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PREDGOVOR 

Poštovani, 

Provedbeni program Općine Šandrovac izrađen je u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) i Uredbe o smjernicama 

za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave (NN br. 89/18).  

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji je od značaja za jedinicu 

lokalne samouprave te ga donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Izradom Provedbenog programa Općine Šandrovac osigurati će se primjena načela 

odgovornosti i načela održivosti kako bi pravovremeno planirali strateške projekte koje 

planiramo ostvariti tijekom mandatnog razdoblja. 

Svrha pripreme ovog Provedbenog programa je efikasno upravljanje razvojem Općine 

Šandrovac na način da smo utvrdili postojeće stanje te smjernice daljnjeg razvoja Općine koji 

su usklađeni kako na lokalnoj razini tako i na nacionalnoj razini.  

Cilj je razvijati našu Općinu putem obnove prometnica, ulaganjem u komunalnu i društvenu 

infrastrukturu te ulaganjem u daljnji razvoj turizma kako bi Općina Šandrovac bila mjesto 

ugodnog življenja i opće dobrobiti svih stanovnika. 
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1. UVOD 

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja koji 

će osigurati provedbu ciljeva akata strateškog planiranja kao i povezivanje sa proračunom 

jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za 

vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. 

Provedbeni program može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini, sukladno 

smjernicama iz Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske.   

Obveza izrade provedbenih programa za jedinice lokalne samouprave temelji se na odredbama 

Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne 

novine br. 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od 

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

(Narodne novine br. 89/18). 

Odluka o pokretanju izrade Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za 

razdoblje 2015.-2019. godine donesena je 13. ožujka 2015. godine (Klasa: 350-07/15-01/1, 

Urbroj: 2123-05-01-15-1). Odluka o usvajanju Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine 

Šandrovac 2015.-2019. godine donesena je 23. prosinca 2015. godine (Klasa: 350-07/15-01/5, 

Urbroj: 2123-05-01-15-1). Odluku o produljenju važenja Strateškog plana gospodarskog 

razvoja Općine Šandrovac donijelo je Općinsko vijeće općine Šandrovac na svojoj 5. sjednici 

održanoj dana 10.12.2021. (KLASA: 350-07/21-01/1, URBROJ:2123-05-01-21-1 od 

10.12.2021.). Strateški plan gospodarskog razvoja na snazi je u 2022. godini sve do izrade 

novog dokumenta Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za novo 

provedbeno razdoblje. 

Općinski načelnik Općine Šandrovac 1. srpnja 2021. godine donio je Odluku o pokretanju 

postupka izrade Provedbenog programa Općine Šandrovac za mandatno razdoblje 2021.-2025. 

godine (Klasa: 011-01/21-03/1, Urbroj: 2123-05-03-21-1). 

Provedbeni program Općine Šandrovac usklađen je sa Nacionalnom razvojnom strategijom 

2030. kao hijerarhijski nadređenim strateškim aktom te se na navedeni dokument nadovezuju 

strateški smjerovi razvoja Općine. 

Nacionalna razvojna strategija 2030. (u daljnjem tekstu NRS 2030) krovni je i sveobuhvatni 

akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva te se 

temelji na konkurentskim gospodarskim potencijalima Hrvatske.  

Gospodarski i društveni razvoj predviđen je unutar 4 razvojna smjera i 13 strateških ciljeva: 

 RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo 

          SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

          SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

          SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje Državnom 

imovinom 
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          SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge 

Hrvatske 

 RS 2. Jačanje otpornosti na krize 

          SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

          SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

          SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj 

 RS 3. Zelena i digitalna tranzicija 

          SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

                      SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

                      SC 10. Održiva mobilnost 

                      SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

 RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj 

          SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

          SC 13. Jačanje regionalni konkurentnosti 

Proces izrade Provedbenog programa Općine Šandrovac obuhvaća sljedeće korake: 

- djelokrug Općine, mandatno razdoblje, viziju i misiju te organizacijsku shemu 

- analiza stanja koja obuhvaća podatke o društvu, gospodarstvu i okolišu 

- opis razvojnih potreba i potencijala 

- popis prioriteta jedinice lokalne samouprave i obrazloženje za odabir 

- plan provedbe mjera koji obuhvaća ključne aktivnosti sa rokovima, pokazatelje rezultata 

sa početnim i ciljanim vrijednostima za pojedinu godinu, financijski okvir za provedbu 

mjera, aktivnosti i projekata 

- okvir za praćenje i izvještavanje 

U izradi provedbenog programa sudjelovali su djelatnici Općine Šandrovac te kao stručna 

pomoć i koordinacija tijekom postupka izrade Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-

bilogorske županije. 

Kao prilog ovom dokumentu priložen je: 

 prilog 1. Terminski plan provedbe mjera 
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2. DJELOKRUG 

Općina Šandrovac je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Sjedište Općine je u Šandrovcu, 

Bjelovarska br. 6. Obuhvaća područje naselja: Jasenik, Kašljavac, Lasovac i Lasovac Brdo, 

Pupelica, Ravneš i Šandrovac. 

Općina Šandrovac u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima 

se neposredno ostvaruju potrebe 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, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- ostali poslovi sukladno posebnim zakonima. 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i 

načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine.  

Tijela Općine Šandrovac su Općinsko vijeće i općinski načelnik.  

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Šandrovac koje donosi akte u 

okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom 

i statutom. Radna tijela Općinskog vijeća su Povjerenstvo za izbor i imenovanje, Povjerenstvo 

za Statut i Poslovnik, Mandatno povjerenstvo i Odbor za financije i proračun.  
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2.1. Mandatno razdoblje 
 

Općinski načelnik zastupa Općinu Šandrovac i nositelj je izvršne vlasti u Općini. Mandat 

općinskog načelnika traje četiri godine. Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost 

obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih 

tijela općine.  

U obavljaju izvršne vlasti načelnik: priprema prijedloge općih i drugih akata koje donosi 

Općinsko vijeće, utvrđuje prijedlog proračuna općine i odluke o izvršenju proračuna, upravlja 

nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine u skladu sa zakonom, 

Statutom i općim aktom Općinskog vijeća, upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na 

računu proračuna Općine, predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune te 

ostale poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine i drugim propisima.  

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i Statutom te 

obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na općinu, ustrojavaju se upravna 

tijela općine.  

 

2.2. Vizija Općine Šandrovac 
 

„Životni standard dostojan svakog stanovnika Općine Šandrovac. Obitavanje u ruralnom 

području sa čistim zrakom, očuvanim okolišem, a gradskim infrastrukturnim uvjetima. 

Očuvanje i održiv razvoj svih poljoprivrednih grana, ruralnog turizma, malog poduzetništva i 

obrtništva. Mladima mogućnost egzistiranja, a starima odgovarajuća socijalna skrb. 

Bogat kulturni sadržaj prepun događanjima prilagođenim svim životnim dobima. Mogućnost 

kulturnog i sportskog uzdizanja, društvenog života i educiranja.“ 

 

2.3. Misija Općine Šandrovac 
 

„Život u skladnom okružju s obogaćenim kulturnim i sportskim sadržajima i zadovoljenim 

svim životnim potrebama.“ 
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2.4. Organizacijska shema 
 

 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  

Jedinstveni upravni odjel Općine u okviru svog djelokruga i ovlasti: priprema nacrte odluka i 

drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, nacrte akata koje donosi načelnik, te priprema 

izvješća, analize i druge materijale za potrebe načelnika, neposredno izvršava odluke i druge 

opće akte Općinskog vijeća i osigurava njihovo provođenje, prati stanje u područjima za koje 

je osnovan i o tome izvješćuje načelnika i Općinsko vijeće, pruža stručnu pomoć građanima u 

okviru prava i ovlasti Općine, podnosi izvješće načelniku o svom radu te obavlja i druge poslove 

za koje su ovlašteni.  

Jedinstveni upravni odjel u okviru svojeg djelokruga i ovlasti: 

1. priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, nacrte akata koje 

donosi načelnik, te priprema izvješća, analize i druge materijale za potrebe načelnika, 

2. neposredno izvršava odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i osigurava njihovo 

provođenje, 

3. prati stanje u područjima za koje je osnovan i o tome izvješćuje načelnika i Općinsko vijeće, 

4. pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine, 

5. podnosi izvješće načelniku o svom radu, 

6. obavlja i druge poslove za koje su ovlašteni. 

 

Referent za računovodstvo i financije  

Obavlja poslove što se odnose na knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu, obračun plaća, te 

obračune materijalno-financijskog poslovanja Općine Šandrovac, priprema proračune i završne 

račune, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

Administrativni referent  

Organizira i koordinira rad u referadi. Poslovi administrativnog referenta obuhvaćaju: prijam 

akata u propisane očevidnike i vođenje propisanih očevidnika o aktima i o uredskom 

poslovanju, otpremu akata, poslove arhive, organiziranje i nadzor nad obavljanjem uredskih 

poslova, priprema materijala za sjednice općinskog vijeća, vodi zapisnike sjednica, obavlja 

radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u 

Općinski 
načelnik 

Referent za 
računovodstvo i 

financije 

Referent za upravne 
i administrativne 

poslove 
Komunalni redar 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela 
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granicama dobivene ovlasti i rješenja vezana uz komunalne djelatnosti, obavlja i druge poslove 

po nalogu načelnika i pročelnika.  

Referent komunalno-poljoprivredno-prometni redar  

Nadzire provođenje odluka i akata iz područja komunalnog gospodarstva, nadzire rad poslovnih 

subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti, naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje 

prekršajnog postupka, predlaže odluke i mjere radi unapređenja života stanovnika Općine, 

provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i odlukama te nad 

provedbom odluka o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih 

površina, obavlja poslove povezane s uređenjem prometa na području Općine kao i druge 

poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

 

3. ANALIZA STANJA 

3.1. Društvo 
 

Općina Šandrovac nalazi se na rubnom položaju, prema grupi županija istočne Hrvatske te je 

smještena između najznačajnijih prometnih pravaca, dijelom je, kao i cijela Županija, ostala 

izvan interesa dosadašnjih razvojnih usmjerenja. Formirana je odvajanjem od Općine Veliko 

Trojstvo 06.02.1997. godine izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i 

općina u Republici Hrvatskoj (N.N. 10/97).  

Slika 1. Općina Šandrovac 

 

Izvor: Općina Šandrovac 
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Općina graniči: 

- na sjeveru sa Koprivničko-križevačkom županijom, 

- na istoku sa Koprivničko-križevačkom županijom i Općinom Velika Pisanica, 

- na jugu sa Općinom Nova Rača, 

- na zapadu sa Općinom Šandrovac i Općinom Severin. 

Površina Općine iznosi 62,78 km2 (2,33% površine Bjelovarsko-bilogorske županije) te spada 

u općine ispodprosječne veličine na području Županije.  

Općina Šandrovac prema Državnom zavodu za statistiku svrstana je u II. skupinu prema 

indeksu razvijenosti te kao takva pripada u potpomognuta područja. 

Također, Općina Šandrovac je član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko – 

bilogorske županije i Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora. 

Slika 2. Položaj Općine Šandrovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  

 

Izvor: Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije; „Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ 

br.2/01, 13/04, 7/09, 6/15, 5/16  

 

3.1.1. Stanovništvo 
 

Općina Šandrovac obuhvaća sljedeća naselja: Jasenik, Kašljevac, Lasovac, Lasovac Brdo, 

Pupelica, Ravneš i Šandrovac. S gustoćom od 33,3 stan/km2 Općina Šandrovac je među 

ispodprosječno naseljenim područjima Županije (prosjek 45,37 stan/km2) i daleko ispod 

prosjeka Hrvatske koji iznosi 75,80 stan/km2.  
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Obzirom na položaj i prometne veze, područje Općine je pod izrazito jakim gravitacijskim 

utjecajem Bjelovara, većeg regionalnog središta i glavnog razvojnog žarišta sjeverozapadnog 

dijela Županije. Najveća je zastupljenost stanovništva na području naselja Šandrovac gdje živi 

oko 40% stanovnika Općine.  

Prema Popisu stanovništva 2011. godine broj stanovnika Općine Šandrovac je 1776 od čega 

je 866 muškaraca i 910 žena.  

 

3.1.2. Obrazovanje 
 

Na području Općine Šandrovac ne djeluje matična osnovna škola već je djelatnost osnovnog 

obrazovanja organizirana putem razrednih odjela područnih škola, čije se matične škole nalaze 

u drugim općinama. Osnovno obrazovanje odvija se u područnim školama Lasovac i 

Šandrovac. Područna škola Lasovac pripada pod Osnovnu školu Velika Pisanica dok područna 

škola Šandrovac pod Osnovnu školu Veliko Trojstvo. Područnu školu u Šandrovcu pohađaju 

učenici s područja Jasenik, Pupelica i Šandrovac. Školu u naselju Lasovac pohađaju učenici sa 

područja Ravneš, Kašljavac i Lasovac.  

Broj učenika svake školske godine je do 40 učenika po odjeljenju. Općina Šandrovac 

sufinancira Osnovnoj školi Veliko Trojstvo iz Velikog Trojstva, Osnovnoj školi Velika 

Pisanica iz Velike Pisanice i Osnovnoj školi Nova Rača iz Nove Rače prehranu za učenike 

slabijeg imovinskog stanja kao i za treće i svako sljedeće dijete u obitelji koje pohađa osnovnu 

školu. Sufinanciraju se školske potrepštine kroz nabavu radnih bilježnica. 

U 2020. godini Općina Šandrovac završila je projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića 

Šandrovac. Izgradnja zgrade i opremanje dječjeg vrtića Šandrovac financirani su iz fondova 

EU, temeljem natječaja za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju, s udjelom Europske unije u sufinanciranom dijelu 85%  te udjelom Republike 

Hrvatske u sufinanciranom dijelu 15%. 

Projektom izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Šandrovac, svim obiteljima sa djecom 

predškolske dobi sa područja Općine i okolice omogućena je adekvatna skrb, odgoj, briga i 

čuvanje djece. Izgradnja dječjeg vrtića i početak rada dječjeg vrtića u Šandrovcu pozitivno je 

utjecao na ostanak mladih obitelji u općini Šandrovac, jer obitelji, a posebno one u kojima su 

oba roditelja zaposlena, nisu primorani seliti se u neko drugo mjesto zbog nedostatka vrtića.  

Time je spriječeno iseljavanje mladih obitelji, pozitivno se djelovalo na očuvanje radnih mjesta, 

kao i budžet obitelji kroz sufinanciranje dijela cijene vrtića od strane općine Šandrovac i 

rashoda vrtića putem ove financijske potpore. Dugoročno gledajući, boljim pristupom djece 

kvalitetnom predškolskom odgoju, njihovi će roditelji dobiti poticaj za povećanje svojih obitelji 

te uvjete za ostanak u općini Šandrovac što će omogućiti i popunjavanje kapaciteta dječjeg 

vrtića u narednim godinama. 
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Općina Šandrovac sufinancira troškove boravka djece sa područja Općine Šandrovac u Dječjem 

vrtiću Šandrovac te Osnovnoj školi Veliko Trojstvo iz Velikog Trojstva, Osnovnoj školi Velika 

Pisanica iz Velike Pisanice i Osnovnoj školi Nova Rača iz Nove Rače provođenje programa 

predškole. 

Općina Šandrovac dodjeljuje jednokratnu i bespovratnu novčanu pomoć redovnim i 

izvanrednim studentima sa područja Općine Šandrovac koji studiraju na visokim školama i 

fakultetima u Republici Hrvatskoj u iznosu od 1.000,00 kuna godišnje. 

 

3.1.3. Zdravstvo i socijalna skrb 
 

Zdravstvena zaštita na području Općine obuhvaća ambulantu Doma zdravlja Bjelovar koja se 

nalazi u Šandrovcu, radi jedan liječnički tim. Također je prisutna i jedna stomatološka 

ordinacija sa jednim liječničkim timom.  

Socijalna skrb organizirana je putem ustanove socijalne skrbi Centra za socijalnu skrb Bjelovar.  

U općini djeluje javna ustanova - Dom za starije i nemoćne osobe, kojem je osnivač Općina 

Šandrovac, koji u sklopu stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja 

osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Dom 

je kompletno uređen, 1000 m² osposobljeno je za prihvat korisnika, zapošljava 15 djelatnika 

odgovarajućih kvalifikacija, kapacitet mu je 50 korisnika. Za korisnike sa područja Općine 

Šandrovac općina dotira dio troškova smještaja u iznosu 1.000,00 kuna mjesečno.  

 

3.1.4. Kultura 

Udruge na području Općine Šandrovac: 

1. ŠRUOŠ „Gradina“ Šandrovac 

Športsko ribolovna udruga općine Šandrovac „Gradina“ Šandrovac sa sjedištem u 

Šandrovcu, gospodari sa četiri ribnjaka površine oko 1,3 hektara, prosječne dubine 1 

metar. Ribnjaci se svake godine poribljavaju sa 1000 kg konzumne ribe šarana i amura. 

Osim navedenih vrsta ribe šarana i amura u ribnjacima ima soma, štuke, tostolobika i 

bijele ribe kao što su babuška, crvenperka i sl. 

      2.   Općinski nogometni klub Šandrovac 

ONK Metalprodukt osnovan je 1983. godine, 2014. godine je preimenovan u ONK 

Šandrovac. Ciljevi i djelatnosti udruge temelje se prvenstveno na tradiciji koja datira od 

1983. godine; djelatnost je organiziranje bavljenja nogometnim sportom, vježbanje i 

natjecanje svih uzrasta.  

3.   Lovačka udruga „Lane“ Šandrovac 

Udruga je osnovana 14. siječnja 1996. godine, djelatnost udruge je gospodarenje 

zajedničkim otvorenim lovištem VII/112 Ravneška kosa, ukupne površine 2637,00 ha. 

U skladu sa LGO podižu se lovnogospodarski i lovnotehnički objekti, u lovištu se radi 

na uzgoju i zaštiti divljači kako bi se stekli svi preduvjeti za organizaciju i provođene 
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lovova, a glavne vrste divljači u lovištu su srna obična, svinja divlja i fazan. Trenutno 

je 26 matičnih članova i dva počasna člana u udruzi. 

4.   Udruga vinogradara, vinara i voćara Šandrovac 

Udruga djeluje od 2004. godine i ima 73 člana. Djelatnost udruge je educiranje članova 

o zaštiti vinove loze i preradi grožđa, sadnja kvalitetnih loznih cijepova, organiziranje 

edukacijskih ekskurzija, ocjenjivanje vina. 

      5.    Udruga vinogradara i voćara „Pupelica“ osnovana je 18. ožujka 2000. godine u                 

 Pupelici gdje i sada sjedište udruge. Udruga je osnovana sa ciljem da se na području 

 Općine Šandrovac uzgajaju što bolji i kvalitetniji nasadi vinove loze i voća. Cilj udruge  

 je okupljanje i organiziranje članova, unapređenje i razvoj vinogradarske proizvodnje   

 i unapređenje proizvodnje i kvalitete vina te razmjena iskustava i pružanje pomoći     

 svojim članovima kroz razna stručna predavanja i edukacije. Udruga trenutno broji  

 30-tak aktivnih članova. 

6.   Udruga vinogradara i podrumara “Šašnjevac” 

Udruga je osnovana 11.11.2011.g. na Šašnjevcu u Općini Šandrovac. Od dosadašnjih 

50 članova udruga trenutačno broji 30 aktivnih članova. 

7.   Kulturno umjetničko društvo Šandrovac 

Sredinom 20. stoljeća djeluje pod nazivom “Seljačka sloga”, 1985. godine mijenja ime 

u “Aktiv Žena” i svojim radom postiže uspjehe a početkom Domovinskog rada Društvo 

prestaje s radom. 1995. godine Društvo započinje s radom, ali pod novim imenom 

“Kulturno umjetničko društvo Šandrovac“. Osnivanjem KUD-a željelo se u Šandrovcu 

stvoriti centar kulturnih zbivanja, vezanih uz njegovanje narodnih običaja, pjesama, 

plesova I etnografskog blaga bilogorskog kraja. Osim plesova i običaja bilogorskog 

kraja njeguju i kulturu Podravine. U Društvu djeluje dramska, plesna, tamburaška i 

dječja sekcija te broji oko 50 članova različite dobi. Svake godine sudjeluju na smotri 

folklora Bjelovarsko-bilogorske županije.  

8.   Udruga umirovljenika Šandrovac 

Udruga umirovljenika Općine Šandrovac osnovana je 25.10.2001. godine te djeluje na 

nivou Općine u koju su uključena mjesta: Šandrovac, Kašljavac, Ravneš, Lasovac i 

Jasenik. Trenutno udruga ima 161 člana. 2007. godine osnovali su „Pjevački zbor“ u 

kojem je 15 članova. Kao udruga bave se organiziranjem kulturno zabavnog života 

članova te brigom o zdravlju i problemima življenja u trećoj dobi. 

9.   Udruga umirovljenika „Bilogora“ Lasovac 

Udruga umirovljenika „Bilogora“ Lasovac osnovana je 2018. godine te djeluje na nivou 

Bjelovarsko-bilogorske županije. Trenutno udruga ima 123 člana. Cilj udruge je 

pružanje pomoći osobama treće životne dobi, održavanje sportskih aktivnosti i 

druženjima sa umirovljenicima, organizacija posjeta toplicama, vjerskim i drugim 

znamenitostima, organizacija radionica i manifestacija koje doprinose boljem i 

kvalitetnijem životu članova udruge i osoba treće životne dobi. 

10. Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata "Jozo Petak" 

Udruga je osnovana 2014. godine i ima 54 člana. Cilj udruge je okupljanje branitelja, 

kroz razna sportska okupljanja, pomoć u rješavanju problema članova za ostvarivanje 

njihovih prava proizašlih iz Zakona o hrvatskim braniteljima u našoj mogućnosti te 

organiziranje izleta za sve članove udruge i članove njihovih obitelji. 
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11. Udruga za promicanje običaja bilogorskog kraja – KREMEN 

Udruga za promicanje običaja bilogorskog kraja „Kremen“ je osnovana 2018. godine  

a kao što joj i ime govori, bavi se prenošenjem starih, već zaboravljenih običaja na 

mlade generacije (čijanje perja, komušanje kukuruza i dr.). Udruga se bavi raznim 

sadržajima, a najpoznatija je upravo po sportskim igrama sa starim sportovima, koje 

okupljaju djecu i odrasle. 

12. Vatrogasna zajednica Općine Šandrovac 

Vatrogasna zajednica Općine Šandrovac osnovana je 1998. godine na inicijativu 

tadašnjeg načelnika. Godine 2006. osnovana je Interventna vatrogasna postrojba. 

Osnova postrojbe su članovi DVD-Šandrovac. Interventna postrojba trenutno broji 21 

vatrogasca. Svojim radom zajednica je dokazala da je sposobna preko Interventne 

postrojbe samostalno voditi brigu o vatrogasnoj zaštiti u općini. 

 

3.1.5. Turizam i kulturna dobra 
 

Općina Šandrovac vlasnik je sportsko rekreativnog centra „Gradina“, u okviru kojeg je otvoreni 

olimpijski bazen, mali dječji bazen, tereni za tenis, košarku, mini golf te nogometno igralište. 

Općina Šandrovac predstavlja centralno mjesto okupljanja na Bilogori za sport, rekreaciju i 

osvježenje u ljetnim mjesecima (lipanj - kolovoz).  

U planu je izgradnja dodatnih sportsko-rekreacijskih sadržaja na olimpijskom bazenu 

„Gradina“ kao što su izgradnja novog bazena, restorana i trim staze. U 2021. godini tijekom 

ljetnih mjeseci evidentirano je prodanih 8564 dnevnih ulaznica te 128 ulaznica za odrasle 

(godišnje ulaznice). 

Slika 3. Bazen „Gradina“ 

 

Izvor: Općina Šandrovac 

 

U neposrednoj blizini bazena „Gradina“ postoje izvori geotermalnih voda za koje je plan da se 

u budućnosti koriste za grijanje bazena te se na taj način produlji sezona kupanja kao i da se 



12 
 

dodatna toplinska energija usmjeri na susjedna zemljišta koja bi bila pogodna za izgradnju 

plastenika i staklenika.   

Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske na području Općine nalazi se Crkva 

Pohođenja Blažene Djevice Marije kao zaštićeno kulturno dobro. Nalazi se u centru Šandrovca 

na uzvisini u ograđenom prostoru. Ostali sakralni objekti na području Općine su Kapelica 

Svetog Petra i Pavla u Lasovcu, Kapelica Svetog Florijana u Jaseniku, kapelice u naseljima 

Kašljavac, Pupelica i Ravneš. 

Na području Općine Šandrovac postoje područja koja se nalaze u području ekološke mreže 

Natura 2000 – Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR 1000008 Bilogora i Kalničko 

gorje“.   

Radi se o dijelu područja katastarske općine Šandrovac, Lasovac, cijele katastarske općine 

Pupelica dok katastarska općina Ravneš nije uključena u ekološku mrežu.  

Raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Šandrovac ne 

očekuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja 

ekološke mreže. 

Slika 4. Područje ekološke mreže Natura 2000 u Općini Šandrovac 

 

   _______ granica predmetnog područja 

   _______  granica šireg područja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Bio portal - obrada autora 
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3.2. Gospodarstvo 

 

Općina Šandrovac prostire se na obroncima Bilogore što potencira razvoj poljoprivrede, 

posebno stočarstva i proizvodnja mlijeka. Proizvodnja mlijeka je na prvom mjestu 

poljoprivredne proizvodnje te mnoga obiteljska gospodarstva upravo na proizvodnji mlijeka 

baziraju svoje daljnji razvoj. 

Općina Šandrovac ima 40,5% poljoprivrednog stanovništva (županija 20,68 %, država 5,54 %). 

Udio obradivog poljoprivrednog zemljišta u odnosu na ukupnu površinu općine je 21,82 %, što 

je osjetno manje od županijskog prosjeka (38,61 %) a dvostruko manje od površine Općine pod 

šumama (42,95 %). 

 

Tablica 1. OPG-ovi na području Općine 

Naselje Ukupan broj OPG-a Ukupno broj članova 

OPG-a 

Jasenik 10 7 

Kašljavac 21 20 

Lasovac 77 97 

Lasovac Brdo 2 4 

Pupelica 38 37 

Ravneš 26 23 

Šandrovac 98 96 

Izvor: https://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivrednika/ 

 

 

Obrti na području Općine navedeni su u nastavku: 

1. Poljoprivredno kombajnerski obrt Ivan Cupan, vl. Ivan Cupan 

2. Obrt Vedran, vl. Stjepan Međimorec 

3. Obrt Puh, vl. Ivica Puh 

4. Autoprijevoznik Darko Maltarić 

5. Autoprijevoznik Robert Tar 

6. Obrt Eko-mar, vl. Marijan Marinić 

7. Obrt Verica Perec 

8. Obrt Ozren, servis za popravak kućanskih aparata 

 

Pravne osobe na području Općine navedene su u nastavku:  

1. Šandroprom d.o.o. 

2. NK&M d.o.o. za uvoz-izvoz, trgovinu i usluge 

3. Ing Labo commerce d.o.o. 

4. Lonia d.d. 

5. PPK Bjelovar d.d. 

6. Špar d.o.o. 

7.  Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac 

8. Dječji vrtić Šandrovac 

https://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivrednika/
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Komunalno poduzeće „Šandroprom d.o.o“ osnovano je 2002. godine radi održavanja 

komunalne infrastrukture te poboljšanja uvjeta stanovanja na području Općine te je u vlasništvu 

Općine. Zapošljava šest djelatnika. Djelatnici uspješno obavljaju obveze održavanja javnih i 

zelenih površina, groblja i nerazvrstanih cesta i puteva te obavljaju radove za čije su održavanje 

zaduženi. Također, pružaju usluge radnog stroja i usluga kamiona i prodaje robe (šljunka, 

pijeska). 

Prema dostupnim podacima Hrvatske gospodarske komore, ŽK Bjelovar financijski rezultati 

poslovanja poduzetnika u Općini Šandrovac prikazani su u tablici.  

Tablica 2. Ekonomski pokazatelji poslovanja poduzetnika Općine Šandrovac za 2020. godinu 

Ekonomski pokazatelj 2020. Indeks 

Ukupni prihodi 13.564 106,4 

Ukupni rashodi 13.171 106,2 

Prosječan broj zaposlenih 33 103,1 

Prosječna mjesečna 

netoplaća (u kunama) 

3.918 106,2 

Izvor: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika BBŽ u 2020. godini 

Na području Općine osnovane su dvije poslovne zone: Poslovna zona Doljani i Poslovna zona 

Bjelovarska. 

Poduzetničke zone u funkciji su razvoja Općine Šandrovac i bržeg rasta poduzetništva kroz 

povoljnosti koje se pružaju poduzetnicima kod izgradnje poslovnog prostora na potpuno 

infrastrukturno opremljenom zemljištu, prvenstveno za proizvodne djelatnosti. Procjena je da 

će se u njima ostvariti značajan broj novih radnih mjesta, ostvarit će se povećanje ukupnog 

prihoda, izvoza, izvornog prihoda proračuna Općine. Poslovanje u poduzetničkoj zoni potiče 

optimalno korištenje domaćih resursa prije svega rada i infrastrukturnih objekata. Rezultat je 

pokretanje cjelovitog gospodarskog – tržišnog sustava, povećanje životnog standarda, 

zaustavljanje iseljavanja mladih i stručnih radnika.  

 

Poslovna zona Doljani 

Osnovana je Odlukom Općinskog vijeća općine Šandrovac o razvoju industrijske zone Doljani 

(Klasa: 311-01/04-03, Urbroj: 2123-05-01/04 od 28.07.2004. godine). Prostorni obuhvat 

područja Poduzetničke zone „Doljani“ zauzima približno 5,61 ha površine te je u vlasništvu 

Općine. Zona je smještena na lijevoj strani na kraju naselja Šandrovac uz Županijsku cestu broj 

2232 na relaciji Šandrovac - Pupelica. 

Poduzetnička zona „Doljani“ definirana je Prostornim planom uređenja Općine Šandrovac 

(„Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 23/05, 5/13, 4/15) kao izdvojeno građevinsko 

područje gospodarske namjene – proizvodno, pretežno industrijske namjene. Osnovne namjene 

prostora u zoni su izgradnja objekata za obavljanje proizvodnih, uslužnih i skladišnih 

djelatnosti. U zoni je dostupna sljedeća infrastruktura: energetska (plin, struja), prometna 

(županijska cesta 2232), komunalna (voda) i komunikacijska infrastruktura. 
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Prometna i ostala komunalna infrastruktura, kao i osnovne namjene prostora u poduzetničkoj 

zoni, usklađene su sa Prostornim planom uređenja Općine Šandrovac („Općinski glasnik 

Općine Šandrovac“ br. 23/05, 5/13, 4/15) i Idejnim projektom broj T.D. 171/10-zona iz siječnja 

2011. godine. Namjena prostora, uvjeti i način gradnje te definiran i rezerviran prostor za 

izgradnju infrastrukturnih građevina i mreža utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine 

Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 23/05, 5/13, 4/15) i Idejnim projektom 

broj T.D. 171/10-zona iz siječnja 2011. godine. 

U poslovnoj zoni nema poslovnih subjekata, prostor je namjenjen za izgradnju reciklažnog 

dvorišta te pročišćivača za odvodnju. 

 

Poslovna zona Bjelovarska 

Osnovana je Odlukom Općinskog vijeća općine Šandrovac, Klasa: 302-01/20-01/1, Urbroj: 

2123-05-01-20-1 od 30.10.2020. 

Poslovna zona Bjelovarska, na adresi Bjelovarska 35, 43227 Šandrovac, koja se nalazi prema 

Prostornom planu uređenja Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac” broj 

23/05, 5/13, 4/15, 3/19), unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Šandrovac, 

kojim je utvrđena gospodarska namjena (proizvodna – pretežno industrijska). Smještena je uz 

županijsku cestu Ž3027 (T. Markovac - V.Trojstvo - Šandrovac). Ukupna površina Poslovne 

zone Bjelovarska iznosi 3,39 ha. 

Namjena Poslovne zone Bjelovarska je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene 

za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge te za trgovinu i skladištenje. Pored 

osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poslovne namjene razviti i drugu djelatnost – 

prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces gospodarske 

djelatnosti. 

U poslovnoj zoni trenutno je gospodarski subjekt Ekostar d.o.o., Višnjevac 48, Veliko Trojstvo, 

koji je u zakupu poslovnog prostora na 5 godina. 

 

3.3. Okoliš 

Općina Šandrovac donijela je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda koji se sastoji od 

popisa mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjene osiguranja 

opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i 

stradanja stanovništva te sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima, 

znanstvenim ustanovama i stručnjacima za područje prirodnih nepogoda.  

Također, izrađena je Procjena rizika od velikih nesreća u Općini i Plan djelovanja civilne zaštite 

Općine koji detaljno procjenjuju rizike i postupanja u području prirodnih nepogoda.  

Na području Općine Šandrovac bile su sljedeće ugroze prirodnih nepogoda i katastrofa:  
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- potres,  

- poplava, 

- suša (2007., 2011., 2012., 2021.), 

- ekstremne temperature – toplinski val, 

- epidemije i pandemije, 

- snježne oborine, 

- klizanje tla (2015. godine), 

- tuča, 

- mraz (2016. godine). 

Na području Općine postoje dva lokaliteta koja mogu štetno utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje: 

 Bazen „Gradina“ koji sadrži manje količine natrijevog hipoklorita do 15%, navedena 

količina je ispod minimalnog standarda, u pojedinim situacijama može doći do ugroze 

klorom korisnika bazena, 

 Otpremna i kompresorska stanica operatera INA d.d. – proizvodnja regija Sjeverna 

Hrvatska – područje Šandrovac (sirova nafta i plin), Općina ima pravo na prihod od 

naftne rente.  

Nekontrolirano istjecanje u okoliš može izazvati lakše ili teže posljedice za ljude, okoliš i 

materijalna dobra. Dio postrojenja ima i povećanu opasnost od požara.  

Općina Šandrovac Planom djelovanja centra za civilnu zaštitu Općine Šandrovac razrađuje 

djelovanje Općine i operativnih snaga i sudionika zaštite i spašavanja na području Općine u 

slučaju tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima u postrojenjima i prometu. 

Nositelji mjera za ublažavanje te otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda su 

operativne snage sustava civilne zaštite Općine Šandrovac koje su definirane Zakonom o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) i Planom djelovanja Civilne zaštite 

Općine: 

 Stožer civilne zaštite Općine Šandrovac; Općinsko Povjerenstvo 

 Vatrogasna zajednica Općine Šandrovac sa 4 DVD-a 

 Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar - Ogranak Šandrovac 

 HGSS - Stanica Bjelovar 

 KP Šandroprom d.o.o. te KP Komunalac Bjelovar i Komunalije Čazma 

 Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici 

 Koordinatori na lokaciji 

 Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Šandrovac 

 

Pored Operativnih snaga sustava civilne zaštite kao nositelji određenih mjera u ugrozama: 

 

 Centar za socijalnu skrb Bjelovar 
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 Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije i Dom zdravlja Bjelovar 

 Hrvatske vode 

 HEP - interventne službe HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar 

 HŠ UŠP; ŽUC BBŽ, Zavod za javno zdravstvo BBŽ  

 

3.3.1. Gospodarenje otpadom  
 

Na području Općine Šandrovac uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog otpada vrši tvrtka Komunalac d.o.o. Bjelovar. Komunalac d.o.o. Bjelovar je 

trgovačko društvo čiji je osnivač i vlasnik grad Bjelovar, a koje prikuplja komunalni i neopasni 

otpad na području grada Bjelovara i osam općina uključujući i Općinu Šandrovac.  

Miješani komunalni otpad se organizirano skuplja i odvozi jednom tjedno iz svih sedam naselja 

(Jasenik, Kašljevac, Lasovac, Lasovac Brdo, Pupelica, Ravneš, Šandrovac), odnosno oko 

73,16% kućanstava prema zadnjem službenom popisu stanovništva 2011. godine.  

Sakupljeni otpad odvozi se na odlagalište neopasnog otpada „Doline“ koje je službeno 

odlagalište grada Bjelovara te okolnih općina uključujući i Općinu Šandrovac. 

Na području Općine Šandrovac uspostavljen je sustav prikupljanja papira, metala i plastike 

postavljanjem specijalnih spremnika i uspostavom zelenih otoka. Pošto se na području Općine 

planira izgradnja reciklažnog dvorišta te nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta, nije potrebno 

uspostaviti nove zelene otoke, ali je postojeće potrebno nadograditi dodatnim kontejnerima za 

ostale vrste reciklabilnog otpada (prvenstveno stakla i tekstila). 

Na području Općine postoji potreba za uspostavom organiziranog odvoza glomaznog otpada 

minimalno jednom tijekom kalendarske godine te uspostava odvoza odvojeno prikupljenog 

papira i plastične ambalaže na „kućnom pragu“. Također, s obzirom na broj stanovnika općine 

(veći od 1.500 stanovnika) Općina Šandrovac dužna je osigurati funkcioniranje minimalno 

jednog reciklažnog dvorišta na svom području. U važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji 

Općine Šandrovac predviđena je lokacija za izgradnju mini reciklažnog dvorišta za potrebe 

građana Općine. 

Na području Općine Šandrovac nije uspostavljen sustav zbrinjavanja građevnog otpada a 

najbliže reciklažno dvorište nalazi se na administrativnom području Grada Bjelovara. Nakon 

izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Šandrovac, građani će moći u njemu zbrinuti 

manje količine građevnog otpada. Na području Općine nema razvijenog sustava kompostiranja 

i odvajanja biootpada. 

Kako bi se pospješilo ostvarivanje svih ciljeva na području gospodarenja otpadom potrebno je 

kontinuirano provoditi informativne aktivnosti. Naglasak treba biti na edukaciji građana radi 

sprječavanje nastanka otpada, povećanja odvojenog prikupljanja otpada i ponovne uporabe te 

sprječavanje odlaganja problematičnog otpada u miješani komunalni otpad. Za uspostavu 

održivog gospodarenja otpadom potrebno je uložiti značajne napore u edukaciju stanovnika ali 

i svih ostalih sudionika u gospodarenju otpadom. 
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Tablica 3. Lokacije zelenih otoka na dan 31.12.2020.g.  

 

Lokacija zelenog otoka 

Broj postavljenih spremnika 

Papir i karton Plastika i 

metal 

Staklo Tekstil 

ŠANDROVAC 1 1 1 0 

LASOVAC 0 0 1 0 

PUPELICA 0 0 1 0 

RAVNEŠ 0 0 1 0 

KAŠLJAVAC 0 0 1 0 

JASENIK 0 0 0 0 

Izvor: Općina Šandrovac 

 

3.3.2. Geografsko-klimatske karakteristike 
 

Područje Općine se nalazi na dvije geografske cjeline: Bilogori sa zonama prigorskih brežuljaka 

i nizinskom prostoru rijeke Česme. Karakteristike reljefa pogoduju društveno-ekonomskom 

valoriziranju i ne predstavljaju ograničavajući faktor razvoja.  

Područje Općine pripada klimi toplo umjerenog kišnog tipa, bez izrazito sušnih razdoblja. 

Prosječna temperatura najhladnijeg mjeseca je oko –3 °C, a najtoplijeg mjeseca oko 22 °C. 

Padaline su podjednako raspoređene tijekom godine. Prosječna je vlaga zraka oko 74%, 

područje je relativno bogato vlagom tijekom cijele godine. Prosječno godišnje ima 1921 

sunčanih sati. 

Vodotoci na području Općine spadaju u područje sliva Česme i Glogovnice. Glavni vodotok na 

području Općine je Šandrovčanka. Prisutno je i niz potoka koji se spuštaju sa Bilogore. 

 

3.3.3. Infrastruktura 
 

3.3.3.1. Otpadne vode 

Odvodnja otpadnih voda na području Općine je potpuno nerazvijena te se rješavanje odvodnje 

i pročišćavanja otpadnih voda nameće kao jedan od prioritetnih zadataka radi zaštite okoliša i 

očuvanja vodotoka.  

Niti jedno naselje Općine nema izgrađenu kanalizaciju. Otpadne i oborinske vode odvode se 

uglavnom otvorenim kanalima ili cestovnim jarcima u obližnje vodotoke. Izgrađen sustav 

kanalizacije omogućiti će podizanje životnog standarda stanovništva i stvaranje povoljnih 
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uvjeta za gospodarstvo. U samom Šandrovcu kao središtu općine ovaj problem je najizraženiji 

s obzirom na broj stanovnika i gustoću naseljenosti.  

Općina Šandrovac je  izradila projektnu dokumentaciju i  ishodila u 2021. godini pravomoćnu 

građevinsku dozvolu za izgradnju kanalizacijskog sustava u Šandrovcu. Temeljem izrađene 

projektne dokumentacije i građevinske dozvole stvara se osnova za financiranje izgradnje 

kanalizacije iz domaćih izvora financiranja i EU fondova. Konačni rezultat projekta biti će 

kanalizacijska mreža Općine Šandrovac u duljini od 22 km, na koju je priključeno oko 500 

domaćinstava te 30 pravnih osoba. Direktni korisnici su lokalno stanovništvo, poduzetnici, 

poljoprivrednici i ustanove sa područja Općine.  

3.3.3.2. Vodovod 

Na području Općine Šandrovac završena je izgradnja I. faze vodovodne mreže, kojom je 

pokrivena većina područja Općine. Opskrba pitkom vodom cjelokupnog stanovništva Općine 

jedan je od prioritetnih zadataka. Vodovodna mreža kao dio ukupne infrastrukture preduvjet je 

za razvoj malog i srednjeg poduzetništva a neophodna je poljoprivrednim gospodarstvima. 

Izgrađen sustav vodovodne mreže na području cijele Općine omogućiti će podizanje životnog 

standarda stanovništva i stvaranje povoljnih uvjeta za gospodarstvo. 

 U II. fazi planira se spojni cjevovod od bunara do vodovodne mreže i do županijske 

vodospreme. Dovršenjem vodovodne mreže na području cijele Općine ostvaruje se mogućnost 

priključenja i time i opskrbe pitkom vodom svih stanovnika općine i svih kućanstava. 

Poljoprivredna gospodarstva koja inače imaju problem sa vodom (presušivanje bunara) i to im 

je ograničavajući faktor u razvoju poljoprivredne proizvodnje, dovršenjem vodovoda ostvaruju 

pretpostavke daljnjeg razvoja.  

Vodovodna mreža kao dio ukupne infrastrukture preduvjet je i za razvoj malog i srednjeg 

poduzetništva, kako postojećih tako i budućih poduzetnika u planiranoj poduzetničkoj zoni. 

Konačni rezultat projekta i to njegove II. faze je izrađena nova vodovodna mreža općine za 

naselja Jasenik, Pupelica, Lasovac, Ravneš i Kašljevac u ukupnoj duljini od 24 km, na koju su 

priključeni stanovništvo, poduzetnici i poljoprivrednici.  

U planu je da vodovodna mreža Općine ima spoj sa Općinama Severin, Nova Rača i Velika 

Pisanica.  

3.3.3.3. Cestovna infrastruktura 

Općina Šandrovac nema povoljan položaj u odnosu na glavne cestovne pravce. Cestovna 

infrastruktura prvenstveno ceste nižeg ranga (županijske, lokalne, nerazvrstane) opslužuju 

glavninu prometa. Po gustoći cestovne mreže Općina Šandrovac sa 628 m/km2 je iznad 

državnog  (501 m/km2) i županijskog prosjeka (564 m/km2).  

Općenito se može konstatirati da je cestovna mreža dovoljno razgranata a stanje cesta  

zadovoljavajuće. Općina Šandrovac od osnutka do danas asfaltirala je 27 km nerazvrstanih 

cesta s obzirom da je prepoznata važnost cesta u svrhu poboljšanja uvjeta življenja te razvoja 

gospodarstva.  
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Nerazvrstane ceste potrebno je održavati na višoj prometnoj i tehničkoj razini koja će 

udovoljavati potrebama suvremenog cestovnog prometa. Na području Općine Šandrovac 

postoji 25 kilometara županijskih cesta koje su u vrlo lošem stanju i zahtijevaju sanaciju kako 

ne bi bile ograničavajući faktor razvoja općine. Osim njih u prioritetnom planu je i asfaltiranje 

i preostalih 14 km nerazvrstanih cesta, te sanacija postojećih 16 km puteva.  

 

4. OPIS RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA  

Općina Šandrovac ima velike potencijale u lovnom turizmu zbog bogatstva šuma i lovišta, kao 

i u ribolovnom turizmu (ribnjaci Gradina, 4 ribnjaka veličine 1 ha). Seoski turizam nije razvijen 

iako potražnje ima, problem je nedostatak privatnih sredstava za pokretanje seoskog turizma i 

izgradnju smještajnih kapaciteta. Da bi Općina Šandrovac postala turistički atraktivnija 

potrebno je pokrenuti dodatne projekte vezano uz turističku ponudu – kulturne i sportske 

manifestacije, razne priredbe, izradu izvornih suvenira, vinska cesta, konjička staza, 

biciklistička staza.  

Općina Šandrovac vlasnik je sportsko rekreativnog centra „Gradina“, u okviru kojeg su otvoreni 

olimpijski bazen, dječji bazen, tereni za tenis, košarku, mini golf te nogometno igralište. Općina 

Šandrovac predstavlja centralno mjesto okupljanja na Bilogori za sport, rekreaciju i osvježenje 

u ljetnim mjesecima (lipanj - kolovoz). U planu je izgradnja dodatnih sportsko-rekreacijskih 

sadržaja na olimpijskom bazenu „Gradina“ kao što su izgradnja novog bazena, restorana i trim 

staze. Turistička djelatnost centra „Gradina“ pruža priliku za zapošljavanje lokalnog 

stanovništva sa područja Općine tijekom ljetnih mjeseci.  

U neposrednoj blizini bazena „Gradina“ postoje izvori geotermalnih voda za koje je plan da se 

u budućnosti koriste za grijanje bazena te se na taj način produlji sezona kupanja kao i da se 

dodatna toplinska energija usmjeri na susjedna zemljišta koja bi bila pogodna za izgradnju 

plastenika i staklenika.   

Jedan od strateških ciljeva Općine je razvijena poljoprivredna proizvodnja te se provedbom 

projekata za razvoj poljoprivrede želi postići kvantitativni i kvalitativni rast proizvodnje 

poljoprivrednih proizvoda. Kako bi se poljoprivrednim proizvođačima osigurao trajni plasman 

njihovih proizvoda i sigurno tržište planirana je aktivnost izgradnje preradbenih kapaciteta. Za 

te buduće kapacitete važno je da imaju osiguranu sirovinsku osnovu za svoju proizvodnju te da 

su time izravno povezani sa proizvođačima. S obzirom na komparativne prednosti za stočarstvo 

i proizvodnju mlijeka planiran je projekt izgradnje mini mljekare. Izgradnjom mini mljekare 

postoji mogućnost daljnjeg razvoja prepoznatljivih proizvoda.  

U poljoprivredi postoje nedovoljno iskorišteni prirodni resursi, a isto tako pružaju se velike 

mogućnosti za njen daljnji razvoj. Udruživanjem poljoprivrednika s područja Općine 

Šandrovac u zadruge (ili udruge) stvorili bi se kvalitetniji preduvjeti za organiziranje 

proizvodnje. Poljoprivrednim gospodarstvima i individualnim proizvođačima potrebno je 

omogućiti kvalitetnu edukaciju o primjeni novih tehnologija u proizvodnji kako bi se 

proizvodnja povećala kako kvantitativno, tako i kvalitativno. Prvenstveno su to područja 

stočarstva (uzgoj goveda, proizvodnja mlijeka, peradarstvo) te voćarstvo, vinogradarstvo i 
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povrtlarstvo. Posebnu pažnju treba posvetiti i pčelarstvu, proizvodnji ljekovitog bilja i sličnim 

djelatnostima za koje postoje prikladni uvjeti.  

Podizanje energetske učinkovitosti građevina područnih škola, kao i njihova temeljna obnova i 

modernizacija te opremanje u skladu sa standardima je bitna u narednom periodu.    

Obnova i modernizacija prometnica na području općine jedan je od prioritetnih zadataka, 

budući su prometnice kao dio ukupne infrastrukture preduvjet za razvoj malog i srednjeg 

poduzetništva, a neophodne su i poljoprivrednim gospodarstvima. Izgrađen sustav prometnica 

na području cijele Općine omogućiti će podizanje životnog standarda stanovništva i stvaranje 

povoljnih uvjeta za gospodarstvo. Dovršenjem obnove i modernizacije prometnica na području 

cijele Općine ostvaruje se bolja komunikacija i promet roba i usluga svim stanovnicima na 

ovom području. Direktni korisnici su lokalno stanovništvo, poduzetnici, poljoprivrednici, 

ustanove te turisti koji posjećuju Općinu.  

Udaljenost općine Šandrovac od grada Bjelovara u kojem se nalazi većina srednjoškolskih 

ustanova kao i nedostatak autobusnih veza glavne su prepreke za učenike srednjih škola. 

Potrebno je u narednim godinama uvesti sufinanciranje autobusnog prijevoza školaraca. 
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5. PRIORITETI DJELOVANJA  

Prioriteti djelovanja nalaze se u tri strateška cilja Općine Šandrovac: 

Cilj 1. Održivo i konkurentno gospodarstvo 

          Mjera 1.1. Razvoj poljoprivrede 

         Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva 

Ovaj cilj obuhvaća razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na 

području Općine. Poljoprivreda je grana proizvodnje kojom se stanovništvo Općine najviše 

bavi. Područje je bogato prirodnim resursima kao što su šumske površine, kvalitetno 

poljoprivredno zemljište i nezagađeni vodotoci i zrak odnosno klimatski uvjeti su izrazito 

pogodni za razvoj poljoprivrede. Značajna je stočarska proizvodnja na području Općine te s 

obzirom na komparativne prednosti za stočarstvo i proizvodnju mlijeka u narednim godinama 

planirati će se projekt udruživanja poljoprivrednika, stvaranje prepoznatljivih proizvoda    

(izgradnja mini mljekare, osnivanje zadruga, zajedničko nastupanje na tržištu). Kako bi se 

poticao daljnji razvoj poljoprivrede bilo bi značajno da se okrupnjavaju poljoprivredni posjedi 

a što bi rezultiralo razvojem većih obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava. Razvoj voćarstva, 

vinogradarstva i pčelarstva unaprijediti će se ulaganjem i korištenjem potpora za razvoj 

navedenih grana.  

Općina Šandrovac sufinancirati će vođenje knjigovodstvenih usluga poljoprivrednih 

gospodarstava sa područja općine Šandrovac u visini od 100,00 kuna sa PDV-om mjesečno po 

poljoprivrednom gospodarstvu koje je registrirano u sustavu PDV-a. Isplatu odobrava općinski 

načelnik a u skladu sa sredstvima planiranim u Proračunu.  

 

Općina Šandrovac dodjeljuje poljoprivrednicima sa područja Općine Šandrovac potpore male 

vrijednosti u poljoprivredi  temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Općine 

Šandrovac za razdoblje 2021. – 2023. godine. Poljoprivrednim gospodarstvima sa područja 

Općine Šandrovac stoje na raspolaganju sljedeće mjere: 

 

Mjera 1: Potpore za umjetno osjemenjivanje goveda 

Mjera 2: Potpore za umjetno osjemenjivanje krmača 

Mjera 3: Potpore za izlaganje na sajmovima i tržnicama 

Mjera 4: Potpore za grupnu analizu tla 

 

Pojedini korisnik potpore može kombinirati korištenje svih Mjera od 1. do 4. do maksimalnog 

godišnjeg iznosa od 2.000,00 kuna koji mu je na raspolaganju, a odluku o isplati potpora donosi 

temeljem provedenog javnog poziva općinski načelnik Općine Šandrovac u skladu sa 

sredstvima planiranim u Proračunu Općine Šandrovac. 

Poduzetništvo i obrtništvo većinom čine male ili mikro tvrtke. Kako bi se razvijala 

poduzetnička infrastruktura cilj je poticanje osnivanja malih tvrtki, obrta kao i dodatno 

educiranje stanovništva i poduzetnika. Općina Šandrovac dodjeljuje bespovratne potpore u cilju 

poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Šandrovac u iznosu 5.000,00 kuna 

trgovačkim društvima, obrtima, zadrugama i klasterima čiji su nositelji hrvatski državljani čije 
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je prebivalište odnosno sjedište trgovačkog društva, obrta, zadruge i klastera na području  

općine Šandrovac, imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (samo vlasnik/ca 

ili jedan zaposlen), registrirani su za obavljanje djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije stupanja na 

snagu Programa, koji imaju podmirene obveze prema Proračunu Republike Hrvatske, 

Proračunu Općine Šandrovac i zaposlenicima te neće prestati s radom u slijedeće 3 godine. 

Korisnici potpore ne mogu biti  fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih 

zanimanja (samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, 

tumača, prevoditelja i sl.), udruge, subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom 

poljoprivrednom proizvodnjom (OPG) točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim 

djelatnostima. 

Bespovratne potpore isplaćivati će se po zahtjevu korisnika u visini stvarnih troškova, a najviše 

do 5.000,00 kuna za slijedeće namjene: 

 nabavu strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu, 

 nabavu alata, inventara i opreme potrebnog za unapređenje proizvodnog procesa, 

 poboljšanje uvjeta rada i pružanja usluga  

 uređenje i/ili adaptacija poslovnog prostora, odnosno radionice (vodoinstalaterski, 

električarski, zidarski, keramičarski i stolarski radovi).  

 

Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi: osnivački kapital, troškovi osnivanja ili registracije,  

polaganje majstorskog ispita i/ili ispita o  stručnoj osposobljenosti,  isplate plaće, doprinosa ili 

poreza,  porez na dodanu vrijednost, bez obzira je li tražitelj potpore u sustavu PDV-a ili nije,  

potrošni materijal, roba za daljnju prodaju, vozila. 

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro-račun korisnika potpore  jednokratno u skladu 

sa ostalim odredbama programa koje donosi Općinsko vijeće Općine Šandrovac za narednu 

godinu. 

Razvoj i obnova poslovnih zona općine Šandrovac (Poslovne zone Doljani i Bjelovarska) bit 

će prioritet razvoja u narednim godinama.  

U poslovnoj zoni Doljani, graditi će se javno postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda iz 

javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju temeljem pravomoćne građevinske dozvole 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000154, URBROJ:2103/1-09-21-0011 od 10.03.2021. koju je 

izdala Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno 

uređenje i komunalnu infrastrukturu  i reciklažno dvorište, kojeg su investitori Općina 

Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, Komunalije vodovod d.o.o., Svetog Andrije 14, 

43240 Čazma i  Hrvatske vode.  

Tvrtka SOLVIS d.o.o., Vesne Parun 15, 42000 Varaždin OIB: 80258164780 planira u 

poslovnoj zoni „Doljani“ izgradnju fotonaponske elektrane za proizvodnju i prodaju električne 

energije, veličine 20.842m2, nakon pribavljanja pravomoćne građevinske dozvole. Općina 

Šandrovac planira izgradnju reciklažnog dvorišta i dvorišta za građevinski otpad u Poslovnoj 

zoni „Doljani“, čija se izgradnja planira iz sredstava EU i nacionalnih sredstava. 
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Infrastruktura i objekti u Poslovnoj zoni Bjelovarska (bivši Metalprodukt d.d.) zahtijevaju 

temeljitu i postupnu obnovu u skladu sa mogućnostima općinskog proračuna i raspoloživih 

nacionalnih natječaja. Dok se ne obnove, navedeni objekti će se aktivirati davanjem u zakup 

poslovnim subjektima. 

 

Cilj 2. Razvoj prometne, komunalne i okolišne infrastrukture 

          Mjera 2.1. Unapređenje prometne infrastrukture 

         Mjera 2.2. Unaprjeđenje komunalne i okolišne infrastrukture 

Ovaj cilj obuhvaća građenje i održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 

Šandrovac. 

Prioriteti razvoja u narednom periodu staviti će se na izgradnju i održavanje prometne 

infrastrukture, građenje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda, održavanje javnih i 

zelenih površina, sustava za odvodnju oborinskih voda (putnih jaraka), održavanje javne 

rasvjete, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, kao i ostalu komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša.  

Odgovarajuća komunalna i prometna infrastruktura preduvjet je za poboljšanje uvjeta života na 

području Općine te razvoj gospodarstva. Prioritetne mjere kroz ovaj cilj koje Općina planira 

ostvariti su II. faza izgradnje vodovodne mreže, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, izgradnja 

sustava za odvodnju, uspostava reciklažnog dvorišta te sanacija klizišta u Vinogradskoj ulici u 

Šandrovcu. Također, predviđena je i rekonstrukcija i opremanje Poslovne zone Bjelovarska.  

Obnova i modernizacija prometnica na području Općine jedan je od prioritetnih zadataka, 

budući su prometnice kao dio ukupne infrastrukture preduvjet za razvoj malog i srednjeg 

poduzetništva, neophodne su poljoprivrednim gospodarstvima ali i za poboljšanje cjelokupnih 

uvjeta života na navedenom području.  

 

Cilj 3. Unaprjeđenje kvalitete života 

           Mjera 3.1. Razvoj kontinentalnog turizma 

          Mjera 3.2. Unaprjeđenje socijalnih i javnih potreba 

Kroz ovaj cilj mjere koje se želi provesti su unapređenje turističke ponude na području Općine, 

promocija kontinentalnog turizma, očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta.  

Posebnu pažnju kroz ovaj cilj treba posvetiti sportskom i rekreacijskom turizmu za koji postoje 

odlični preduvjeti kroz već izgrađen olimpijski bazen sa pratećim sportskim terenima i 

sadržajima. Javne potrebe u sportu su programi Općine, odnosno aktivnosti koje se odnose 

na djelovanje sportskih udruga te sportsko – rekreativnih aktivnosti stanovnika Općine te 

posebice održavanje postojećih sportskih objekata i okoliša. 

U narednom razdoblju Programom javnih potreba u sportu u planu je ostvarivanje dodatnih 

sadržaja odnosno izgradnja još jednog manjeg bazena sa popratnim objektima te trim stazom, 
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uređenje lovačke kuće, vidikovca, svlačionica u SRC Šandrovac i kupnja ribnjaka. Time 

turistička ponuda u Općini postaje okosnica razvoja turizma na ovom području. Prioritetne 

aktivnosti kroz ovaj cilj su i promoviranje turističkih i kulturnih znamenitosti kao i aktivno 

učešće Općine u organizaciji raznih aktivnosti u suradnji sa postojećim udrugama i društvima.  

Općina svake godine donosi Program javnih potreba civilne i protupožarne zaštite a kojim 

se utvrđuju programski zadaci Vatrogasne zajednice Općine te se odnosi na donošenje plana 

zaštite od požara, praćenje i unapređivanje rada Vatrogasne zajednice i DVD–ova na području 

Općine, financiranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja, kao i organiziranje i 

unapređivanje stručno tehničkih poslova. Također se osigurava financijska pomoć za 

ostvarivanje djelatnosti organizacije civilne zaštite (osposobljavanje i opremanje, aktivnosti u 

velikoj katastrofi). 

U sklopu ovog cilja Općina donosi i Program javnih potreba u socijalnoj skrbi kojim 

sagledava potrebe, vrste i oblike pomoći socijalno ugroženim osobama, a to su primjerice, 

Pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoć korisnicima socijalnih pomoći za ogrjev, potpore za 

novorođenu djecu, sufinanciranje ulaznica za bazen, davanja Crvenom križu, Prijenosi – Dom 

za starije i nemoćne Šandrovac - rashodi poslovanja i Ostale tekuće donacije. 

U svrhu poticanja razvoja i jačanja civilnog društva na području Općine Šandrovac, znatna 

financijska sredstva se izdvajaju za djelovanje civilnih društava sa područja općine Šandrovac, 

sukladno Programu razvoja civilnog društva. Cilj ovog Programa je promicanje i 

podržavanje programa sportskih udruga, udruga kulture (kao što su kulturno-umjetnička 

društvo, udruge usmjerene na očuvanje starih običaja i tradicije i slično),  udruga iz područja 

zaštite prirode, zaštite životinja odnosno lova, udruge kojima je osnovna djelatnost poboljšanje 

kvalitete života za osobe treće životne dobi i branitelja. 

Putem Programa javnih potreba u kulturi potiču se, promiču i podržavaju akcije i 

manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života i 

vjerskih sadržaja te izgradnja i opremanje objekata kulture (kulturnih centara). 

 

Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Šandrovac utvrđuju se aktivnosti 

usmjerene na zadovoljavanje javnih potreba u području odgoja i obrazovanja na području 

Općine Šandrovac. Cilj Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Šandrovac je 

pridonijeti jednakim mogućnostima djece, stvaranju boljih uvjeta za njihovo obrazovanje i 

kvalitetu života. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Šandrovac obuhvaća 

slijedeće aktivnosti: isplata potpora studentima, školska kuhinja, prijenosi dječjem vrtiću 

Šandrovac za rashode poslovanja i nabavu opreme, mala škola, kupnja školskih knjiga i 

bilježnica i škola plivanja. 
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6. PLAN PROVEDBE MJERA  

Tijekom mandatnog razdoblja na području Općine Šandrovac provoditi će se 13 mjera. Unutar 

svake pojedine mjere definirane su aktivnosti koje će se provoditi dok će se njihova provedba 

pratiti pomoću pokazatelja rezultata s utvrđenim polazišnim i ciljnim vrijednostima. Sve 

definirane mjere i aktivnosti povezat će se s proračunskim sredstvima. 

 

Mjere iz djelokruga Općine Šandrovac su slijedeće:  

 -  Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje 

 -  Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje 

 -  Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

 -  Mjera 4. Odgoj i obrazovanje 

 -  Mjera 5. Briga o djeci 

 -  Mjera 6. Socijalna skrb 

 -  Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport 

 -  Mjera 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša 

 -  Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita 

 -  Mjera 10. Promet i održavanja javnih prometnica 

 -  Mjera 11. Gospodarski razvoj 

 -  Mjera 12. Lokalna uprava i administracija 

 -  Mjera 13. Demografija 
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Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna          

vrijednost  

 

1.1. Aktivnosti vezane za 

unapređenje  

stanovanja 

 

1.2. Unapređenje i  

energetska obnova  

objekata javne i  

stambene namjene 

 

Broj društvenih domova 6 6 

Broj mrtvačnica 5 5 

Broj stambenih jedinica 

u vlasništvu JLS 
1 1 

 

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna          

vrijednost  

 

2.1. Aktivnosti vezane 

uz prostorno planiranje 

 

 

Pokrivenost područja 

samoupravne jedinice 

prostornim planom 

1 1 
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Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna          

vrijednost  

3.1. Održavanje javnih  

površina 

 

3.2 Razvoj i unapređenje 

različitih infrastrukturnih 

sustava 

Održavane javne  

površine u m2 
20.000 20.000 

Broj dječjih igrališta 3 5 

km izgrađenog sustava 

odvodnje 
0 11 

Broj postavljenih novih 

energetskih efikasnih 

rasvjetnih tijela 

0 180 

Broj groblja 9 9 

Održavane grabe u km 5 5 

Održavani poljski putevi 

u km 
100 100 

 

 

Strateški projekti - Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

Naziv 

projekta 

Procijenjena 

vrijednost 

projekta 

(HRK) 

Mogući  

izvor  

financiranja 

Cilj projekta 

Projekt 

 izgradnje  

sustava  

odvodnje  

otpadnih voda 

13.750.000,00 

Proračun Općine  

Šandrovac 20%,  

Hrvatske vode 80% 

Cilj projekta je izgradnja javnog 

kanalizacijskog sustava za odvodnju 

sanitarno-fekalnih otpadnih voda 

duljine 11 km, sa 4 precrpne stanice i 2 

uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda. 

 

Proširenje  

groblja i  

izgradnja  

parkirališta  

 

2.500.000,00 
Proračun Općine, 

EU fondovi 

Cilj projekta je proširenje groblja i 

izgradnja parkirališta uz obnovljenu 

cestovnu infrastrukturu, električnu 

mrežu i odvodnju. 
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Rekonstrukcija 

javne rasvjete 

na području 

Općine  

 

 

400.000,00 

 

Proračun Općine, 

Ministarstvo 

graditeljstva 

 

Cilj projekta je nabava nove visoko 

učinkovite LED javne rasvjete od 70W i 

njena ugradnja na 180 od ukupno 450 

rasvjetnih mjesta u općini Šandrovac, 

čime će se postići financijske i 

energetske uštede na godišnjoj razini. 

 

 Izgradnja 

vodovodnog 

sustava na 

grobljima na        

području 

Općine 

60.000,00 

 
Proračun Općine 

Cilj projekta je modernizacija 

komunalne infrastrukture na mjesnim 

grobljima na području Općine. 

 

 Izgradnja      

skloništa za      

životinje u     

Šandrovcu 

 

4.440.000,00 

 

 

Proračun Općine,              

EU fondovi 

 

Izgradnja i uređenje skloništa za 

životinje u Šandrovcu uz izgrađenu i 

obnovljenu komunalnu infrastrukturu. 
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Mjera 4. Odgoj i obrazovanje 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

4.1. Aktivnosti vezane 

uz odgoj i obrazovanje  

 

4.2. Unapređenje 

uvjeta za obrazovanje 

(sufinanciranje nabave 

šk. Pribora) 

Ukupan broj učenika 

osnovne škole 
77 85 

Ukupan broj učenika 

srednje škole  

(sufinanciranje) 

40 40 

Ukupan broj 

studenata 

(sufinanciranje) 

18 25 

Škola plivanja 45 50 

 

Mjera 5. Briga o djeci 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

5.1. Redovna 

djelatnost vrtića 

 

5.2. Unapređenje 

uvjeta za predškolski 

odgoj i obrazovanje 

Dječji vrtić 

Šandrovac 
1 1 

Ukupan broj 

upisane djece u 

vrtić 

10 30 

Ukupan broj 

upisane djece u 

malu školu 

12 20 

 

Mjera 6. Socijalna skrb 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

6.1. Aktivnosti vezane za 

pružanje socijalne skrbi 

osjetljivim skupinama 

 

6.2. Dodjela subvencija, 

pomoći i donacija 

Broj korisnika  

socijalnih usluga 
34 30 

Dom za stare i  

nemoćne Šandrovac 
1 1 

Broj subvencija,  

pomoći i donacija 

kroz udruge građana 

50 50 
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Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport  

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna          

vrijednost  

7.1. Aktivnosti vezane 

za razvoj kulture, 

tjelesne kulture i sporta 

 

 

7.2. Promicanje kulture 

i kulturnih sadržaja 

 

TZ Bjelovar Bilogora 1 1 

Izgradnja novog  

bazena 
0 1 

Broj renoviranih društvenih 

domova i prostorija (NK, 

vidikovac, lovačka kuća) 

0 14 

Broj župa 1 1 

Novoizgrađen  

kulturni centar 
0 1 

Sufinanciranje  

ulaznica za bazen Gradina 
8564 9000 

Broj udruga (poticaj 

udrugama) 
12 12 

 

Strateški projekti – Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Naziv  

projekta 

Procijenjena  

vrijednost  

projekta 

(HRK) 

Mogući izvor  

financiranja 
Cilj projekta 

 

Izgradnja i    

opremanje  

kulturnog 

centra  

750.000,00 

 

Proračun Općine, 

Nacionalni natječaji 

(LAG, APPRR) 

 

Cilj projekta je izgradnja kulturnog 

centra u Šandrovcu. Izgradnjom i 

opremanjem kulturnog centra u naselju 

Šandrovac sa pripadajućom etno 

zbirkom poboljšati će se uvjeti za 

prijem individualnih i grupnih gostiju 

tijekom cijele godine, povećati 

kvaliteta turističke ponude te 

pridonijeti očuvanju kulturno-

povijesne i prirodne baštine ovog 

kraja.  

 

Uređenje    

prostorija   

nogometnog 

kluba 

 

 

15.000,00 

 

Proračun Općine 

Cilj projekta je modernizacija 

svlačionica u prostorijama 

nogometnog kluba. 
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Uređenje        

lovačke kuće 

u Ravnešu 

 

 

18.000,00 

 

Proračun Općine 

 

Cilj projekta je legalizacija dijela 

objekta,  uređenje terase i pečenjare sa 

sanitarnim čvorom u lovačkoj kući u 

Ravnešu. 

 

Uređenje     

Vidikovca 

 

150.000,00 

 

 

Proračun Općine,       

nacionalni  

natječaji, EU 

fondovi 

 

Cilj projekta je uređenje postojećeg 

vidikovca u Šandrovcu  radi   

unapređenja turističke i sportske 

ponude na ruralnom području,  

promocije kontinentalnog turizma, 

razvoja svijesti za očuvanjem prirode. 

 

Uređenje 

bazena    

Gradina i 

bazenskog 

kompleksa  

 

 

165.000,00 

 

 

Proračun Općine,     

Ministarstvo 

turizma 

 

 

Cilj projekta je izgradnja novog 

bazena sa toboganom na bazenu 

Gradina i uređenje okoliša, radi 

povećanja turističke ponude tijekom 

ljetne sezone kupanja na bazenu.  
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Mjera 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

8.1. Aktivnosti vezane 

za zaštitu prirode 

 

 

Uspostava  

reciklažnog dvorišta 
0 1 

Broj domaćinstava  

kojima je omogućeno  

odvojeno prikupljanje  

otpada 

366 380 

Kupnja ribnjaka  0 1 
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Naziv 

projekta 

Procijenjena  

vrijednost 

projekta 

(HRK) 

Mogući 

izvor  

financiranja 
Cilj projekta 

Izgradnja reciklažnog 

dvorišta, dvorišta za 

građevinski materijal i 

gospodarskih objekata u 

Poslovnoj zoni „Doljani“  

5.000.000,00 

Proračun 

Općine,  

FZOEU 

Cilj projekta je izgradnja 

reciklažnog dvorišta u 

Šandrovcu za odlaganje 

komunalnog otpada i 

građevinskog otpada, sa 

pripadajućim građevinskim 

objektima u poslovnoj zoni 

Doljani. 

 

Kupnja mobilnog 

reciklažnog  

dvorišta 

100.000,00 

Proračun 

Općine,  

FZOEU 

Cilj projekta je kupnja 

mobilnog reciklažnog dvorišta 

za odlaganje komunalnog 

otpada. 

Kupnja ribnjaka i kuće na 

ribnjaku u Šandrovcu 

15.000 eura u 

protuvrijednosti 

kuna prema 

srednjem tečaju 

HNB na dan 

isplate  

 

 

Proračun 

Općine  

 

Cilj projekta je kupnja 

nekretnina upisanih u zk.ul.br. 

1261, katastarska općina 

Šandrovac, koja se sastoji od 

k.č.br. 1631/1 kuća i dvorište 

površine 311 čhv  i k.č.br. 

1631/2 ribnjak površine 397 

čhv, u svrhu rješavanja 

imovinskopravnih odnosa na 

ribnjaku Gradina u 

Šandrovcu. 

Uređenje i opremanje kuće 

na ribnjaku u Šandrovcu 

 

100.000,00 

 

Proračun 

Općine  

 

 

Cilj projekta je uređenje 

nekretnine upisane u zk.ul.br. 

1261, katastarska općina 

Šandrovac, koja se sastoji od 

k.č.br. 1631/1 kuća i dvorište 

površine 311 čhv, radi 

povećanja smještajnih 

kapaciteta na području općine 

Šandrovac. 
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Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

 

9.1. Aktivnosti vezane 

za pružanje vatrogasne i 

civilne zaštite 

 

9.2. Uspostava i 

unaprjeđenje sustava  

civilne zaštite 

 

Broj intervencija 

DVD-a 
5 20 

Broj nabavljenih 

vatrogasnih vozila 
0 1 

Broj intervencija 

zaštite i spašavanja 
1 4 
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Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

10.1. Unapređenje i 

izgradnja prometne 

infrastrukture 

 

Gradnja i 

rekonstrukcija  

nerazvrstanih cesta (m) 

2000 4000 

 

Strateški projekti – Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica 

Naziv projekta 

Procijenjena 

vrijednost  

projekta 

(HRK) 

Mogući  

izvor  

financiranja 

Cilj projekta 

Rekonstrukcija  

nerazvrstane ceste 

Lasovac-Lasovac 

brdo 

1.200.000,00 

Proračun 

Općine,  

Ministarstvo  

graditeljstva 

Cilj projekta je  

modernizacija  

nerazvrstane ceste Lasovac- 

Lasovac brdo.  

 

Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste 

Ravneš-Borovice-

Kašljavac 

1.200.000,00 

Proračun 

Općine, 

MRRFEU 

Cilj projekta je modernizacija 

nerazvrstane ceste  

Ravneš-Borovice  

-Kašljavac.  
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Mjera 11. Gospodarski razvoj 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna          

vrijednost  

11.1. Poticanje poljoprivrede i 

poboljšanje održivog  

razvoja poljoprivrede –  

sufinanciranje 

 

11.2. Aktivnosti vezane za 

poticanje  

razvoja poduzetništva i 

gospodarstva 

 

11.3. Pomoć u kući – program 

„Zaželi“ 

Broj korisnika/ 

poljoprivrednika (potpore) 
30 35 

Sufinanciranje  

knjigovodstva  

poljoprivrednika – broj  

korisnika 

20 23 

Subvencije poduzetnicima 0 4 

Saniranje klizišta 0 1 

Broj zaposlenih preko  

Javnih radova 
2 8 

Broj zaposlenih žena u 

programu „Zaželi“ 
5 10 

 

 

Strateški projekti – Mjera 11. Gospodarski razvoj 

Naziv projekta 

Procijenjena 

vrijednost  

projekta 

(HRK) 

Mogući  

izvor  

financiranja 

Cilj projekta 

 

Uređenje poslovnog 

prostora i proizvodnih 

hala u poslovnoj zoni 

Bjelovarska  

 

3.000.000,00 

 

Proračun 

Općine,                                       

EU fondovi 

 

Podizanje energetske 

učinkovitosti i uređenje  

poslovnog prostora i 

proizvodnih hala - čiji je cilj 

dovesti do aktiviranja 

nekretnina i uravnoteženog 

rasta gospodarskih aktivnosti i 

novih zapošljavanja. 

 

Sufinanciranje izrade 

inženjersko-geološkog 

modela padine/klizišta i 

monitoringa zemljišta na 

klizištu u Vinogradskoj 

ulici 

900.000,00 

 

Proračun 

općine  

Šandrovac                         

Hrvatske vode 

 

Cilj projekta je izrada 

inženjersko-geološkog modela 

padine/klizišta i monitoringa 

zemljišta na klizištu u 

Vinogradskoj ulici, troškovi 

izvlaštenja privatnih parcela i 

ishođenja građevinske dozvole 

na klizištu. 
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Mjera 12. Lokalna uprava i administracija 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna          

vrijednost  

 

12.1. Aktivnosti vezane za redovnu 

djelatnosti izvršnog tijela,  

predstavničkih tijela i upravnih tijela 

JLS 

 

12.2. Materijalni i ostali rashodi  

vezani za rad upravnih tijela i  

Administracija 

 

12.3. Jačanje kompetencija i  
unaprjeđenje sustava lokalne uprave 

 

12.4. Priprema projekata za  

sufinanciranje sredstvima EU  

fondova                

 

Broj izdanih akata JUO 300 300 

Broj odluka izvršnog tijela 150 150 

Broj odluka predstavničkog 

tijela 
100 150 

Broj pripremljenih  

izvještaja o provedbi akata  

strateškog planiranja 

2 8 

Broj educiranih  

zaposlenika JLS 
0 8 

Broja projekata JLS kojima 

je odobreno sufinanciranje 

sredstvima EU fondova 

2 8 

Broj organiziranih kulturnih 

manifestacija 
4 12 

 

 

Mjera 13. Demografija 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

 

10.1. Poticanje nataliteta 

 

10.2. Zaustavljanje iseljavanja 

mladih 

Broj rođene djece 16 20 

Broj dodijeljenih  

potpora mladim  

obiteljima 

3 3 
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7. OPIS OKVIRA ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE 

Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa Općine Šandrovac obuhvatiti će proces 

prikupljanja, analize i usporedbe podataka kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva 

i mjera akata strateškog planiranja.   

 

Ciljevi praćenja i izvještavanja su: 

 sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja 

 učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano 

unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja 

 pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom 

određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog 

planiranja i reviziju akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata 

provedenih ciljeva i mjera 

 utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih 

dokumenta 

 povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i 

 osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje 

javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava. i 

 

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima 

praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja o nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 6/19).  

Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i 

relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini lokalne 

samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja. Praćenje i 

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

sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 

br. 123/17). 

Za provedbu ovog programa odgovorna je Općina Šandrovac, odnosno načelnik Općine. Za 

potrebe praćenja napretka u provedbi mjera ostvarivanja povezanih pokazatelja rezultata 

Općina Šandrovac izrađuje izvješće u suradnji sa regionalnim koordinatorom. 
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