: 

• Autobusna stajališta 
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10. Mjere za unaprjeđenje kvalitete života na ruralnom području 
 

10.1. Mjera: Podrška radu lokalnih akcijskih grupa i lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu 

Mjera je osmišljena za stvaranje nužnih pretpostavki za proširenje, unaprjeđenje i daljnji razvoj ruralnih 
područja kroz lokalne akcijske grupe i lokalne akcijske grupa u ribarstvu (LAG) na području VSŽ, a cilj 
joj je poticanje i potpora razvoju i radu LAG-ova s područja VSŽ, kao bi se unaprijedilo ruralno područje 
i to putem jačanja operativnih kapaciteta postojećih lokalnih akcijskih grupa, jačanja ljudskih 
kapaciteta s intencijom povećanja zapošljavanja na ruralnim područjima te informiranosti dionika s 
područja Općine Privlaka i šire zajednice. 

Ključne aktivnosti: 

• Članarina LAG Bosutski niz 

 

10.2. Mjera: Poboljšanje dostupnosti usluga jedinice lokalne samouprave (JLS)  

Svrha ove mjere je promicati ravnomjeran, uključiv i održiv rast lokalne zajednice. 

Ključne aktivnosti: 

• Troškovi redovne djelatnosti JLS 
• Poboljšanje kvalitete života na području JLS 
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6. Indikativni financijski okvir i praćenje provedbe 
 

Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstava za provedbu mjera, odnosno povezanih 
aktivnosti i projekata, nužno je bilo pripremiti indikativni financijski okvir Provedbenog programa 
Općine Privlaka s jasnim prikazom povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i 
projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu.  

Nadalje, praćenje provedbe sastavni je dio procesa strateškog planiranja, ono obuhvaća proces 
prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno 
prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja. 

Praćenje provedbe Provedbenog programa Općine Privlaka propisano je sukladno odredbama 
„Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od 
nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ („Narodne 
novine“ br. 6/19). Na temu provedbe mjera iz Provedbenog programa Općine Privlaka, izvještava se 
kroz polugodišnje i godišnje izvještavanje. 

Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata, kao i okvir za praćenje provedbe 
sadržani su u Prilogu 1., koji je sastavni dio Provedbenog programa Općine Privlaka. 
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Prilog 1 – Provedbeni program Općine Privlaka 
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