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PREDGOVOR 

Provedbeni program Općine Vrpolje za razdoblje 2021. - 2025. godine kratkoročni je akt 

strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u 

roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost. 

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog 

akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom Općine Vrpolje.  

Glavni ciljevi razvoja su izgradnja nove, rekonstrukcija, uređenje i sanacija postojeće 

prometne, komunalne i društvene infrastrukture te objekata od kulturnog i lokalnog značaja, 

svakako razvoj gospodarstva, osnaživanje i povećanje kapaciteta i bolja koordinacija civilnog 

sektora na području Općine Vrpolje.   

Realizacijom navedenih ciljeva kroz određene mjere, vrstu projekta i razvojne prioritete 

ostvariti ćemo i viziju prema kojoj Općinu Vrpolje vidimo kao općinu u kojoj je kvaliteta života 

na visokoj razini kao i životni standard svih naših građana, odnosno cjelokupne zajednice.  

Programe i  projekte koji su sastavni dio Provedbenog programa Općine Vrpolje realizirati 

ćemo financiranjem iz proračunskih sredstava na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini te 

putem EU fondova. 
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1. UVOD   

Općina Vrpolje je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.  

1.1. Geografski položaj Općine Vrpolje 

Područje  Općine  Vrpolje  je  dio  šire  geografske  cjeline  Istočne  Hrvatske,  odnosno  područja 

Brodsko-posavske županije koje zauzima južni dio područja Istočne Hrvatske, uz rijeku Savu.    

U odnosu na prostor Brodsko-posavske županije, Općina Vrpolje zauzima sjeveroistočni dio te 

se  nalazi  u  okruženju  Općine  Donji  Andrijevci,  na  zapadu  i  jugozapadu,  Općine  Velika 

Kopanica, na jugu i jugoistoku, dok na sjeveru Općina Vrpolje je u okruženju prostora Osječko-

baranjske županije (Općine Trnava na sjeverozapadu, Grada Đakova na sjeveru, te Općine 

Strizivojna na sjeveroistoku).     

Općina ima povoljan geoprometni položaj budući općinu presijeca glavni cestovni pravac koji 

povezuje Republiku Mađarsku na sjeveru s Republikom Bosnom i Hercegovinom na jugu, te 

željeznički pravci sjever-jug od Osijeka do Slavonskog Šamca i zapad-istok Zagreb Vinkovci. 

Općina Vrpolje ukupno zauzima površinu od 60,53 km² što čini 2,96% površine Županije. Na 

području Općine nalaze se tri naselja, to su Čajkovci, Stari Perkovci i Vrpolje. Naselje Čajkovci 

zauzima  površinu  od  16,00  km²,  naselje  Stari  Perkovci  zauzima  površinu  od  23,07  km²,  

a naselje Vrpolje zauzima površinu od 21,14 km². 

1.2. Zakonodavni okvir  

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ broj 123/17) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj 

na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, 

izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog 

planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave.  

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17), Vlada Republike Hrvatske je 2018. 

godine donijela Uredbu 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). Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim (Nacionalna 

razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine), regionalnim, odnosno županijskim 

(Planovi razvoja jedinica regionalne/područne samouprave za razdoblje 2021-2027.) te 

lokalnim (Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2021-2025.) aktima 

strateškog planiranja.  

U skladu s navedenim, Provedbeni program Općine Vrpolje za razdoblje 2021.-2025. 

predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni 

projekti Općine Vrpolje. 

Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i vrijedi za taj 

mandat, a donosi se u roku od 120 dana od stupanja na dužnost. Slijedom navedenog, Odlukom 

o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Vrpolje za razdoblje od 2021.  do 
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2025. godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 30/21) pokrenut je proces 

pripreme izrade dokumenta službenog naziva Provedbeni program Općine Vrpolje za razdoblje 

2021. - 2025. godine. 

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene 

troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS mora raščlaniti mjere na 

prateće aktivnosti i projekte.  

Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja 

pratećih aktivnosti i projekata. Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s 

proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu.  

Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti 

predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima 

iz fondova EU). 

1.3.Samoupravni djelokrug Općine Vrpolje  

Općina Vrpolje u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 

neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim 

tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:  

 Uređenje naselja i stanovanje, 

 Prostorno i urbanističko planiranje, 

 Komunalno gospodarstvo,  

 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 zaštitu i civilnu zaštitu, 

 Promet na svom području, 

 Ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

1.4.Vizija i misija  

 

Vizija je inspirativno viđenje odnosno deklaracija koja definira ono što se želi postići u 

dugoročnom razdoblju te služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja. 

 

Vizija Općine Vrpolje glasi: 

 

Do 2025. godine Općina Vrpolje je područje razvijene komunalne i društvene 

infrastrukture te pozitivnih gospodarskih trendova koja svojim građanima osigurava 

poticajno okruženje za gospodarstvo, obrazovanje, rad i život.   
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Misija sažeto odgovara na pitanje "Koja je svrha postojanja organizacije, posao kojim se bavi i  

vrijednosti kojima ostvaruje svoje ciljeve? Ili Kako ćemo ostvariti viziju?"    

 

Misija Općine Vrpolje glasi: 

Općinska uprava Općine Vrpolje će obavljajući poslove iz samoupravnog djelokruga, na 

zakonit, učinkovit i transparentan način osigurati uvjete za kvalitetan život svih građana 

s ciljem održivog gospodarskog, prostornog i društvenog razvoja, kao i cjelokupnog 

razvoja zajednice.   

1.5. Organizacijska struktura Općine Vrpolje 

  

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKI NAČELNIK

JEDINSTVENI 
UPRAVNI ODJEL 

(JUO)

PROČELNIK JUO

Viši stručni 
suradnik -
knjižničar

Viši referent za 
društvene 

djelatnosti, 
imovinsko 
pravne i 

ekonomske 
poslove

Viši referent -
voditelj projekta

Viši referent -
administrator 

projekta

Referent za 
javnu nabavu, 
poljoprivredu 
i komunalno 

redarstvo  

Administrativni 
referent 



4 
 

2. OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA U OKVIRU PROVEDBENOG 

PROGRAMA OPĆINE VRPOLJE 

U ovom poglavlju su opisane  razvojne potrebe i potencijali na koje će Općina Vrpolje usmjeriti 

svoje aktivnosti, te su naglašeni izazovi koji se namjeravaju otkloniti u području politika iz 

nadležnosti Općine Vrpolje u mandatnom razdoblju od 2021.-2025. godine. 

U smislu geoprometnog položaja i prirodno-geografskih obilježja razvojne potrebe Općine 

Vrpolje uključuju: rekonstrukciju, izgradnju i modernizaciju  prometnica koje Općinu Vrpolje 

povezuju s okolnim prostorom s ciljem  jačanja  prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti u 

turističke svrhe te estetska obnova krajobraza.  

Kada se govori o segmentu stanovništva razvojne potrebe Općine Vrpolje su smanjenje i 

ublažavanje negativnih demografskih tendencija s naglaskom na zadržavanje mlade populacije 

na području Općine. Razvojni potencijali u ovom segmentu su:  razvoj gospodarske i 

poljoprivredne djelatnosti, pomoći i potpore mladim obiteljima, ulaganje u obrazovanje i 

društvenu infrastrukturu.  

Vezano za infrastrukturu, razvojne potrebe Općine Vrpolje su ponajprije izgradnja i 

rekonstrukcija osnovne komunalne infrastrukture. Razvojni potencijali u ovom segmentu 

realizirati će se kroz projekte koji imaju za cilj poboljšanje i izgradnja nove komunalne 

infrastrukture na području Općine Vrpolje. 

U segmentu gospodarstva, razvojne potrebe Općine Vrpolje su  poticanje gospodarskog razvoja 

kroz razvoj selektivnog turizma, proširenje ponude, uvođenje novih turističkih sadržaja, 

poticanje obrtništva i razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s ciljem zadržavanja 

lokalne radne snage. Razvojne potencijal u ovome segmentu realizirati će se kroz program 

potpore i podrške od strane Općine Vrpolje.       

Kada se govori o razvojnim potrebama Općine Vrpolje vezano za društvene djelatnosti glavni 

cilj je nastaviti suradnju i financijski pomagati udruge iz područja sporta, kulture i civilnog 

društva koje svojim radom pridonose povećanju kvalitete života na području Općine. Razvojni 

potencijal u ovome segmentu su postojeći kapaciteti unutar udruga te nastavak financiranja istih 

kroz program javnih potreba na području Općine Vrpolje kao i provedba aktivnosti iz socijalnog 

programa.     
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3. PRIORITETI  I MJERE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U RAZDOBLJU 

2021.-2025. 

Strateško planiranje i razvoj Općine Vrpolje u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na 

postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Vrpolje za razdoblje 

2021. - 2025. godine, a u skladu su strateškim ciljevima iz Plana razvoja Brodsko-posavske 

županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.  

Tablica 1. Strateški okvir Općine Vrpolje  

 

Strateški pravci/prioriteti Posebni ciljevi Mjere 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Razvoj konkurentnog i 

inovativnog gospodarstva  

(SC1) te rast zaposlenosti i 

stope obrazovanja (SC2)   

 

 

1.1. Razvoj kreativnog i 

inovativnog poduzetništva 

1.1.1. Unaprjeđenje poduzetničke klime i 

infrastrukture 

1.1.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i 

razvoj 

1.1.3. Jačanje institucionalne podrške 

poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima 

 

1. 2. Osiguranje perspektivnog 
tržišta rada i zapošljavanje 

1.2.1. Povećanje zaposlenosti i poticanje 

društvene uključenosti 

1.2.2. Poticanje samozapošljavanja i 

zapošljavanja 

 
 

 

1.3. Razvoj znanosti i 

obrazovanja 

1.3.1. Poticanje ulaganja u znanost i 
obrazovanje 

1.3.2. Unaprjeđenje kvalitete sustava 

odgoja i obrazovanja kroz nove obrazovne 

programe i novu infrastrukturu 

1.3.3. Osiguranje jednakog pristupa 

obrazovanju 

 

1.4. Održivo korištenje 
prirodne i kulturne baštine za 

gospodarski rast i razvoj 

1.4.1. Valorizacija i stavljanje u funkciju 

kulturne i prirodne baštine 

1.4.2. Poticanje razvoja selektivnih oblika 

turizma 

1.4.3. Jačanje turističke destinacije 

 

 

 

 

2. Demografska 

revitalizacija (SC10) 

kvalitetan život i 

sigurnost za stabilan 

razvoj 

 
2.1. Demografski rast i aktivno 

življenje 

2.1.1. Poticanje pronatalitetne politike 

2.1.2. Zaustavljanje iseljavanja mladih 

 

2.2. Ulaganje u zdravstvenu i 
socijalnu skrb 

2.2.1. Povećanje dostupnosti i kvalitete 

usluga u sustavu zdravstvene skrbi 

2.2.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete 

usluga u sustavu socijalne skrbi 

 

2.3. Ulaganja u kulturu 

2.3.1. Poticanje ulaganja u infrastrukturu u 

kulturi 

2.3.2. Podrška kulturno umjetničkim 

programima i radu kulturnih društava 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Razvoj klasičnih grana 
gospodarstva korištenjem 

zelene i digitalne tranzicije 

3.1.1. Privlačenje investicija i promocija 

Općine Vrpolje kao privlačne destinacije 
za gospodarske subjekte 

3.1.2. Poticanje informatizacije i 

digitalizacije poslovanja 

3.1.3. Poticanje društveno odgovornog 
poslovanja 
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3. Zelena i digitalna 

tranzicija gospodarstva i 

društva (SC7) 

 

 
 

3.2. Razvoj bio gospodarstva 

3.2.1. Poticanje ulaganja u razvoj 

bioekonomije 

3.2.2. Ulaganja u porast produktivnosti i 

kvalitete poljoprivrednih proizvoda te 

razvoj lokalnog tržišta 

3.2.3. Stavljanje u funkciju zapuštenih 
poljoprivrednih zemljišta okrupnjavanjem 

i navodnjavanjem 

3.3. Intenzivno korištenje 

obnovljivih izvora energije i 
podizanje energetske 

učinkovitosti 

3.3.1. Porast energetske učinkovitosti 

3.3.2. Povećanje korištenja obnovljivih 
izvora energije 

 
 

 

3.4. Daljnji razvoj komunalne, 

prometne i društvene 
infrastrukture 

3.4.1. Ulaganje u sustave vodovoda i 
odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda 

3.4.2. Razvoj cirkularnog gospodarstva i 

održivo gospodarenje otpadom 

3.4.3. Ulaganje u cestovni, željeznički i 
riječni promet 

3.4.4. Ulaganja u društvenu infrastrukturu 

3.4.5. Ulaganje u infrastrukturu i 

dostupnost širokopojasnog interneta 

 

 

 

 

 

 

4. Jačanje  konkurentnosti 

Općine (SG3) (SG5) i razvoj 

potpomognutih područja 

 
 

4.1. Jačanje upravljanja 

razvojem 

4.1.1. Jačanje suradnje dionika u 
upravljanju razvojem 

4.1.2. Porast znanja i vještina djelatnika u 

javnoj upravi na korist građana 

4.1.3. Jačanje organizacija civilnog 
društva 

 

4.2. Razvoj potpomognutih 
područja + ITU 

4.2.1. Poticanje intervencija u 

potpomognutim područjima 

4.2.2. Poticanje integriranih teritorijalnih 

ulaganja 

 

4.3. Jačanje spremnosti na 
okolišne i sigurnosne izazove 

(SG6) 

4.3.1. Unapređenje sustava zaštite od 

elementarnih nepogoda 

4.3.2. Jačanje otpornosti na klimatske 

promjene 

4.3.3. Unaprjeđenje kvalitete zraka, tla i 

vode 

 

U okviru navedenih mjera su aktivnosti kroz koje će Općina Vrpolje pratiti uspješnost vlastitog 

strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od 

aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne 

vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranje je i 

strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i 

projekata.  

Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Općine 

Vrpolje, a detaljan pregled mjera i aktivnosti zajedno sa akcijskim i financijskim planom nalazi 

se u nastavku. 
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4.   POPIS MJERA I POKAZATELJI REZULTATA  

4.1. Strateški smjer Razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva  (SC1) te rast 

zaposlenosti i stope obrazovanja (SC2)   

Posebni cilj 1.1. Razvoj kreativnog i inovativnog poduzetništva 

Mjera 1.1.1. Unaprjeđenje poduzetničke klime i infrastrukture 

Mjera doprinosi razvoju poduzetničke aktivnosti na području Općine Vrpolje te potiče 

poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja poduzetnika kroz ulaganje u poduzetničku 

infrastrukturu.  

Mjera će u manjem obimu doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi 

cilja 8 Un Agende 2030 (u daljnjem tekstu: SDG) koji glasi: „Promicati ravnomjeran, uključivi 

i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na razvoj poduzetničke klime i infrastrukture na 

području Općine Vrpolje.  

Nosioci provedbe mjere: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, Hrvatska obrtnička 

komora, Hrvatska gospodarska komora, poduzetničke potporne institucije, STEM up Udruga 

za razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija i poduzetništva, LAG „Slavonska 

Ravnica“, regionalni  i lokalni koordinator  

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- poticanje kulture inovativnosti u javnom i privatnom sektoru,  

- ulaganja u razvoj poduzetničkih zona- poslovna zona Vašarište i poslovna zona Trnjače, 

- promidžbene i druge aktivnosti u funkciji snažnije prepoznatljivosti Općine Vrpolje kao 

ulagačke destinacije. 

Mjera 1.1.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj 

Mjera doprinosi porastu poduzetničke i obrtničke aktivnosti te aktivnosti OPG-ova na području 

Općine Vrpolje te potiče poboljšanju ukupnih rezultata poslovanja istih ulaganjem u 

istraživanje i razvoj.  

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi cilja 8 SDG koji 

glasi: „Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu 

zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Nosioci provedbe mjere: su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska Županija poduzetnici, obrtnici, 

OPG-ovi, poduzetničke i obrtničke potporne institucije, Ministarstvo poljoprivrede 

(Savjetodavna služba) STEM up Udruga za razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija 

i poduzetništva, LAG „Slavonska Ravnica“. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- poticanje poduzeća, obrtnika, OPG-ova u jačanju tehnološke opremljenosti, razvoju 

tehnologije i znanja u poljoprivredi, industriji, trgovini te ostalim djelatnostima,  

- poticanje razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija s ciljem postizanja više 

dodane vrijednosti u poslovanju te pokretanje novih obrta, OPG-ova i start up poduzeća 

te kontinuirani razvoj postojećih.   
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Mjera 1.1.3. Jačanje institucionalne podrške poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima 

Mjera doprinosi porastu poduzetničke i obrtničke aktivnosti i aktivnosti OPG-ova na području 

Općine Vrpolje te potiče poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja istih kroz jačanje 

institucionalne podrške.  

Mjera će u manjem obimu doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi 

cilja 8 SDG koji glasi: „Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i 

produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata čiji je cilj jačanje institucionalne podrške poduzetnicima, 

obrtnicima i OPG-ovima  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, poduzetnici, obrtnici, 

OPG-ovi, poduzetničke i obrtničke potporne institucije, Ministarstvo poljoprivrede 

(Savjetodavna služba), LAG „Slavonska Ravnica“, lokalni i regionalni koordinator. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- jačanje i osuvremenjivanje kapaciteta i umrežavanje potpornih institucija 

poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima, 

- poboljšavanje vještina zaposlenika u potpornim institucijama, posebno u pogledu 

privlačenja ulaganja, 

- poticanje i podupiranje sudjelovanja poduzetnika, obrtnika i OPG-ova u svim potpornim 

programima. 

Posebni cilj 1.2. Osiguranje perspektivnog tržišta rada i zapošljavanja 

Mjera 1.2.1. Povećanje zaposlenosti i poticanje društvene uključenosti 

Mjera doprinosi povećanju zaposlenosti i društvene uključenosti na području Općine Vrpolje i 

samim time bitno pridonosi gospodarskom razvoju Općine Vrpolje.   

Mjera će doprinositi digitalnoj transformaciji te provedbi cilja 8 SDG: „Promicati ravnomjeran, 

uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata kojima se potiče razvoj gospodarstva usmjeren na povećanje 

zaposlenosti i poticanje društvene uključenosti.  

Nosioci provedbe mjere su Općina Vrpolje, HZZ, Ministarstvo kulture i medija, Nacionalna 

zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne 

politike, poduzetnici, obrtnici.  

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- provođenje programa javnih radova na području Općine Vrpolje, 

- provođenje projekta „Zaželi“ – program zapošljavanja žena, 

- provođenje programa čitanjem do uključivog društva „S knjigom nismo sami“. 

Mjera 1.2.2. Poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja 

Mjera doprinosi povećanom udjelu samozaposlenih osoba i poticanju zapošljavanja na 

području Općine Vrpolje.  

Mjera će doprinositi digitalnoj transformaciji te provedbi cilja 8 SDG: „Promicati ravnomjeran, 

uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata kojima se potiče razvoj gospodarstva usmjeren na povećanje 

samozapošljavanja i zapošljavanja na području Općine Vrpolje 
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Nosioci provedbe mjere su Općina Vrpolje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i potporne 

poduzetničke institucije.  

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- mogućnost korištenja mjera i aktivnosti potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje, 

- institucionalna i financijska potpora od strane Općine Vrpolje. 

Posebni cilj 1.3. Razvoj znanosti i obrazovanja 

Mjera 1.3.1. Poticanje ulaganja u znanost i obrazovanje 

Mjera doprinosi povećanju ulaganja u unaprjeđenje sustava znanosti i obrazovanja na području 

Općine Vrpolje.   

Mjera će u manjem obimu doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi 

cilja 4 SDG koji glasi: „Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za 

cjeloživotno učenje svim ljudima.“ 

Planirana je provedba projekata čiji je cilj ulaganje u znanost i obrazovanje.  

Nosioci provedbe mjere su Općina Vrpolje, Osnovna škola „Ivan Meštrović“ Vrpolje 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- nastavak  poticanja dobre prakse između Općine Vrpolje i Osnovne škole „Ivan 

Meštrović“ kroz zajedničku suradnju u vidu napretka obrazovanja za sve učenike 

osnovnog obrazovanja na području Općine Vrpolje.  

     

Mjera 1.3.2. Unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz nove obrazovne 

programe i novu infrastrukturu 

Mjera doprinosi unaprjeđenju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja na području Općine 

Vrpolje kroz kontinuirano provođenje obrazovnih programa i razvoja istih.  

Mjera će u manjem obimu doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi 

cilja 4 SDG koji glasi: „Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za 

cjeloživotno učenje svim ljudima.“ 

Planirana je provedba projekata čiji je cilj unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja 

na području Općine Vrpolje. 

Nosioci provedbe mjere su Općina Vrpolje, Osnovna škola „Ivan Meštrović“ Vrpolje, Dječji 

vrtić „Zvrk“ Đakovo, Brodsko-posavska županija.    

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

 

- nastavak sufinanciranje programa redovitog dječjeg vrtića za svu djecu s područja 

Općine Vrpolje,  

- nastavak provođenje programa predškolskog odgoja na području Općine Vrpolje, 

- nastavak provedbe aktivnosti programa sufinanciranja nabave školskog materijala za 

učenike osnovne škole, 

opremanje ustanova za rani i predškolski odgoj te podrška kod uvođenja novih programa 

za iste,  

- nastavak poticanje mladih na upis i završavanje srednjeg obrazovanja kroz subvenciju 

prijevoza vlakom, 
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- nastavak provođenja aktivnosti poticaja mladih na upis i završavanje visokog 

obrazovanja kroz dodjelu stipendija za redovite studente,  

-  rekonstrukcija i/ili obnova postojećih odgojno-obrazovnih ustanova, školskih sportskih 

dvorana i vanjskih igrališta te opremanje, 

- jačanje digitalne pismenosti, znanja i vještina kroz pomoći u vidu financiranja nabave 

opreme za osnovu školu,  

- poticanje djece i mladih na važnost stjecanja zdravih navika i bavljenja sportom. 

 

Mjera 1.3.3. Osiguranje jednakog pristupa obrazovanju 

Mjera doprinosi osiguranju jednake dostupnosti obrazovnih programa na području Općine 

Vrpolje za djecu i mlade.  

Mjera će u manjem obimu doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi 

cilja 4 SDG koji glasi: „Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za 

cjeloživotno učenje svim ljudima.“ 

Planirana je provedba projekata čiji je cilj osiguranje jednakog pristupa obrazovanju.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Osnovna škola „Ivan Meštrović“ Vrpolje, Dječji 

vrtić „Zvrk“ Đakovo, Brodsko-posavska županija.    

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- nastavak sufinanciranje programa redovitog dječjeg vrtića za svu djecu s područja 

Općine Vrpolje,  

- nastavak provođenje programa predškolskog odgoja na području Općine Vrpolje, 

- nastavak provedbe aktivnosti programa sufinanciranja nabave školskog materijala za 

sve učenike osnovne škole, 

opremanje ustanova za rani i predškolski odgoj te podrška kod uvođenja novih programa 

za iste,  

- nastavak poticanje mladih na upis i završavanje srednjeg obrazovanja kroz subvenciju 

prijevoza vlakom za sve učenike s područja Općine Vrpolje, 

- nastavak provođenja aktivnosti poticaja mladih na upis i završavanje visokog 

obrazovanja kroz dodjelu stipendija za sve redovite studente s područja Općine Vrpolje.  

 

Posebni cilj 1.4. Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine za gospodarski rast i razvoj 

Mjera 1.4.1. Valorizacija i stavljanje u funkciju kulturne i prirodne baštine 

Mjera doprinosi razvoju turizma i gospodarskog rasta korištenjem kulturnog i prirodnog 

bogatstva Općine Vrpolje.  

Mjera će doprinijeti zelenoj tranziciji te provedbi cilja 8 SDG koji glasi: „Promicati 

ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan 

posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata koji su usmjereni na valorizaciju i stavljanje u funkciju kulturne 

i prirodne baštine na području Općine Vrpolje.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, Spomen galerija 

„Ivana Meštrović“, kulturne udruge i udruge civilnog društva s područja Općine Vrpolje. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  
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- cjelovito valoriziranje kulture i prirodnih resursa kao čimbenika svekolikog razvoja 

Općine Vrpolje, 

- poboljšanje očuvanja održivog korištenja kulturne i prirodne baštine, 

- promoviranje kulturne i prirodne baštine u županiji, Republici Hrvatskoj i inozemstvu, 

- ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu – razvoj edukativnih sadržaja, multimedija, 

pristupačnost; solarne klupe, punjači, hot spotovi, 

- Razvoj digitalnijih sadržaja.   

Mjera 1.4.2. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma 

Mjera doprinosi razvoju selektivnih oblika turizma na području Općine Vrpolje. Interes za 

ruralnim i kulturnim turizmom i dalje neprestano raste te se ovom mjerom želi naglasiti 

prednosti koje Općina Vrpolje ima.  

Mjera će doprinijeti zelenoj tranziciji te provedbi cilja 8 SDG koji glasi: „Promicati 

ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan 

posao za sve.“ 

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, Spomen galerija 

„Ivana Meštrović“, kulturne udruge i udruge civilnog društva s područja Općine Vrpolje, 

poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi, sportske udruge.   

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa.  

Ključne aktivnosti:  

- razvoj sportskog, ruralnog i kulturnog turizma, 

- korištenje sporta u razvoju kontinentalnog/ruralnog turizma, 

- ulaganje u razvoj i promociju Općine Vrpolje,  

- informiranje javnosti o mogućnostima razvoja poduzetništva u turizmu i suradnja s 

poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima.  

Mjera 1.4.3. Jačanje turističke destinacije 

Mjera doprinosi jačanju i prepoznavanju Općine Vrpolje  kao turističke destinacije kroz ključne 

aktivnosti opisane u nastavku.   

Mjera će doprinijeti zelenoj tranziciji te provedbi cilja 8 SDG koji glasi: „Promicati 

ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan 

posao za sve.“ 

Nosioci provedbe mjere su:  Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, Spomen galerija 

„Ivana Meštrović“, Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, Turistička zajednica Brodsko-

posavske županije, kulturne udruge i udruge civilnog društva s područja Općine Vrpolje, 

poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi, sportske udruge.   

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

 

- izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju, 

- izgradnja arheološkog parka „Dobrevo“ u Starim Perkovcima, 

- poticanje razvoja turističko-ugostiteljskih objekata  i unaprjeđenje usluga postojećih, 

- podrška kod  ulaganja u povećanje kvalitete turističkih usluga i proizvoda, 

- ulaganje u razvoj i izgradnju turističke infrastrukture.  
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4.2. Strateški smjer Demografska revitalizacija (SC10) kvalitetan život i sigurnost za 

stabilan razvoj 

Posebni cilj 2.1. Demografski rast i aktivno življenje 

Mjera 2.1.1. Poticanje pronatalitetne politike 

Mjera doprinosi zaustavljanju negativnog trenda gubitka i starenja stanovništva na području 

Općine Vrpolje s ciljem poticanja pronatalitetne politike.  

Mjera doprinosi provedbi cilja 3 SDG koji glasi: „Osigurati zdrav život i promicati blagostanje 

svih ljudi svih starosnih skupina.“ 

Planirana je provedba projekata kojima se potiče demografski rast i aktivno življenje. 

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, poduzetnici, obrtnici, 

OPG-ovi, potporne poduzetničke institucije.  

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- aktivnost provedbe programa dodjele jednokratne novčane potpore za novorođenčad s 

područja Općine Vrpolje, 

- provedba aktivnosti mjera kojima se potiče stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na 

području Općine Vrpolje,  

- poticanje fleksibilnog radnog vremena za majke s djecom do određene dobi, 

- izgradnja stanova putem Programa POS-a (program poticajne stanogradnje) u naselju 

Vrpolje.   

Mjera 2.1.2. Zaustavljanje iseljavanja mladih 

Mjera doprinosi zaustavljanju negativnog trenda odlaska mladog stanovništva s područja 

Općine Vrpolje s glavnim ciljem poticanjem na ostanak istih.  

Mjera doprinosi provedbi cilja 3 SDG koji glasi: „Osigurati zdrav život i promicati blagostanje 

svih ljudi svih starosnih skupina.“ 

Planirana je provedba projekata kojima se potiče demografski rast i aktivno življenje. 

Planirana je provedba projekata koji bi utjecali na ostanak mladih u Općini Vrpolje, odnosno 

zaustavili iseljavanje mladih poticanjem otvaranja radnih mjesta, stambenim zbrinjavanjem 

mladih obitelji i sl.  

Nosioci provedbe mjere su:  Općina Vrpolje, poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi, potporne 

poduzetničke institucije.  

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- aktivnost provedbe programa dodjele jednokratne novčane potpore za novorođenčad s 

područja Općine Vrpolje, 

- provedba aktivnosti mjera kojima se potiče stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na 

području Općine Vrpolje,  

- izgradnja stanova putem Programa POS-a (program poticajne stanogradnje) u naselju 

Vrpolje,   

- poticanje otvaranja radnih mjesta za mlade i obrazovane stanovnike. 

Posebni cilj 2.2. Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb  

Mjera 2.2.1. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu zdravstvene skrbi 
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Mjera doprinosi poboljšanju dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga na području Općine 

Vrpolje.  

Mjera doprinosi provedbi cilja 3 SDG koji glasi: „Osigurati zdrav život i promicati blagostanje 

svih ljudi svih starosnih skupina.“ 

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija , zdravstvene ustanove 

na području Općine Vrpolje  i civilno društvo.   

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- podrška kod unaprjeđenja kvalitete zdravstvenih usluga na svim razinama, 

- podrška kod ulaganja u modernizaciju i opremanje objekata u zdravstvu, 

- podrška kod ulaganja u prilagodbu institucija načelima energetske učinkovitosti, 

- podrška kod informiranja stanovništva o mogućnostima i nužnosti pravovremene 

dijagnostike, 

- podrška kod rekonstrukcije/dogradnje objekata zdravstvene zaštite. 

Mjera 2.2.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi 

Mjera doprinosi poboljšanju dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga putem socijalnog 

uključivanja, unapređenja i modernizacije sustava socijalne skrbi na području Općine Vrpolje. 

Mjera doprinosi provedbi cilja 3 SDG koji glasi: „Osigurati zdrav život i promicati blagostanje 

svih ljudi svih starosnih skupina.“ 

Planirana je provedba aktivnosti usmjerenih na ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb 

povećanjem dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi. 

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, Centri za socijalu 

skrb, civilno društvo, domovi za starije i nemoćne osobe, Crveni križ.  

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama kroz projekt 

„Zaželi“, 

- aktivnosti u području dodjele subvencija za troškove liječenja i jednokratnih novčanih 

pomoći za troškove režija, 

- aktivnosti vezane za dodjelu sredstava za ogrjev osobama u nepovoljnom položaju, 

- izgradnja i opremanje doma za starije i nemoćne osobe na području općine Vrpolje, 

- donacija paketa potrepština za osobe u nepovoljnom položaju,   

- promicanje pozitivnih stavova o starijim, nemoćnim i ostalim skupinama u 

nepovoljnom položaju, 

- poticanje razvoja i primjene digitalnih usluga za pomoć starijim i nemoćnim osobama 

koje ostaju živjeti u svojim domovima. 

Posebni cilj 2.3. Ulaganje u kulturu 

Mjera 2.3.1. Poticanje ulaganja u infrastrukturu u kulturi 

Mjera doprinosi očuvanju i daljnjem osnaživanju bogate materijalne i nematerijalne kulturne 

baštine Općine Vrpolje putem ulaganja u poboljšanje  infrastrukture u kulturi.  

Mjera doprinosi provedbi cilja 8 SDG: „Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski 

rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata čiji je cilj ulaganje u infrastrukturu u kulturi.  
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Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, Spomen galerija 

„Ivana Meštrović“, Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, Turistička zajednica Brodsko-

posavske županije, kulturne udruge i udruge civilnog društva s područja Općine Vrpolje, 

poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi.   

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju, 

- izgradnja arheološkog parka „Dobrevo“ u Starim Perkovcima, 

- poticanje knjižnične djelatnosti putem Hrvatske čitaonice u Vrpolju uspostavom 

pokretne knjižnice i nabavom nove knjižne građe kroz projekt čitanjem do uključivog 

društva „S knjigom nismo sami“,  

- poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija, posebno poduzetničkih pothvata 

obrazovanih mladih ljudi, 

- bolje i inovativnije gospodarsko korištenje kulturnih manifestacija i kulturne baštine za 

potrebe razvoja turizma, 

- podrška opremanju institucija u kulturi, 

- zaštita, obnova i revitalizacija objekata kulturne baštine kroz kapitalne donacije 

(sakralni objekti).  

Mjera 2.3.2. Podrška kulturno umjetničkim programima i radu kulturnih društava 

Mjera doprinosi očuvanju i daljnjem osnaživanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine 

ma području Općine Vrpolje podržavanjem  i osnaživanjem  kulturno umjetničkih programa i 

rada kulturnih društava.  

Mjera doprinosi provedbi cilja 8 SDG: „Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski 

rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na pružanje podrške kulturno umjetničkim 

programima i radu kulturnih društava. 

Nosioci provedbe mjere su:  Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, Spomen galerija 

„Ivana Meštrović“, Turistička zajednica Brodsko-posavske županije, kulturne udruge i udruge 

civilnog društva s područja Općine Vrpolje, poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi.   

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- jačanje kapaciteta i osnaživanje kulturnih društava i kulturno umjetničkih programa, 

- jačanje svijesti  o važnosti kulturno umjetničkih programa i rada kulturnih društava za 

očuvanje tradicionalnih običaja i identiteta,  

- promoviranje kulturno umjetničkih programa, kulturnih društava i provedenih 

aktivnosti, 

- poticanje umrežavanja kulturnih društava međusobno i s drugim organizacijama 

civilnog društva, 

- sufinanciranje projekata, programa i manifestacija kulturnih i civilnih sadržaja.  

4. 3. Strateški smjer Zelena i digitalna tranzicija gospodarstva i društva (SC7) 

Posebni cilj 3.1. Razvoj klasičnih grana gospodarstva korištenjem zelene i digitalne tranzicije 

Mjera 3.1.1. Privlačenje investicija i promocija Općine Vrpolje kao privlačne destinacije 

za gospodarske subjekte 
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Mjera doprinosi razvoju gospodarstva putem privlačenja investicija i promocije Općine Vrpolje 

kao privlačne destinacije za gospodarske subjekte. 

Mjera će u manjem obimu doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi 

cilja 8 SDG koji glasi: „Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i 

produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na privlačenje investicija i promocije Općine 

Vrpolje kao mjesto pozitivne gospodarske aktivnosti.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija poduzetnici, obrtnici, 

OPG-ovi, poduzetničke potporne institucije. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- provođenje aktivnosti promicanja Općine Vrpolje kao destinacije pogodne za 

investiranje, 

- povezivanje investitora s lokacijama, poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima, 

- promocija poduzetničkih aktivnosti, poduzetničkih zona, kao i pružanje ostalih 

popratnih informacija potencijalnim investitorima, 

- suradnja s relevantnim institucijama, investitorima,  poduzetnicima, obrtnicima, OPG-

ovima, 

- organizacija posjeta za investitore i potencijalne investitore, 

- prezentiranje Općine Vrpolje potencijalnim investitorima putem svih dostupnih 

marketinških kanala. 

Mjera 3.1.2. Poticanje informatizacije i digitalizacije poslovanja 

Mjera doprinosi razvoju gospodarstva poticanjem informatizacije i digitalizacije poslovanja.  

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi cilja 8 SDG koji 

glasi: „Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu 

zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na informatizaciju i digitalizaciju poslovanja. 

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, civilno društvo, 

poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi i poduzetničke potporne institucije.  

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- poboljšanje poslovne produktivnosti korištenjem i razvojem informacijsko 

komunikacijskih tehnologija i novih vještina unutar poduzeća, obrta, OPG-a i lokalne 

uprave prema korisnicima, 

- poboljšanje kvalitete života korištenjem e-usluga, 

- poboljšana veza između poduzeća, obrta, OPG-a i  lokalne uprave korištenjem 

informacijsko komunikacijskih tehnologija, 

- digitalizacija usluga lokalne uprave, 

- osiguravanje sigurnog okruženja za pružanje e-usluga, 

- povećanje konkurentnosti gospodarstva korištenjem e-usluga, 

- otvaranje prostora inovacijama temeljenih na informacijsko-komunikacijskim 

tehnologijama.  

Mjera 3.1.3. Poticanje društveno odgovornog poslovanja 

Mjera doprinosi razvoju gospodarstva poticanjem društveno odgovornog poslovanja.  
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Mjera će u manjem obimu doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi 

cilja 8 SDG koji glasi: „Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i 

produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na društveno odgovorno poslovanje. 

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, poduzetnici, obrtnici, 

OPG-ovi i poduzetničke potporne institucije.  

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- poticanje i usmjeravanje poslovnog sektora u razvoj društveno odgovornog poslovanja, 

- potpora kod provođenja radionica i edukacija o načinu primjene društveno odgovornog 

poslovanja, 

- promoviranju višestruke društvene koristi za sve dionike u zajednici kroz društveno 

odgovorno poslovanje, 

- poticanje ulaganja u zaštitu i očuvanje okoliša i korištenje obnovljivih izvora energije, 

- poticanje umrežavanja poslovnog sektora i lokalne zajednice kroz zajedničke aktivnosti, 

- promoviranje poslovnih aktivnosti  koji potiču rast zapošljavanja. 

Posebni cilj 3.2. Razvoj bio gospodarstva 

Mjera 3.2.1. Poticanje ulaganja u razvoj bioekonomije 

Mjera doprinosi poticanju ulaganja u razvoj bioekonomije na području Općine Vrpolje. 

Bioekonomija se definira kao „inovativno gospodarstvo s niskom razinom emisija, kako bi se 

osigurala održivost poljoprivrede i ribarstva, sigurnost opskrbe hranom i održivo korištenje 

obnovljivih bioloških resursa (biomase) u industriji uz istovremenu zaštitu biorazno likosti i 

okoliša.  

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji te provedbi cilja 2 SDG koji glasi: „Iskorijeniti glad, 

osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu.“ 

Planirana je provedba projekata kojima se potiče razvoj bio ekonomije, a one su usmjerene na 

ulaganje u razvoj bioekonomije.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, poduzetnici, obrtnici, 

OPG-ovi i poduzetničke potporne institucije. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa.  

Ključne aktivnosti:  

- podrška povećanju zaposlenosti u prehrambenoj industriji i bioekonomiji, 

- podrška povećanju proizvodnje u sektorima hrane i bioekonomije, 

- podrška ulaganju u izgradnju i opremanje poduzeća/inkubatora/tvornica u poljoprivredi. 

Mjera 3.2.2. Ulaganja u porast produktivnosti i kvalitete poljoprivrednih proizvoda te 

razvoj lokalnog tržišta 

Mjera doprinosi razvoju lokalnog tržišta ulaganjem u porast produktivnosti i kvalitete 

poljoprivrednih proizvoda na području Općine Vrpolje. 

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji te provedbi cilja 2 SDG koji glasi: „Iskorijeniti glad, 

osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu.“ 

Planirana je provedba projekata kojima je cilj u suradnji s OPG-ovima unaprijediti lokalno 

tržište poljoprivrednih proizvoda.  
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Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, poduzetnici, OPG-

ovi, Ministarstvo poljoprivrede (Savjetodavna služba) i poduzetničke potporne institucije. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- učinkovitije rješavanje raspolaganja poljoprivrednim površinama u državnom 

vlasništvu, 

- poticanje ekološke poljoprivrede, 

- promoviranje lokalnih OPG-ova  i poticanje istih na porast produktivnosti i kvalitete 

poljoprivrednih proizvoda.   

Mjera 3.2.3. Stavljanje u funkciju zapuštenih poljoprivrednih zemljišta okrupnjavanjem 

i navodnjavanjem 

Mjera doprinosi stavljanju u funkciju zapuštenih poljoprivrednih zemljišta okrupnjivanjem i 

navodnjavanjem.  

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji te provedbi cilja 2 SDG koji glasi: „Iskorijeniti glad, 

osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu.“ 

Planirana je provedba projekata kojima je cilj okrupniti i navodniti zapuštena poljoprivredna 

zemljišta kako bi se mogla staviti u funkciju.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, Ministarstvo 

poljoprivrede (Savjetodavna služba), OPG-ovi, poduzetnici.   

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- poticanje stavljanja u funkciju poljoprivrednih zemljišta, 

- poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača, 

- poticanje provedbe komasacije, 

- grupiranje poljoprivrednih zemljišta u veće i/ili pravilnije površine i izgradnja prateće 

infrastrukture, 

- educiranje i informiranje poljoprivrednih proizvođača o pojmu i svrsi okrupnjavanja 

poljoprivrednog zemljišta, 

- podrška kod izgradnje sustava navodnjavanja zemljišta. 

Posebni cilj 3.3. Intenzivno korištenje obnovljivih izvora energije i podizanje energetske 

učinkovitosti 

Mjera 3.3.1. Porast energetske učinkovitosti 

Mjera doprinosi porastu energetske učinkovitosti kojom će se usmjeriti razvoj Općine Vrpolje 

prema načelima održivog razvoja i korištenju prirodnih resursa.   

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji te provedbi cilja 13 SDG koji glasi: „Poduzeti hitne mjere 

u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je UNFCCC 

glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske 

promjene).“ 

Planirana je provedba projekata kojima se potiče energetska učinkovitost.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, civilno društvo, 

poduzetnici, poduzetničke potporne institucije   

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa.  

Ključne aktivnosti:  
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- poticanje jačanja kapaciteta proizvodnje električne energije u skladu s potrebama i 

temeljima načela održivog razvoja, 

- ulaganje u projekte izrade energetskog pregleda i modernizacije javne rasvjete na 

području Općine Vrpolje, 

- energetska obnova javnih zgrada, 

- razvijanje pametne mreže i implementacija naprednih tehnologija za upravljanje i 

potrošnju energije, 

- poticanje kupnje uređaja s nižom energetskom potrošnjom, 

- korištenje otpadne topline u procesima grijanja i hlađenja. 

Mjera 3.3.2. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije 

Mjera doprinosi povećanju korištenja obnovljivih izvora energije na području Općine Vrpolje.  

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji te provedbi cilja 13 SDG koji glasi: „Poduzeti hitne mjere 

u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je UNFCCC 

glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske 

promjene).“ 

Planirana je provedba projekata kojima se potiče korištenje energetske učinkovitosti.   

Nosioci provedbe mjere su:  Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, civilno društvo, 

poduzetnici, poduzetničke potporne institucije.     

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- provođenje mjera poticanja i subvencija za projekte korištenja obnovljivih izvora 

energije, 

- promoviranje obnovljivih izvora energije i informiranje javnosti o važnosti njihove 

upotrebe, 

- poticanje korištenja i proizvodnje alternativnih oblika energije, 

- poticanje korištenja suvremenih tehničko-tehnoloških rješenja u gradnji i opremanju, 

- korištenje drvne i poljoprivredne biomase u energetske svrhe, 

- investiranje u fotonaponske panele na postojećim građevinama, 

- investiranje u hibridne sustave – kombinacija proizvodnje električne i toplinske 

energije. 

Posebni cilj 3.4. Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture 

Mjera 3.4.1. Ulaganje u sustave vodovoda i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda 

Mjera doprinosi uspostavi bolje kvalitete javne infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života 

putem ulaganja u sustave vodovoda i odvodne te pročišćavanje otpadnih voda na području 

Općine Vrpolje  

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi cilja 6 SDG koji 

glasi: „Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve“ i cilja 

9 SDG: “Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i 

poticati inovacije.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na ulaganje u sustave vodovoda i odvodnje te 

pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Vrpolje.  

Nosioci provedbe mjere su : Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, komunalna 

poduzeća. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 
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Ključne aktivnosti:  

- izgradnja novih i unaprjeđenje postojećih vodoopskrbnih sustava, 

- izgradnja novih i unaprjeđenje postojećih sustava odvodnje,  

- izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda, 

- nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava.  

Mjera 3.4.2. Razvoj cirkularnog gospodarstva i održivo gospodarenje otpadom 

Mjera doprinosi uspostavi bolje kvalitete javne infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života 

razvojem cirkularnog gospodarstva i održivo gospodarenje otpadom.  

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi cilja 6 SDG koji 

glasi: „Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve“ i cilja 

9 SDG: “ Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i 

poticati inovacije.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na  razvoj cirkularnog gospodarstva i održivo 

gospodarenje otpadom na području Općine Vrpolje. 

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, civilno društvo, 

poduzetnici, komunalna poduzeća, poduzetničke potporne institucije. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- edukacija stanovništva svih dobnih skupina o nastanku, odlaganju i ponovnom 

korištenju otpada kao sirovine/energenta, 

- dodatno razvijanje sustava odvojenog prikupljanja otpada, 

- izgradnja reciklažnog dvorišta, 

- sanacija i zatvaranje divljih odlagališta te prevencija ilegalnog odlaganja, 

- sanacija onečišćenih lokacija, 

- uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta. 

Mjera 3.4.3. Ulaganje u cestovni, željeznički i riječni promet 

Mjera doprinosi uspostavi bolje kvalitete javne infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života 

ulaganjem u cestovni, željeznički i riječni promet. Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji i 

digitalnoj transformaciji te provedbi cilja 6 SDG koji glasi: „Osigurati dostupnost i održivo 

upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve“ i cilja 9 SDG: “Izgraditi otpornu 

infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije.“ 

Planirana je provedba projekata kojima je cilj ulaganje u cestovni i željeznički promet na 

području Općine Vrpolje.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Hrvatske ceste, Hrvatske željeznice.   

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- izgradnja i rekonstrukcija državnih cesta i pripadajućih cestovnih objekata, 

- izgradnja silaza i ulaza s autoceste A5 na županijsku cestu 4020 u Čajkovcima, 

- izgradnja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta i pripadajućih cestovnih objekata, 

- izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje, 

- povećanje sigurnosti u prometu (postavljanje semafora),  

- izgradnja i rekonstrukcija željeznica, 

- izgradnja čekaonice za putnike na željezničkom stajalištu u Starim Perkovcima. 

Mjera 3.4.4. Ulaganja u društvenu infrastrukturu 
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Mjera doprinosi uspostavi bolje kvalitete javne infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života 

ulaganjem u društvenu infrastrukturu na području Općine Vrpolje. 

 Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi cilja 9 SDG: 

“Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati 

inovacije.“ 

Planirana je provedba projekata kojima je cilj ulaganje u društvenu infrastrukturu na području 

Općine Vrpolje.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, civilno društvo, poduzetnici, poduzetničke 

potporne institucije. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- rekonstrukcija i dogradnja zgrade Općine Vrpolje, 

- izgradnja suvenirnice na SRC „Ciglana“ u naselju Vrpolje, 

- izgradnja sportsko-rekreacijskog centa na SRC „Ciglana“ u naselju Vrpolje, 

- ulaganje u obnovu i modernizaciju sportskih objekata, terena, stadiona i opreme, 

- ulaganje u obnovu i opremanje društvenih i lovačkih domova, 

- uređenje parkova i zelene infrastrukture na području Općine Vrpolje, 

- izgradnja biciklističko-pješačke infrastrukture, 

- uređenje groblja i mrtvačnica. 

 

Mjera 3.4.5. Ulaganje u infrastrukturu i dostupnost širokopojasnog interneta 

Mjera doprinosi uspostavi bolje kvalitete javne infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života 

ulaganjem u infrastrukturu i dostupnost širokopojasnog interneta na području Općine Vrpolje. 

Mjera će doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji te provedbi cilja 9 SDG: 

“Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati 

inovacije.“ 

Planirana je provedba projekata kojima je cilj ulaganje u infrastrukturu i dostupnost 

širokopojasnog interneta na području Općine Vrpolje.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, civilno društvo, 

poslovni subjekti. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- osiguranje razvoja širokopojasnog pristupa Internetu s ciljem razvoja lokalne sredine, 

- podrška kod unaprjeđenja razvoja tehnologije u svrhu poboljšanja Internetske usluge na 

području Općine Vrpolje.   

 

4.4. Strateški smjer Jačanje  konkurentnosti općine (SG3) (SG5) i razvoj potpomognutih 

područja 

Posebni cilj 4.1. Jačanje upravljanja razvojem 

Mjera 4.1.1. Jačanje suradnje dionika u upravljanju razvojem 

Mjera doprinosi razvoju učinkovitog i djelotvornog sustava kroz jačanje suradnje dionika u 

upravljanju razvojem.  
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Mjera će doprinijeti cilju 16 SDG koji glasi: „Promicati mirna i uključiva društva za održivi 

razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije 

na svim razinama.“ 

Planirana je provedba projekata čiji je cilj ojačati suradnju dionika u upravljanju razvojem.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, civilno društvo, 

poduzetnici, obrtnici, trgovci, OPG-ovi, poduzetničke potporne institucije. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- jačanje transparentnosti rada lokalne uprave, 

- uključivanje građana kroz participativno upravljanje, 

- jačanje digitalizacije na području Općine Vrpolje, 

- uspostava sustava praćenja i vrednovanja lokalnih razvojnih programa, planova i 

potreba, 

- suradnja s županijom i ostalim jedinicama lokalne samouprave.  

Mjera  4.1.2. Porast znanja i vještina djelatnika u javnoj upravi na korist građana 

Mjera doprinosi razvoju učinkovitog i djelotvornog sustava povećanjem znanja i vještina 

djelatnika u lokalnoj upravi na korist građana.  

Mjera će doprinijeti cilju 16 SDG koji glasi: „Promicati mirna i uključiva društva za održivi 

razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije 

na svim razinama.“ 

Planirana je provedba projekata čiji je cilj jačanje znanja djelatnika u lokalnoj samoupravi.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, civilno društvo u cjelini, poslovni subjekti.  

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- jačanje kompetencija zaposlenika sustava lokalne samouprave kroz edukacije,  

- stjecanje specifičnih znanja za pripremu i provedbu projekata, 

- poticanje proaktivnog pristupa kod djelatnika za rješavanje lokalnih i razvojnih 

problema, 

- jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU i drugih 

izvora. 

Mjera 4.1.3. Jačanje organizacija civilnog društva 

Mjera doprinosi razvoju učinkovitog i djelotvornog sustava jačanjem organizacija civilnog 

društva na području Općine Vrpolje. 

 Mjera će doprinijeti cilju 16 SDG koji glasi: „Promicati mirna i uključiva društva za održivi 

razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije 

na svim razinama.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na jačanje organizacija civilnog društva.   

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, vatrogasna društva na području Općine Vrpolje, 

civilno društvo, HGSS Stanica Slavonski Brod, Crveni križ  i društvo u cjelini.   

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- rekonstrukcija građevine (dogradnja, nadogradnja i prenamjena) javne i društvene 

namjene vatrogasni dom u Starim Perkovcima,  

- provođenje financijskih potpora za redovan rad dobrovoljnih vatrogasnih društava na 

području Općine Vrpolje, 

- aktivnosti vezane kroz financijsku potporu radu Crvenog križa, 
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- aktivnosti financijske potpore rada HGSS-a, 

- ulaganje u pripadnike civilne zaštite kroz nabavu opreme (odijela), 

- opremanje/izgradnja centra civilne zaštite na području Općine Vrpolje,  

- financijski pomagati ostale civilne udruge koje djeluju na području Općine Vrpolje, 

- poticanje volonterstva i promoviranje njegove važnosti u društvu. 

Posebni cilj 4.2. Razvoj potpomognutih područja + ITU 

Mjera 4.2.1. Poticanje intervencija u potpomognutim područjima 

Mjera na području Općine Vrpolje trenutno nije primjenjiva.  

 

Mjera 4.2.2. Poticanje integriranih teritorijalnih ulaganja 

Navedena mjera na području Općine Vrpolje trenutno nije primjenjiva.  

 

Posebni cilj 4.3. Jačanje spremnosti na okolišne i sigurnosne izazove 

 

Mjera 4.3.1. Unapređenje sustava zaštite od elementarnih nepogoda 

Mjera doprinosi osiguranju pravovremene reakcije na okolišne i sigurnosne izazove koji stoje 

pred Općinom Vrpolje putem unapređenja sustava zaštite od elementarnih nepogoda.  

Mjera će doprinijeti zelenoj tranziciji te provedbi cilja 16 SDG koji glasi: „Promicati mirna i 

uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, 

odgovorne i uključive institucije na svim razinama.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na unaprjeđenje sustava zaštite od elementarnih 

nepogoda.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, civilno društvo, 

vatrogasna društva s područja Općine, poduzetnici, poduzetničke potporne institucije. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti:  

- provođenje edukativnih aktivnosti o mogućnostima zaštite od elementarnih nepogoda i 

poduzimanju aktivnosti u izvanrednim situacijama, 

- organizacija kvalitetnog i organiziranog sustava civilne zaštite u slučaju  budućih 

situacija klimatskih nepogoda, 

- rekonstrukcija/opremanje vatrogasnih domova i spremišta, 

- opremanje/izgradnja centra civilne zaštite na području Općine Vrpolje. 

 

Mjera 4.3.2. Jačanje otpornosti na klimatske promjene 

Mjera doprinosi osiguranju pravovremene reakcije na okolišne i sigurnosne izazove koji stoje 

pred Općinom Vrpolje kroz  jačanje otpornosti na klimatske promjene. 

Mjera će doprinijeti zelenoj tranziciji te provedbi cilja 16 SDG koji glasi: „Promicati mirna i 

uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, 

odgovorne i uključive institucije na svim razinama.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na jačanje otpornosti na klimatske promjene.  

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, civilno društvo, 

poduzetnici, poduzetničke potporne institucije. 
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Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- poricanje na uspostavu međusektorskog županijskog tijela za koordinaciju i vođenje 

aktivnosti praćenja, predviđanja i planiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama, 

- poticanje na izgradnju sustava za praćenje, predviđanje i planiranje mjera prilagodbe i 

jačanja otpornosti na klimatske promjene kroz zajedničku suradnju s županijom i 

ostalim jadnicama lokalne samouprave,   

- poticanje primjene zelene gradnje kao sredstva ublažavanja klimatskih promjena i 

stvaranja povoljnijih radnih i životnih uvjeta. 

 

Mjera 4.3.3. Unaprjeđenje kvalitete zraka, tla i vode 

Mjera doprinosi osiguranju pravovremene reakcije na okolišne i sigurnosne izazove koji stoje 

pred Općinom Vrpolje kroz unapređenje kvalitete zraka, tla i vode. 

 Mjera će doprinijeti zelenoj tranziciji te provedbi cilja 16 SDG koji glasi: „Promicati mirna i 

uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, 

odgovorne i uključive institucije na svim razinama.“ 

Planirana je provedba projekata usmjerenih na unapređenje kvalitete zraka, tla i vode. 

Nosioci provedbe mjere su: Općina Vrpolje, Brodsko-posavska županija, civilno društvo, 

poduzetnici, poduzetničke potporne institucije. 

Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom provedbe Programa. 

Ključne aktivnosti: 

- podrška u razvoju  i provedbi srednjoročnih i dugoročnih mjera zaštite zraka, tla i vode 

kroz suradnju s županijom i drugom tijelima vezano za isto, 

- suradnja s poduzetnicima te društvom u cjelini kroz educiranje važnosti očuvanja i 

unaprjeđenja kvalitete zraka, tla i vode na području Općine Vrpolje. 
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5. OKVIR ZA PRAČENJE I IZVJEŠTAVANJE 

 

Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležna 

je Općina Vrpolje na čelu s načelnicom općine kao odgovornom osobom. Općina Vrpolje 

koordinira procesom koji za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju strateških ciljeva te 

ispunjenju vizije.  

Općinska načelnica Općine Vrpolje donijela je Odluka  o  imenovanju  lokalnog koordinatora 

strateškog planiranja na razini Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 21/21 koji ima obvezu biti u stalnom kontaktu s regionalnim koordinatorom i/ili  

Koordinacijskim  tijelom  Ministarstva  regionalnog  razvoja  i  fondova  Europske  unije  u  

vezi  s primjenom  standarda  i  postupaka  strateškog  planiranja  te  sudjeluje  u  radu  Mreže  

koordinatora  za strateško planiranje i sve druge zadaće sukladno Zakon o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17). 

Na godišnjoj osnovi, krajem kalendarske godine po potrebi revidirat će se Provedbeni program 

Općine Vrpolje. 

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa JLS-a propisani 

su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog 

planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“ br. 6/2019). 

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te 

ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje nositelj 

izrade provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne 

(regionalne) samouprave dva puta godišnje. 

Sukladno navedenom izvješće o provedbi Provedbenog program Općine Vrpolje za razdoblje 

2021. - 2025. godine podnositi će se do  31. srpnja tekuće godine (za tekuću godinu) i do 31. 

siječnja tekuće godine (za prethodnu godinu).  

 

 

 

 

 


