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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

Provedbeni program Općine Šandrovac za razdoblje 2021.-2025. godine predstavlja 

kratkoročni strateški akt kojim su definirani ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti Općine 

Šandrovac koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata.  

Tijekom siječnja Državni zavod za statistiku objavio  je prve rezultate popisa stanovništva 

provedenog 2021. godine koji su pokazali da se cijela Republika Hrvatska suočava s 

demografskim problemima – starenje stanovništva, negativan prirodni prirast i trend iseljavanja 

koji su doveli do smanjenja broja stanovnika. 

Prema tim podacima na području Općine Šandrovac živi 1415 stanovnika, što je pad od 21% u 

odnosu na 2011. godine kada je na području Općine Šandrovac živjelo 1776 stanovnika. 

To stavlja nove izazove pred Općinu Šandrovac koja svojim svakodnevnim djelovanjem, 

mjerama i aktivnostima te projektima koji se financiraju iz proračunskih sredstava treba stvoriti 

preduvjete za ublažavanje posljedica ovog procesa te zaustavljanje trenda demografskog pada.  

Nakon smirivanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 svijet se suočava s novom krizom, 

učinak rata u Ukrajini osjeća se u rastu cijene energenata što je dovelo do općeg rasta cijena i 

inflacije koja je tijekom lipnja iznosila više od 10 %.  

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka odražavaju nastojanje da se i u vrijeme 

nadolazeće krize i otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje temeljnog cilja, a to je 

ravnomjerni razvoj Općine Šandrovac i poboljšanje kvalitete života svih stanovnika općine. 

 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

Općina Šandrovac u Provedbenom programu ima definirano 13 mjera koje provodi kako bi se 

ostvarili postavljeni ciljevi i prioriteti razvoja općine.  



Prema podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac napravljeno je izvješće o 

provedbi mjera u predmetnom izvještajnom razdoblju i utrošenim proračunskim sredstvima za 

provedbu svake pojedine mjere Provedbenog programa Općine Šandrovac. 

Prema statusu provedbe možemo ih razvrstati u slijedeće skupine:  

 

- PROVEDENO – 0 mjera 

- U TIJEKU – 13 mjera 

- KAŠNJENJE – 0 mjera 

- NIJE POKRENUTO -  0 mjera 

- ODUSTAJE SE – 0 mjera 

 

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje 

Unutar mjere provode se aktivnosti vezane uz unapređenje i energetsku obnovu objekata javne  

i stambene namjene te poticanje i korištenje obnovljivih izvora energije stanovanju. Tijekom 

izvještajnog razdoblja utrošeno je 222,000.00 kn proračunskih sredstava za provedbu mjere za 

potrebe redovnog održavanja društvenih domova, mrtvačnica u vlasništvu općine Šandrovac. 

Provedba mjere provodit će se kontinuirano do kraja godine. 

 

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje 

Provedba mjere provodit će se kontinuirano kroz cijelu godinu. Odnosi se na procese prostornog 

planiranja i suradnje sa Zavodom za prostorno planiranje Bjelovarsko-bilogorske županije pri 

izradi 6. izmjena Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije koje se odnose na prostor 

Općine Šandrovac. Tijekom proračunskog razdoblja nisu utrošena proračunska sredstva za 

provedbu mjere. 

 

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

Provedba mjere vezane uz komunalno gospodarstvo provodit će se kontinuirano cijele godine 

kroz aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture te rekonstrukciju, 

izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme. Tijekom izvještajnog  

razdoblja na provedbu mjere utrošeno je 1.000.000,00 kn proračunskih sredstava. Sredstva su 

utrošena za održavanje poljskih puteva, graba, groblja i javnih površina. 

 

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje 

Mjera će se prema potrebi provodi kontinuirano tijekom cijele godine u suradnji s obrazovnim 

ustanovama koje djeluju na području Općine Šandrovac. Tijekom izvještajnog  razdoblja na 

provedbu mjere utrošeno je 60.000,00 kn proračunskih sredstava za kupnju školske opreme za 

potrebe područne škole Šandrovac i Lasovac. 

 

Mjera 5. Briga o djeci 

Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine kroz aktivnosti koje se odnose na 

unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje. Tijekom razdoblja na provedbu je 

utrošeno 123.000,00 kn proračunskih sredstava koja su namijenjena za subvencioniranje 

troškova vrtića djece s područja Općine Šandrovac u Dječjem vrtiću Šandrovac. 

 

Mjera 6. Socijalna skrb 

Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine kroz aktivnosti koje se odnose na 

pružanje socijalne skrbi i pomoći osjetljivim skupinama. Za potrebe provedbe mjere utrošeno 



je 75.700,00 kn proračunskih sredstava tijekom izvještajnog razdoblja za sufinanciranje 

smještaja korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe Šandrovac i donacije udrugama koje 

nisu sa područja općine Šandrovac. 

 

Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine provođenjem aktivnosti vezanim uz 

razvoj kulture, tjelesne kulture i sporta. Za potrebe provedbe mjere utrošeno je 123.000,00 kn 

proračunskih sredstava tijekom izvještajnog razdoblja za isplatu donacije Turističkoj zajednici 

Bjelovar bilogora, donacije Šandrovačkoj župi, donacije udrugama sa područja općine 

Šandrovac. 

 

Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 

Provedba mjere provodit će se do kraja godine. Tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 

78.000,00 kuna proračunskih sredstva za provedbu mjere kupnje kuće i ribnjaka Gradina. 

 

Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita 

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. Tijekom izvještajnog razdoblja na 

provedbu mjere nije bilo utrošenih sredstava. 

 

Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica 

Mjera će se provoditi tijekom cijele godine aktivnostima koje su vezane uz izgradnju i 

unapređenje prometne infrastrukture. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Šandrovac 

utrošila je  376.635.00 kuna proračunskih sredstva za provedbu mjere modernizacije 

nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac, dok je ostatak financiralo MRRFEU sa 

250.000,00 kuna. 

 

Mjera 11. Gospodarski razvoj 

Mjera će se provoditi tijekom cijele godine provođenjem aktivnosti vezanih uz poticanje 

razvoja poduzetništva i gospodarstva, poticanje održivog razvoja turizma te unapređenje 

poduzetničkog okruženja i poticaja poljoprivrednicima. Tijekom izvještajnog razdoblja na 

provedbu mjere utrošeno je 7.600,00 kuna proračunskih sredstava koja se odnose na trošak 

sufinanciranja knjigovodstva poljoprivrednika. 

 

Mjera 12. Lokalna uprava i administracija 

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine provođenjem aktivnosti vezanih uz 

redovnu djelatnost izvršnog, predstavničkog  i upravnih tijela Općine Šandrovac te aktivnosti 

pripreme i sufinanciranje projekata sufinanciranih sredstvima ESI fondova, nacionalnih i EU 

natječaja. Tijekom izvještajnog razdoblja na provedbu mjere utrošeno je 71.123,00 kuna 

proračunskih sredstava za proslavu dana općine Šandrovac. 

 

Mjera 13. Demografija 

Mjera će se provoditi tijekom cijele godine provođenjem aktivnosti vezanih uz poticanje 

nataliteta te poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom. Za provedbu mjere utrošeno je 

28.000,00 kn kao pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć mladim i doseljenim 

obiteljima.  

 

 



3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

Javne politike odnose se na odlučivanje o zajedničkim interesima i usmjerene su na postizanje 

ciljeva za dobrobit zajednice odnosno pretpostavljaju određivanje prioriteta zajednice.  

Općina Šandrovac na temelju svojih formalnih nadležnosti, interesa i vrijednosti sudjeluje u 

procesu stvaranja javnih politika, odnosno utječe na oblikovanje i implementaciju rješenja 

javnih problema. 

Misija općine Šandrovac je „Život u skladnom okružju s obogaćenim kulturnim i sportskim 

sadržajima i zadovoljenim svim životnim potrebama.“. Vizija Općine Šandrovac je „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.“ 

Na temelju srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala utvrđeni su slijedeći  

prioriteti razvoja Općine Šandrovac:   

 

PRIORITET 1.  

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. Značajna je stočarska proizvodnja na području Općine te s obzirom na 

komparativne prednosti za stočarstvo i proizvodnju. Općina Šandrovac sufinancirati će vođenje 

knjigovodstvenih usluga poljoprivrednih gospodarstava sa područja općine Šandrovac. 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.  

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 

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.  

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. 

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. 

Tijekom izvještajnog razdoblja osiguran je kontinuiran rad Jedinstvenog upravnog odjela koji 

svojim poslovima iz samoupravnog djelokruga osigurava temelj za stvaranje preduvjeta za 

razvoj gospodarstva formiranjem poslovnih zona i rješavanjem komunalne infrastrukture u 

istim te poticanje razvoja poljoprivrede.  

 

PRIORITET 2.  

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.  

 

PRIORITET 3.  

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, 

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. 

 

4. ZAVRŠNE ODREDBE 

Prepoznati razvojne potrebe i ključni razvojni izazovi kako bi se stvorile nove razvojne prilike 

zasnovane na utvrđenim potencijalima Općine Šandrovac.  






