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1. Pregled stanja 
 
Općina Privlaka je u svom samoupravnom djelokrugu obavljala 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. 

Tijela Općine Privlaka Općinski načelnik , Općinsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel Općine 
Privlaka su u okvirima svojih djelovanja obavljali poslove koji su im povjereni, a u skladu s 
Ustavom, zakonom i Statutom Općine. 

U izvještajnom razdoblju Općina Privlaka je nastavila stvarati uvjete za demografsku 
revitalizaciju, stvarati ugodno življenje 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. 

Pripremala je, planirala i upravljala sredstvima Proračuna i ostalih izvora financiranja kojima 
se ostvaruju navedeni ciljevi Provedbenog programa. 

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Privlaka za razdoblje 2022.-2025. provodile 
su se u skladu s planiranim rokovima te se nastavlja daljnji proces u ostvarivanju održivog, 
gospodarskog i društvenog razvoja Općine.  
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2. Izvješće o napretku u provedbi mjera 
 
Općina Privlaka je u Provedbenom programu za razdoblje 2021.-2025. kroz analizu razvojnih 
potreba i potencijala postavila trinaest mjera na koje se namjerava odgovoriti u mandatnom 
razdoblju izvršnog tijela Općine Privlaka. Od trinaest mjera u izvještajnom razdoblju prema 
predviđenoj dinamici provedbe je u tijeku deset mjera. 

U nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenim za svaku 
pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera te ostvarenju pokazatelja rezultata u 
izvještajnom razdoblju. 

 

Mjera 1. Jačanje poduzetništva, privlačenje ulaganja i tehnološki razvoj gospodarstva 

 
1.1. Mjera: Razvoj poduzetničke infrastrukture i infrastrukture PPI 

Provedba mjere nije pokrenuta. 

Ključna točka ostvarenja mjere: 

• Izgradnja kabelskog dalekovoda 

Mjera je prema planiranim rokovima trebala započeti u 2021. godini no ista nije započeta iz 
razloga što se čekalo darovanje zemljišta za gradnju gospodarske zone, odnosno realizaciju 
aktivnosti iz mjere. Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine darovalo 
zemljište za gospodarsku zonu Općini tek krajem 2021. godine što je utjecalo na ostvarenje 
planirane ključne točke u zadanim rokovima.  

 

Mjera 2. Razvoj tržišta rada 
 

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

Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključna točka ostvarenja mjere: 

• Program „Zaželi - faza II“ 
• Program javnih radova 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  

Općina Privlaka provodi smanjivanje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva te 
poboljšanje kvalitete rada i povećanje zapošljivosti marginaliziranih skupina sufinanciranjem 
Programa javnog rada u 2022. godini, koji je započeo od mjeseca lipnja 2022. godine te 
provedbom Program „Zaželi - faza II“. Neke od ključinih točaka su ostvarene kao što je 
Program „Zaželi - faza II“. 
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Za ovu Mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.752,54 kune. Program „Zaželi - faza II“ 
je proveden sukladno planiranim rokovima te je za isti utrošeno proračunskih sredstava u 2021. 
godini u iznosu od 934.649,76 kuna.  

 

Mjera 3. Unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja 

 
3.1. Mjera: Unaprjeđenje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava 

odgoja i obrazovanja 

Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

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

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  

Općina Privlaka je sudjelovala u uspostavljanju odgojno-obrazovni sustav koji svakoj osobi 
omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za uspješan život u suvremenom 
društvu kroz financiranja i sufinanciranja aktivnosti za provedbu mjere.   

Provodi se redovna djelatnost Dječjeg vrtića Privlaka, sufinancira se boravak predškolske djece 
u vrtićima izvan Općine, sufinancira se prijevoz srednjoškolskih učenika te se financira kupnja 
radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Stjepana Antolovića Privlaka.  

Za ovu Mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 566.979,04 kuna, od čeka je za 
Boravak predškolske djece u dječjim vrtićima utrošeno 510.282,40 kuna, a za Prijevoz 
srednjoškolske djece 56.696,64 kuna.  

Realizacija aktivnosti Dodjela radnih bilježnica učenicima OŠ Stjepan Antolović je u tijeku, za 
koju je Općina u svom Proračunu planirala iznos od 120.000,00 kuna, a financijska sredstva će 
u planiranom roku biti utrošena.  

 

3.2. Mjera: Poticanje razvoja visokog obrazovanja 

Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

• Studentske stipendije 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  

Općina Privlaka provedbom mjere unaprjeđuje obrazovnu strukturu stanovništva te se stvaraju 
pretpostavke za razvoj gospodarstva i zajednice na području Općine Privlaka.  

Pravo na stipendiju u izvještajnom razdoblju ostvarilo je 23 studenta te je Općina Privlaka 
utrošila 102.200,00 kuna proračunskih sredstava.  
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3.3. Mjera: Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata potrebnih za poboljšanje 
obrazovnog sustava 

Mjera je provedena te ostvarena u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

• Opremanje Dječjeg vrtića Privlaka 

Općina Privlaka je sukladno planiranom u 2021. godini izvršila aktivnost Opremanje Dječjeg 
vrtića Privlaka, a koje se odnosilo na nabavu didaktičke opreme i igrački za dječji vrtić, 
izgradnju pregrada na toaletima te ugradnju komarnika te nabavu uredske opreme. Ovom 
mjerom Općina je ostvarila povećanje kvalitete predškolskog procesa odgoja te veću motivacije 
djece i stručnog osoblja u vrtiću. Doprinosi se ravnomjernom razvoju prema kojem svako dijete 
ima jednake uvjete u školovanju. 

Za ovu Mjeru u 2021. godini utrošeno je 196.871,41 kuna, od čega na nabavu didaktičke 
opreme za dječji vrtić i igračaka iznosu od 138.423,13 kuna, izgradnju pregrada na toaletima te 
ugradnju komarnika iznosu od 34.940,58 kuna te nabavu uredske opreme iznosu od 23.507,70 
kuna. 

 

Mjera 4. Unaprjeđenje sportske infrastrukture i promocija aktivnog življenja 
 

4.1.Mjera: Obnova i izgradnja sportske infrastrukture 
 

Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

• 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 

 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  

Općina Privlaka kroz ovu mjeru ulaže i potiče provedbu projekata i programa iz područja 
društvene infrastrukture kojim će se podići razina kvalitete života stanovništva Općine Privlaka. 
Razvojem društvene infrastrukture kroz obnovu postojećih i izgradnju novih objekata 
stanovništvu se namjeravaju omogućiti sportski, kulturni i obrazovni kapaciteti.  

Za ostvarenje ove mjere Općina je utrošila ukupno 1.546.023,33 kuna proračunskih sredstava 
od čega 542.375,46 kuna za Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja - Park šuma Privlaka, a 
za Izgradnju Narodne knjižnice i čitaonice 1.003.647,87 kuna.  
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Mjera 5. Jačanje zdravstvene i socijalne skrbi i promicanje zdravog života 
 

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

Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

• Podizanje kapaciteta i kvalitete usluga u zdravstvu 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  

Općine Privlaka unaprjeđenjem postojeće infrastrukture, kao i kroz opremanje adekvatnom 
opremom zdravstvenih ustanova osigurava uvjete za poboljšanje kapaciteta i kvalitete pružanja 
usluga u zdravstvu.  

U tu svrhu planirana su proračunska sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna te će u planiranim 
rokovima biti realizirana.  

 

Mjera 6.  Socijalna solidarnost i odgovornost 
 

6.1.Mjera: Jačanje organizacija civilnog društva i njihove uloge u društvu 
 
Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

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

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  

Navedene aktivnosti se provode kroz osiguravanje prostornih kapaciteta za djelovanje udruga, 
pružanjem financijske podrške za rad te pružanjem stručne podrške u pripremi i provedbi 
programa i projekata. Time će se unaprijediti sposobnosti udruga i drugih organizacija civilnog 
društva za pružanje društvenih usluga korisnicima te potaknuti udruge na unaprjeđenje kvalitete 
života građana i promicanje položaja i ugleda Općine Privlake. 

U tu svrhu Općina Privlaka je u izvještajnom razdoblju od planiranih proračunskih sredstava 
utrošila 136.000,00 kuna.  

 

Mjera 7. Jačanje demografske politike 
 

7.1.Mjera: Poticanje nataliteta 
 

Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

• Naknada za novorođeno dijete u obitelji 
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• Poticanje stambenog zbrinjavanja 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  

Općina Privlaka ispunjavanjem ove mjere stvara pretpostavke za rješavanje stambene 
problematike mladih obitelji, potiče pomlađivanje i brojčani rast stanovništva unutar Općine.  

U izvještajnom razdoblju za ostvarenje ove mjere Općina je iz svog Proračuna utrošila sredstva 
za Naknade za novorođeno dijete u obitelji u ukupnom iznosu 40.000,00 kuna te je utrošila 
sredstva u ukupnom iznosu od 90.000,00 za Poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. 

 

Mjera 8. Jačanje sustava civilne zaštite 
 

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

Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

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

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  

Općina Privlaka u svom djelokrugu rada uređuje i planira, organizira, financira i provodi zaštitu 
i spašavanje te radi na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća radi 
prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama. 

Općina ima osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo čiji redovan rad financira iz svog 
Proračuna, a sve radi osiguranja sigurnosti i zaštite stanovništva na području Općine. Osim 
DVD-a Privlaka financirala i rad Crvenog križa.  

Za ostvarenje aktivnosti Općina je u izvještajnom razdoblju utrošila proračunskih sredstva u 
iznosu od 69.228,08 kuna.  

 

Mjera 9.  Unaprjeđenje prometne i ostale osnovne infrastrukture 
 

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

Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

• Autobusna stajališta 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  
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Općina Privlaka planira ostvariti ovu mjeru izgradnjom autobusnih stajališta kako bi se 
povećala sigurnost prometa na cestama te osigurala kvalitetan i siguran pristup pješacima, a 
posebice osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti do pješačkih otoka.  

Provedba ove mjere doprinosi poboljšanju sigurnosti prometa na cestama, kvalitetniji pristup 
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti te povećanju razine kvalitete življenja u 
Općini Privlaka i njene okolice.  

U izvještajnom razdoblju za ostvarenje ove mjere Općina nije utrošila proračunska sredstva.  

 

Mjera 10.  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. 

Provedba mjere je u tijeku te se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

• Članarina LAG Bosutski niz 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Planirana ključna točka 
ostvarenja će biti postignuta u okviru planiranih rokova.  

Općina Privlaka je članica Lokalne akcijske grupe Bosutski niz, čime želi postići proširenje, 
unaprjeđenje i daljnji razvoj Općine 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. 

U izvještajnom razdoblju za ostvarenje ove mjere Općina je iz svog Proračuna utrošila 10. 
003,98 kuna.  

 

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

Mjera je provedena te ostvarena u okviru planiranih aktivnosti i rokova.  

Ključne točke ostvarenja mjere: 

• Troškovi redovne djelatnosti JLS 
• Poboljšanje kvalitete života na području JLS 

Planirana ključna točka ostvarenja je postignuta u okviru planiranih rokova.  

Svrha ove mjere je ostvarena, a to je promicati ravnomjeran, uključiv i održiv rast lokalne 
zajednice. 
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Općina Privlaka je u 2021. godini na realizaciju mjere utrošila proračunskih sredstava u iznosu 
od 2.085.213,56kn. Ova aktivnost uključuje plaće za zaposlene, rashode i naknade za zaposlene, 
rashode za službena putovanja, rashode za uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, 
režijske troškove, rashode za usluge, uredski namještaj, računalnu opremu i sl. Dok je u prvoj 
polovici 2022. godine Općina utrošila iznos od 959.212,80 kuna.  

 

Tablica 1. Prikaz statusa provedbe mjera i utrošenih proračunskih sredstava 

 

Naziv mjere Status provedbe mjere 
Utrošena 

proračunska 
sredstva 

1.1. Razvoj poduzetničke 
infrastrukture i infrastrukture PPI 
(poduzetničke potporne institucije) 

Nije pokrenuto  
(provedba još nije započela) 0,00 kn 

2.1.  Poticanje zapošljavanja i 
uključivanja marginaliziranih 
skupina na tržište rada 

U tijeku 
(provodi se u skladu s predviđenom 
dinamikom provedbe) 

                                          
9.752,54 kn 

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

U tijeku  
(provodi se u skladu s predviđenom 
dinamikom provedbe) 

                                                                          
566.979,04 kn  

 
3.2. Poticanje razvoja visokog 
obrazovanja 

U tijeku  
(provodi se u skladu s predviđenom 
dinamikom provedbe) 

102.200,00 kn  

3.3. Izgradnja, dogradnja i opremanje 
objekata potrebnih za poboljšanje 
obrazovnog sustava 

Provedeno 
(mjera je uredno provedena) N/P 

4.1. Obnova i izgradnja sportske 
infrastrukture 

U tijeku  
(provodi se u skladu s predviđenom 
dinamikom provedbe) 

1.546.023,33 kn 

5.1.  Unaprjeđenje uvjeta, kvalitete 
rada i novih usluga 

U tijeku  
(provodi se u skladu s predviđenom 
dinamikom provedbe) 

0,00 

6.1. Jačanje organizacija civilnog 
društva i njihove uloge u društvo 

U tijeku  
(provodi se u skladu s predviđenom 
dinamikom provedbe) 

136.000,00 kn  

7.1. Poticanje nataliteta 
U tijeku  
(provodi se u skladu s predviđenom 
dinamikom provedbe) 

130.000,00 kn 

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

U tijeku  
(provodi se u skladu s predviđenom 
dinamikom provedbe) 

69.228,08 kn 

9.1. Održavanje, izgradnja i 
modernizacija mreže javnih cesta 

U tijeku  
(provodi se u skladu s predviđenom 
dinamikom provedbe) 

0,00 

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

Provedeno  
(mjera je uredno provedena) N/P 

10.2. Poboljšanje dostupnosti usluga 
JLS 
 

Provedeno  
(mjera je uredno provedena) N/P 
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Provedbeni program je u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine realiziran je 
u iznosu od 2.570.186,97 kuna te je najviše utrošeno na Mjeru 4. Unaprjeđenje sportske 
infrastrukture i promocija aktivnog življenja i Mjeru 3. Unaprjeđenje sustava odgoja i 
obrazovanja. 

Ono što se na kraju može zaključiti da se napredak vidi kroz provedbu svake mjere. Mjere su 
započele u skladu s planiranim rokovima i napredak se odvija u skladu s predviđenom 
dinamikom.  Za neke mjere nisu utrošena sredstva, ali su aktivnosti u realizaciji započete.  

Radnje koje su nužne u postignuću ključnih točaka ostvarenja su prijava za dodjelu financijski 
sredstava preko EU i nacionalnih natječaja te je uz to bitna spremnost svakog projekta i 
postojanje projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte kao i mogućnost 
osiguranja vlastitog dijela u sufinanciranju projekata. Od velike je važnosti znati i što je 
stanovništvu potrebno te da se financijska sredstva rasporede tako da zadovolje što više potreba. 
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