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Na temelju članka 15.  Zakona o 

regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne 

novine" broj 147/14, 123/17, 118/18), točke 2.3.4. 

Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu 

strategija razvoja urbanih područja za financijsko 

razdoblje 2021.-2027., Verzija 2.0  te članka 36. 

Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik Općine 

Vuka“ broj 01/14, 01/18, 01/20 i 02/21), Općinsko 

vijeće Općine Vuka, na sjednici održanoj dana 25. 

srpnja 2022. godine, donijelo je sljedeću 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Nacrt Komunikacijske strategije i 

Komunikacijskog akcijskog plana Urbane 

aglomeracije Osijek 

Članak 1. 

Daje se pozitivno mišljenje Općine Vuka na 

Nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog 

akcijskog plana Urbane aglomeracije Osijek. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“. 

KLASA: 230-03/22-01/1 

URBROJ: 2158-42-02-22-22 

U Vuki, 25. srpnja 2022. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

……………………………………………………... 

 Temeljem članka 2. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i 

članka 36. Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik 

Općine Vuka“ broj 01/14, 01/18, 01/20 i 02/21), 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 11. sjednici 

održanoj dana 25. srpnja 2022. godine, donosi 

 

Odluku o sufinanciranju troškova redovnog 

jasličkog programa za djecu s područja  

Općine Vuka  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuje se iznos 

sufinanciranja troškova boravaka u jaslicama za 

djecu s područja Općine Vuka koja su uključena u 

redovan jaslički program u vrtić izvan područja 

Općine Vuka. 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje troškova boravka 

djece u jasličkim programima izvan područja Općine 

Vuka ostvaruju roditelji odnosno skrbnici (korisnici 

usluga jaslica), hrvatski državljani, s prebivalištem 

na području Općine Vuka najmanje 6 mjeseci prije 

podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove 

Odluke.  

Pravo iz stavka 1. ovog članka se ostvaruje 

na zahtjev stranke, za svaku upisnu godinu 

pojedinačno. 

 Korisnici usluga jaslica u obvezi su 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vuka, u 

svrhu ostvarenja prava iz ove Odluke, podnijeti 

pismeni zahtjev uz prilaganje slijedećih dokaza: 

- Izvadak iz matice knjige rođenih za djecu, 

- Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 

mjeseci) roditelja, odnosno skrbnika/ce i 

djeteta koje se upisuje u jaslice  

- Presliku osobne iskaznice roditelja ili 

skrbnika/ce 

- Potvrdu/Ugovor o upisu djeteta u 

jaslice/dječji vrtić 

Isprave iz stavka 2. ovog članka dostavljaju 

se u preslici. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka 

odlučit će rješenjem o priznavanju prava na 

sufinanciranje boravka djece u jaslicama. 

Korisnici usluga u obvezi su Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Vuka odmah prijaviti 

svaku promjenu prebivališta (potvrda o promjeni 

prebivališta), odnosno svaku drugu promjenu koja 

utječe na pravo sufinanciranja. 

U protivnom, korisnici usluga koji ne 

postupe sukladno stavku 3. ovog članka, gube pravo 

na sufinanciranje troškova smještaja djece u 

jaslicama. 

Članak 3. 

 Općina Vuka sudjeluje  u sufinanciranju 

troškova boravka u jaslicama s iznosom od 750,00 

kn, a ostatak do pune ekonomske cijene 

cjelodnevnog boravka snosit će roditelji korisnici 

usluga jaslica. 

 Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje 

ugovora s osnivačem jaslica iz susjedne jedinice 

lokalne samouprave.  

Ugovorom će se definirati sufinanciranje iz 

stavka 1. ovog članka u slučaju upisa i boravka djece 

s područja Općine Vuka u jaslicama na području 

odabrane JLS.  

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Vuka“. 

 

KLASA: 601-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-42-02-22-5 

Vuka, 25. srpnja 2022. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

…………………………………………………… 

 Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14, 01/18, 

01/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine Vuka na 

svojoj 11. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2022. 

godine, donosi 

278

"Službeni glasnik Općine Vuka", broj 07/22



 
 
 
Odluka o podmirenju troškova prehrane djece u 

dječjem vrtiću Mali princ u Vuki, za razdoblje 

srpnja i kolovoza 2022. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vuka donosi 

odluku o podmirenju troškova prehrane (toplog 

obroka – ručka) djece polaznika dječjeg vrtića Mali 

princ u Vuki, tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 

2022. godine, kao pomoć u provedbi troškova 

organizacije rada dječjeg vrtića na području Općine 

Vuka, a uslijed smanjenog broja polaznika dječjeg 

vrtića tijekom ljetnih mjeseci. 

 

Članak 2. 

Općina Vuka će navedeni trošak iz članka 

1. ove Odluke podmiriti direktno dobavljaču s kojim 

dječji vrtić Mali princ ima sklopljen ugovor, Nova 

furca d.o.o., Vinkovačka 2, 31000 Osijek, OIB: 

18738359957, po ispostavljenim mjesečnim 

računima. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 

donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“. 

 

KLASA: 601-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-42-02-22-6 

Vuka, 25. srpnja 2022. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

…………………………………………………… 

 

 

Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» br. 1/14, 1/18, 

1/20, 2/21), Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 

11. sjednici, održanoj dana 25. srpnja 2022. godine, 

donosi 

 

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća 

o provedbi Provedbenog programa Općine Vuka 

za razdoblje 2021.-2025. (Izvještajno razdoblje 

do 30. lipnja 2022.) 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće prihvaća Polugodišnje 

izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine 

Vuka za razdoblje 2021.-2025. (Izvještajno 

razdoblje do 30. lipnja 2022.), kako ga je donio 

Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

Izvješće je u prilogu ovog Zaključka i čini 

njegov sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Vuka». 

 

KLASA: 001-01/22-01/1 

URBROJ: 2158-42-02-22-6 

U Vuki, 25. srpnja 2022. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

……………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 001-01/22-01/1 

URBROJ: 2158-42-03-22-4 

Vuka, 19. srpnja 2022. godine 

 

  POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI 

PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE 

VUKA 

ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.  

(Izvještajno razdoblje do 30. lipnja 2022.) 

 

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM 

PODRUČJU 

Provedbenim programom Općine Vuka za razdoblje 

2021.-2025. definirane su vizija, misija i ciljevi 

Općine Vuka u skladu s općim stanjem područja 

Općine Vuka i dostupnim resursima, ali i 

mogućnostima njihove aktivacije u svrhe rasta i 

razvoja naselja te unapređenja zajednice i podizanja 

standarda života mještana.  

Provedbeni program Općine Vuka odnosi se na 

razdoblje od svibnja 2021. godine do travnja 2025. 

godine, odnosno na vrijeme trajanja mandata 

općinskog načelnika kao izvršnog tijela jedinice 

lokalne samouprave. 
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Provedbenim programom Općine Vuka za razdoblje 

2021.-2025. određeno je deset mjera čijim će se 

provođenjem unaprijediti razvoj Općine Vuka u 

razdoblju do travnja 2025. godine.  

U promatranom izvještajnom razdoblju nije bilo 

značajnijih gospodarskih, društvenih i političkih 

promjena na području Općine koje bi utjecale na 

mogućnost planiranog provođenja određenih mjera, 

no globalna događanja uzrokovana ekonomskim, 

zdravstvenim i društvenim krizama poput globalne 

inflacije, pandemije koronavirusa te ratnih zbivanja 

potencijalna su prijetnja daljnjem izvršenju zadanih 

aktivnosti u okviru definiranih mjera.  

 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U 

PROVEDBI MJERA 

Provedbenim programom Općine Vuka za razdoblje 

2021.-2025. određeno je deset mjera za unapređenje 

razvoja Općine Vuka. Sve određene mjere Općine 

Vuka u promatranom izvještajnom razdoblju imaju 

status provedbe „u tijeku“ te nema odstupanja od 

predviđene dinamike provedbe.  

Mjera 1. Gospodarstvo 

Mjera 1. Gospodarstvo odnosi se na poticanje 

razvoja poljoprivrede, odnosno potpore lokalnom 

stanovništvu za bavljenje poljoprivredom. Ključne 

aktivnosti za provedbu navedene Mjere, određene su 

aktivnosti: 

- Sufinanciranje polica osiguranja 

poljoprivrednicima 

- Sufinanciranje tehničkih pregleda traktora i 

radnih strojeva poljoprivrednicima 

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju 

do 2025. godine, pratit će se broj dodijeljenih 

potpora. Za pokazatelja „broj dodijeljenih potpora“ 

za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 44 

potpore, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosila je 32. 

Za provedbu Mjere 1. u promatranom razdoblju 

utrošeno je 21.704,32 kune proračunskih sredstava. 

Mjera 1. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te 

nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 

Mjera 2. Komunalna infrastruktura 

Mjera 2. „Komunalna infrastruktura“ obuhvaća 

aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture te 

podizanja i ujednačavanja razine komunalnog 

standarda na području Općine Vuka što će se 

pozitivno odraziti na kvalitetu života mještana. 

Za provedbu Mjere 2. ključne su sljedeće aktivnosti: 

- Održavanje groblja i mrtvačnice,  

- Redovno održavanje nerazvrstanih cesta, 

- Održavanje javnih zelenih površina. 

Kao pokazatelj rezultata provedbe mjere u razdoblju 

do 2025. godine prati se kvadratura održavanih 

javnih površina i groblja, te dužina saniranih 

otresnica. Za 2022. godinu, određena je ciljana 

vrijednost pokazatelja od 50.000 m2 održavanih 

javnih površina i 57.018 m2 održavanog groblja, te 

600 m saniranih otresnica. Do 30. lipnja 2022. 

godine vrijednost pokazatelja ostvarena na sljedeći 

način: 87.703 m2 održavanih javnih površina – 

košnja i uređenje javnih površina, 42.450 m2 

održavanog groblja - košnja, te 270 m saniranih 

(asfaltiranih) otresnica. 

Za provedbu Mjere 2. u promatranom izvještajnom 

razdoblju utrošeno je 139.562,05 kuna proračunskih 

sredstava. 

Mjera 2. provodi se sukladno određenoj dinamici te 

nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi.  

 

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

Mjera 3. „Komunalno gospodarstvo“ obuhvaća 

aktivnosti izgradnje komunalne infrastrukture radi 

povećanja sigurnosti stanovništva i poboljšanje 

uvjeta stanovanja. Za provedbu Mjere 3. ključne su 

sljedeće aktivnosti:  

- Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza 

- Izgradnja javne rasvjete 

- Izgradnja mosta preko Vuke i pristupne 

ceste 

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju 

do 2025. godine, pratit će se dužina (m) izgrađenih 

pješačkih staza, broj izgrađenih stupova javne 

rasvjete, te dužina (m) izgrađenih/rekonstruiranih 

nerazvrstanih cesta.  

Za pokazatelja „dužina (m) izgrađenih pješačkih 

staza“ za 2022. godinu određena je ciljna vrijednost 

1000 m, a do 30. lipnja ostvarena vrijednost 

pokazatelja iznosi 694 m, i odnosi se na sanaciju 

pješačke staze u Osječkoj ulici  - od mosta preko 

rijeke Vuke do Mlina, te sanaciji pješačke staze u 

ulici N.Š. Zrinskog. 

Za provedbu Mjere 3. u promatranom razdoblju 

utrošeno je 665.586,83 kune. 

Mjera 3. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te 

nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 

 

Mjera 4. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog 

okoliša 

Mjera 4. „Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša“ 

tiče se očuvanja i unaprjeđenja kvalitete okoliša, a 

obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

- Saniranje divljih deponija, 

- Nabava opreme za odlaganje komunalnog 

otpada, 

- Deratizacija i dezinsekcija. 

Kao pokazatelji rezultata u razdoblju do 2025. 

godine pratit će se „broj spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada“ gdje je ciljna vrijednost za 

2022. godinu 1800 spremnika, „broj saniranih 

deponija“, gdje je ciljna vrijednost za 2022. godinu 

1 sanacija, te „broj provedenih tretmana suzbijanja 

komaraca“ gdje je kao ciljna vrijednost za 2022. 

godinu planirano 5 tretmana.  

Do 30. lipnja 2022. godine pokazatelji rezultata su 

ostvareni na način da je pokazatelj „broj spremnika 

za odvojeno prikupljanje otpada“, ostvaren u 

potpunosti. Naime, nabavljeni su spremnici za 

odvojeno prikupljanje stakla i metala, čime svi 

280

"Službeni glasnik Općine Vuka", broj 07/22



 
 
 
stanovnici općine Vuka osim navedenih kategorija 

otpada, odvajaju i papir i plastiku na kućnom pragu. 

Pokazatelj rezultata „broj saniranih deponija“ nije 

ostvaren jer iako je bilo planirano saniranje, isto nije 

potrebno jer je tijekom 2021. isto sanirano. Na 

području Općine trenutno nema divljih deponija. 

Pokazatelj rezultata „broj provedenih tretmana 

suzbijanja komaraca“ - do 30. lipnja 2022. godine 

proveden je jedan larvicidni tretman, sukladno 

preporuci i monitoringu Nastavnog zavoda za javno 

zdravstvo Osječko-baranjske županije. 

Za provedbu Mjere 4. u promatranom razdoblju 

utrošeno je 238.671,58 kuna. 

Mjera 4. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te 

nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 

 

Mjera 5. Socijalna skrb 

Mjera 5. Socijalna skrb obuhvaća skrb i pomoć 

osjetljivim skupinama stanovništva, a ključne su 

sljedeće aktivnosti: 

- Jednokratne novčane pomoći, 

- Pomoć obiteljima i kućanstvima za 

stanovanje, 

- Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici 

– Aktivno u trećoj životnoj dobi, 

- Projekt Zaželi 

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. godine 

prati se broj korisnika zajamčene minimalne 

naknade, broj isplaćenih jednokratnih novčanih 

pomoći, broj zaposlenih žena u projektu Zaželi, te 

broj korisnika uključenih u projekt Aktivno u trećoj 

životnoj dobi. 

Za pokazatelj „Broj korisnika zajamčene minimalne 

naknade“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost 6 korisnika, dok do 30. lipnja 2022. 

godine vrijednost pokazatelja iznosi 7 korisnika. 

Za pokazatelj „Broj isplaćenih jednokratnih 

novčanih pomoći“ za 2022. godinu određena je 

ciljana vrijednost 4 jednokratnih pomoći, a 

vrijednost pokazatelja do 30. lipnja 2022. godine 

ostvarena je u visini 2 jednokratne pomoći. 

Za pokazatelj „Broj zaposlenih žena u projektu 

Zaželi“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost 25 žena, a do 30. lipnja 2022. godine 

ostvarena vrijednost pokazatelja iznosi 11 žena. 

Za pokazatelj „Broje korisnika uključenih u projekt 

Aktivno u trećoj životnoj dobi“ za 2022. godinu 

utvrđena je ciljana vrijednost 60 korisnika, dok je s 

30. lipnjem 2022. godine ostvarena vrijednost 

pokazatelja 89 korisnika. 

Za provedbu Mjere 5. u promatranom razdoblju 

utrošeno je 507.153,75 kuna. 

Mjera 5. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te 

nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 

Mjera 6. Demografija 

Mjera 6. Demografija uključuje poticanje nataliteta i 

doseljavanja radno sposobnog stanovništva, a 

obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

- Naknade za novorođenčad, 

- Sufinanciranje boravka djece u vrtiću, 

- Stipendiranje studenata, 

- Sufinanciranje prijevoza učenicima i 

studentima. 

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. 

godine, prati se broj djece polaznika dječjeg vrtića, 

broj studenata korisnika stipendije, broj učenika 

kojima se sufinancira cijena prijevoza, te broj 

novorođene djece. 

Za pokazatelj „Broj djece polaznika dječjeg vrtića“ 

za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 25 

djece, i ista je ostvarena do 30. lipnja 2022. godine. 

Za pokazatelj „ Broj studenata korisnika stipendije“ 

za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 9, dok 

do 30. lipnja 2022. godine ostvarena vrijednost 

pokazatelja iznosi 11 studenata. 

Za pokazatelja „Broj učenika kojima se sufinancira 

cijena prijevoza“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost 56, a ostvarena vrijednost do 30. lipnja 

2022. godine iznosi 41 učenik. 

Za pokazatelj „Broj novorođene djece“ za 2022. 

godinu određena je ciljana vrijednost 12 djece, dok 

do 30. lipnja 2022. godine ostvarena vrijednost 

pokazatelja iznosi 3 djece. 

Za provedbu Mjere 6. u promatranom razdoblju 

utrošeno je 180.245,59 kuna. 

Mjera 6. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te 

nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 

 

Mjera 7. Kultura, sport, rekreacija 

Mjera 7. Kultura, sport, rekreacija odnosi se na 

stvaranje povoljnih uvjeta za provedbu kulturnih, 

sportskih i rekreativnih aktivnosti: 

- Izgradnju sportsko-rekreacijske zone,  

- Dovršetak uređenja društvenog doma, 

- Opremanje društvenog doma. 

Kao pokazatelji rezultata u razdoblju do 2025. 

godine, prati se broj izgrađenih sportskih terena i 

broj održanih manifestacija. 

Za pokazatelj „Broj izgrađenih sportskih terena“ za 

2022. godinu određena je ciljana vrijednost 2 terena, 

dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja 

iznosi 0. 

Za pokazatelj „Broj održanih manifestacija“ za 

2022. godinu određena je ciljana vrijednost 1, a do 

30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 

0. 

Za provedbu Mjere 7. u promatranom razdoblju 

utrošeno je 181.724,91 kuna. 

Mjera 7. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te 

nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 

 

Mjera 8. Obrazovanje 

Mjera 8. Obrazovanje odnosi se na stvaranje uvjeta 

za pristupačnost obrazovanju mještanima, te 

obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

- Sufinanciranje školskog pribora 

osnovnoškolcima,  

- Nabava udžbenika /radnog materijala 

osnovnoškolcima, 
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- Naknade za troškove toplog obroka u 

osnovnoj školi. 

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. godine 

prati se broj učenika s područja Općine u osnovnoj 

školi. Kao ciljana vrijednost za 2022. godinu 

određeno je 77 učenika, dok je do 30. lipnja 2022. 

godine ostvarena vrijednost pokazatelja 67 učenika. 

Za provedbu Mjere 8. u promatranom razdoblju 

utrošeno je 5.883,99 kune, i to na sufinanciranje 

prehrane u školi (provedba projekta „Školski obrok 

za sve“) i nagradu za najboljeg učenika osnovne 

škole Milka Ceplića u Vuki. 

Mjera 8. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te 

nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 

 

Mjera 9. Prostorno planiranje i uređenje 

stanovanja 

Mjera 9. Prostorno planiranje i uređenje stanovanja 

za cilj ima stvaranje uvjeta za razvoj i poboljšanje 

uvjeta stanovanja, a obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

- Izrada projektne i druge dokumentacije, 

- Energetska obnova zgrade javne namjene, 

- Izgradnja igrališta na području općine, 

- Opremanje općinske zgrade – 

digitalizacija. 

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. godine 

prati se broj donesenih izmjena/dopuna PPUO, broj 

građevinskih dozvola, broj javnih objekata na 

kojima je provedena energetska obnova, broj 

projekata izrade digitalnih baza, broj izgrađenih i 

obnovljenih dječjih igrališta. 

Za pokazatelj „Broj donesenih izmjena/dopuna 

PPUO“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost 1, dok do 30. lipnja 2022. godine 

vrijednost pokazatelja iznosi 1 izmjena i dopuna 

PPUO. 

Za pokazatelj „Broj građevinskih dozvola“ za 2022. 

godinu određena je ciljana vrijednost 2, dok do 30. 

lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 1 

dozvola. 

Za pokazatelj „Broj javnih objekata na kojima je 

provedena energetska obnova“ za 2022. godinu 

određena je ciljana vrijednost 2, dok je do 30. lipnja 

2022. godine vrijednost pokazatelja 1. 

Za pokazatelj „Broje projekata izrade digitalnih 

baza“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 

2, dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosi 1. 

Za pokazatelj „Broj izgrađenih i obnovljenih dječjih 

igrališta“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost 2, dok do 30. lipnja 2022. godine, 

vrijednost pokazatelja iznosi 1. 

Za provedbu Mjere 9. u promatranom razdoblju 

utrošeno je 152.307,24 kuna. 

Mjera 9. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te 

nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 

 

Mjera 10. Lokalna uprava i administracija 

Mjera 10. Lokalna uprava i administracija obuhvaća 

sljedeće aktivnosti: 

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

Navedena mjera odnosi se na aktivnosti vezane uz 

redovnu djelatnost jedinice lokalne samouprave, te 

jačanje kompetencija i unaprjeđenja sustava lokalne 

uprave. 

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. godine 

prati se broj izdanih rješenja i broj zaposlenika koji 

su sudjelovali u dodatnim edukacijama i stručnim 

seminarima (godišnje). 

Za pokazatelj „Broj izdanih rješenja“ za 2022. 

godinu određena je ciljana vrijednost 115 rješenja,  

dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja 

iznosi 62 rješenja. 

Za pokazatelj „Broj zaposlenika koji su sudjelovali 

u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima 

(godišnje)“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost 2, dok do 30. lipnja  2022. godine 

vrijednost pokazatelja iznosi 2 educirana 

zaposlenika. 

Za provedbu Mjere 10. u promatranom razdoblju 

utrošeno je 433.361,29 kuna. 

Mjera 10. provodi se sukladno planiranoj dinamici, 

te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi. 

 

Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi 

mjera u Provedbenom programu Općine Vuka 

za razdoblje 2021.-2025. 

 

U promatranom izvještajnom razdoblju, provedba 

svih deset mjera određenih Provedbenim 

programom Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. 

odvijala se planiranom dinamikom. Status svih 

mjera je „U tijeku“ budući da su pripadajuće ključne 

točke ostvarenja postignute u planiranom roku.  

Općina Vuka i u nadolazećem razdoblju nastavit će 

provoditi aktivnosti provedbe određenih mjera 

prema planu, a eventualne prepreke u provedbi 

nastojat će se otkloniti u što bržem roku i na 

adekvatan način.  

 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA 

JAVNIH POLITIKA 

 

Provedbom mjera utvrđenih Provedbenim 

programom Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. 

doprinosi se ciljevima javnih politika određenih 

Planom razvoja Osječko-baranjske županije za 

razdoblje do 2027. godine te Nacionalnom 

razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. 

godine.  

 

Provedba Mjere 1. Gospodarstvo doprinijet će 

Posebnom cilju 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog 

okruženja te konkurentnosti i inovativnosti 

gospodarstva iz Plana razvoja Osječko-baranjske 

županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom 

cilju 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo. Kao 

doprinos navedenim javnim politikama u ovom 

izvještajnom razdoblju, ističemo sufinanciranje 
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tehničkog pregleda i registracije traktora i drugim 

poljoprivrednih strojeva za 32 stanovnika – 

poljoprivrednika s područja Općine Vuka. 

 

Provedba Mjere 2. Komunalna infrastruktura 

doprinijet će Posebnom cilju 14. Podrška razvoju 

slabije razvijenih i potpomognutih područja 

Županije iz Plana razvoja Osječko-baranjske 

županije za razdoblje do 2027. godine. Kao doprinos 

navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom 

razdoblju, ističemo redovno održavanje javnih 

površina. 

 

Provedbom Mjere 3. Komunalno gospodarstvo 

doprinosi se Posebnom cilju 7. Razvoj i unaprjeđenje 

održive mobilnosti iz Plana razvoja Osječko-

baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. 

Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom 

izvještajnom razdoblju, ističe se rekonstrukcija 

pješačkih staza u Osječkoj i ulici Nikole Šubića 

Zrinskog, a čijim se izvršenjem podiže razina 

komunalnih usluga i standarda, kao i sigurnosti i 

udobnosti odvijanja prometa.  

 

Provedba Mjere 4. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog 

okoliša doprinijet će Posebnom cilju 6. Razvoj 

lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja 

kvalitete života s ciljem ekološke i energetske 

tranzicije iz Plana razvoja Osječko-baranjske 

županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom 

cilju 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku 

neutralnost. Kao doprinos navedenim javnim 

politikama u ovom izvještajnom razdoblju, 

navodimo nabavu spremnika za odvojeno 

prikupljanje stakla i metala, koji su podijeljeni svim 

stanovnicima Općine Vuka.  

 

Provedba Mjere 5. Socijalna skrb doprinijet će 

Posebnom cilju 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava 

zdravstva i socijalne skrbi iz Plana razvoja Osječko-

baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te 

Strateškom cilju 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

- Prioritetno područje javnih politika 4. Socijalna 

solidarnost i odgovornost NRS-a 2030. Kao 

doprinos navedenim javnim politikama ističe se 

uključivanje 89 korisnika u projekt Aktivno u trećoj 

životnoj dobi, te zapošljavanje 11 žena u projektu 

Zaželi.  

 

Provedba Mjere 6. Demografija doprinosi Posebnom 

cilju 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i 

osnaživanje obitelji iz Plana razvoja Osječko-

baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te 

Strateškom cilju 6. Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji – Prioritetno područje javnih politika 

1. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i 

izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj, 

Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. (NRS 

2030.). Kao doprinos navedenim javnim politikama 

u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se ističu 

sljedeće aktivnosti Općine Vuka: sufinanciranje 

vrtića za sve polaznike vrtića, dodjela stipendija za 

visoko obrazovanje, dodjela potpora za 

novorođenčad te sufinanciranje prijevoza učenicima 

i studentima. 

 

Provedbom Mjere 7. Kultura, sport i rekreacija 

doprinosi se Posebnom cilju 4. Jačanje zajednice i 

civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i 

kvalitetnog života građana iz Plana razvoja Osječko-

baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. 

Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom 

izvještajnom razdoblju, posebno se ističe izgradnja 

dovršetak uređenja društvenog doma u Vuki. 

 

Provedba Mjere 8. Obrazovanje doprinosi Posebnom 

cilju 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i 

znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji 

gospodarstva i tržišta rada iz Plana razvoja Osječko-

baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. 

Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom 

izvještajnom razdoblju, ističe se sudjelovanje u 

projektu „Školski obrok za sve“, te nabava radnog 

materijala i školskog pribora svim učenicima s 

područja Općine Vuka. 

 

Provedbom Mjere 9.  Prostorno planiranje i uređenje 

stanovanja doprinijet će Posebnom cilju 12. Podrška 

digitalnoj tranziciji društva i gospodarstva iz Plana 

razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 

2027. godine. Kao doprinos navedenim javnim 

politikama u ovom izvještajnom razdoblju, ističe se 

odobreni projekt uvođenje sustava elektronskog 

poslovanja. 

 

Provedbom Mjere 10. Unaprjeđenje lokalne uprave i 

administracije doprinosi se Posebnom cilju 13. 

Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog 

sektora i upravljanja javnom imovinom iz Plana 

razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 

2027. godine te Strateškom cilju 3. Učinkovito i 

djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje 

državnom imovinom NRS-a 2030. Kao doprinos 

navedenim javnim politikama u izvještajnom 

razdoblju ističu se dodatne edukacije dva 

zaposlenika, a u svrhu učinkovite primjene 

zakonskih propisa. 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 
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NAZIV AKTA STRATEŠKOG 

PLANIRANJA:

IZVJEŠTAJNO 

RAZDOBLJE:

DATUM IZRADE 

IZVJEŠĆA:

Redni broj 

mjere

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta 

strateškog planiranja
Naziv mjere Ključne točke ostvarenja mjere Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja Pokazatelj rezultata mjere

Početna vrijednost

pokazatelja rezultata

Ciljna

vrijednost

2022.

Ostvarena vrijednost pokazatelja 

rezultata

Iznos utrošenih proračunskih 

sredstava

Postignuće ključnih točaka 

ostvarenja 
Status provedbe mjere Opis statusa provedbe mjere

m2 održavanih javnih površina 50.000 50.000 87.703

m2 održavanog groblja 57.018 57.018 42.450

dužina (m) saniranih otresnica 270 800 270

dužina (m izgrađenih pješačkih staza 0 1000 694

broj izgrađenih stupova javne rasvjete 0 100 0

dužina (m) rekonstruiranih/izgrađenih nerazvrstanih cesta 0 1.000 0

broj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 800 1800 1800

broj saniranih deponija
0 1 0

broj provedenih tretmana suzbijanja komaraca 4 5 1

broj korisnika zajamčene minimalne naknade 5 6 7

broj isplaćenih jednokratnih pomoći 5 4 2

broj zaposlenih žena u projektu Zaželi 12 25 11

broj korisnika uključenih u projekt Aktivno u trećoj životnoj 

dobi
20 60 89

broj djece polaznika dječjeg vrtića 20 25 25

broj studenata korisnika stipendije 8 9 11

broj učenika kojima se sufinancira cijena prijevoza 54 56 41

broj novorođene djece 11 12 3

broj izgrađenih sportskih terena 1 2 0

broj donesenih izmjena/dopuna PPUO 0 1 1

broj građevinskih dozvola 2 2 1

broj javnih objekata na kojima je provedena energetska 

obnova
1 2 1

broj projekata izrade digitalnih baza 1 2 1

broj izgrađenih i obnovljenih  dječjih igrališta 1 2 1

broj izdanih rješenja 113 115 62

Datum:

Ime i prezime Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

POTPIS ČELNIKA TIJELA: 

NOSITELJ IZRADE AKTA: OPĆINA VUKA Provedbeni program Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. 01.01.2022.-30.06.2022. 19.07.2022.

19.07.2022.

Marijana Sertić

10.

Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti 

javnog sektora i upravljanja javnom 

imovinom

10. Lokalna uprava i administracija

A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I 

STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA- aktivnosti vezane uz 

redovnu djelatnost, te  jačanje kompetencija i 

unapređenje sustava lokalne uprave

prosinac 2025.

prosinac 2025.

prosinac 2025. U TIJEKU

Sufinaniranje troškova prehrane u visini 30% cijene obroka za sve učenike 

s područja Općine Vuka koji su polaznici Osnovne škole Milka Cepelića. 

Nabavka radnih udžbenika i materijala je planirana u drugom polugodištu 

2022. godine.

9.
Podrška digitalnoj tranziciji društva i 

gospodarstva

9. Prostorno planiranje i uređenje 

stanovanja

A100031 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE 

DOKUMENTACIJE

K100153 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 

JAVNE NAMJENE

K100086 IZGRADNJA IGRALIŠTA NA 

PODRUČJU OPĆINE

K100091 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE - 

DIGITALIZACIJA

                                         152.307,24 kn U TIJEKU

II. izmjene i dopune PPUO Općine Vuka izrađene su i usvojene u prvom 

polugodištu 2022. godine. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za 

rekonstrukciju nerazvrstane ceste te je predana na građevinsku dozvolu, 

dok je za nerazvrstanu cestu Semeljačka ulica, ishođena građevinska 

dozvola. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju sjenice 

i dječjeg igrališta kod zgrade općinske uprave i dječjeg vrtića. Kroz projekt 

Uvođenja sustava elektronskog poslovanja, planirana je digitalizacija 

poslovanja općine te prilagodba programskih rješenja zakonskim 

obvezama.

8.

Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i 

znanstveno-istraživačke djelatnosti u 

funkciji gospodatstva i tržišta rada

8. Obrazovanje

A100047 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG 

PRIBORA OSNOVNOŠKOLCIMA

T100122 NABAVA UDŽBENIKA 

OSNOVNOŠKOLCIMA

A100144 NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG 

OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

7.

Jačanje zajednice i civilnog društva u 

funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog 

života građana

7. Kultura, sport i rekreacija

K100104 IZGRADNJA SPORTSKO-

REKREACIJSKE ZONE

K100090 DOVRŠETAK UREĐENJA 

DRUŠTVENOG DOMA

K100098 OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA

                                         181.724,91 kn U TIJEKU Navedene aktivnosti će se provoditi u drugoj polovici godine.

6.
Podrška demografskoj revitalizaciji i 

osnaživanje obitelji
6. Demografija

A100033 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD

A100136 SUFINANCIRANJE BORAVKA 

DJECE U VRTIĆU

A100038 STIPENDIRANJE STUDENATA

A100039 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA 

UČENICIMA I STUDENTIMA

prosinac 2025.

prosinac 2024.

broj održanih manifestacija 0 1 0

U TIJEKU

Plaćeni su troškovi stanovanja za prvih 6 mjeseci za korisnike zajamčene 

minimalne naknade, isplaćene 2 jednokratne novčane pomoć kao pomoć za 

prevladavanje životnih poteškoća, proveden projekt Zaželi-faza II, kroz 

koji je zaposleno u 2022. godini 11 žena, te provedene aktivnosti za 89 

korisnika projekta Aktivno u trećoj životnoj dobi.

prosinac 2024.

prosinac 2025.

4.

Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture 

radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem 

ekološke i energetske tranzicije

4. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog 

okoliša

A100155 SANIRANJE DIVLJIH DEPONIJA

K100089 NABAVA OPREME ZA 

ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

A100065 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću Mali princ u Vuki (jedna 

mješovito odgojno-obrazovna skupina) se provodilo za 25 djece, 

sufinancirao se prijevoz za 37 učenika i 4 studenta, te je isplaćena novčana 

pomoć za rođenje djeteta za 3 djece u prvom polugodištu 2022. godine.

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

                                           21.704,32 kn U TIJEKU

Do kraja lipnja dodjeljeno je 32 potpora poljoprivrednicima, u vidu 

podmirenja troškova registracije poljoprivrednih strojeva i priključnih 

vozila.

                                         139.562,05 kn U TIJEKU

                                         238.671,58 kn U TIJEKU

1.

Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja 

te konkurentnosti i inovativnosti 

gospodarstva

U prvom polugodištu, održavano je ukupno 87.703 m2 javnih površina, te 

42.450 m2 groblja u Vuki. 

3. Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti
U prvom polugodištu, rekonstruirane su pješačke staze u ulici Nikole 

Šubića Zrinskog, u duljini od 327 m, te u Osječkoj ulici u duljini od 367 m.

prosinac 2025.

prosinac 2025.

Podrška razvoju slabije razvijenih i 

potpomognutih područja Županije
2. Komunalna infrastruktura

A100008 ODRŽAVANJE GROBLJA I 

MRTVAČNICE

A100009 REDOVITO ODRŽAVANJE 

NERAZVRSTANIH CESTA

A100026 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH 

POVRŠINA

Nabavljeno je 500 spremnika za metal i 500 spremnika za staklo, koji su 

podijeljeni stanovništvu, te je obavljen jedan larvicidni tretman komaraca, 

sukladno preporuci NZJZ OBŽ.

1. Gospodarstvo

A100054 SUFINANCIRANJE POLICA 

OSIGURANJA POLJOPRIVREDNICIMA

A100055 SUFINANCIRANJETEHNIČKIH 

PREGLEDA TRAKTORA I RADNIH 

STROJEVA POLJOPRIVREDNICIMA

2.

U TIJEKU

                                         433.361,29 kn 

prosinac 2025.

                                             5.883,99 kn 

3. Komunalno gospodarstvo

K100095 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA 

PJEŠAČKIH STAZA

K100109 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

K100139  IZGRADNJA MOSTA PREKO VUKE 

I PRISTUPNE CESTE

                                         665.586,83 kn U TIJEKU

broj dodjeljenih potpora

broj učenika s područja općine u osnovnoj školi

                                         180.245,59 kn U TIJEKU

5.
Razvoj unaprjeđenje sustava zdravstva i 

socijalne skrbi
5. Socijalna skrb

A100032 JEDNOKRATNE NOVČANE 

POMOĆI

A100040 POMOĆ OBITELJIMA I 

KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE

T100123 ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH 

USLUGA U ZAJEDNICI - AKTIVNO U 

TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI

A100148 PROJEKT ZAŽELI

                                         507.153,75 kn 

42 44 32

broj zaposlenika koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama 

i stručnim seminarima -godišnje
1 2 2

74 77 67
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UVODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA:  

 

Poštovani mještani, 

 

Provedbeni program Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. kratkoročni je strateški dokument koji se, 

sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i kao takav 

vrijedi za taj mandat. Programom su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti Općine Vuka za 

mandatno razdoblje od 2021. do 2025., koji se provode i povezani su sa Proračunom. 

Općina Vuka je danas uspješna općina što je rezultat svih dosadašnjih ulaganja i projekata koje smo 

planirano i zajednički uspješno proveli. No, isto tako, iz dana u dan postoji potreba za novim  ulaganjima, 

projektima,  koji će život u našoj općini i svakom njegovom stanovniku učiniti još boljim i kvalitetnijim.  

Nakon zahtjevne, ali uspješne 2020. godine, u kojoj su ostvareni brojni projekti sufinancirani novcem iz 

europskih fondova, u proračunskom / provedbenom razdoblju 2021. – 2025. nastavljamo istim tempom 

realizacije razvojnih projekata iz područja socijalne skrbi, odgoja, komunalnog gospodarstva, te ostalih 

područja koji su u našoj nadležnosti. 

Iznimno cijeneći sve prijedloge mještana, pozivamo vas da i dalje aktivno, putem vaših pohvala, kritika 

i različitih zamisli, sudjelujete u kreiranju planova Općine Vuka za buduća razdoblja, a sve s ciljem 

poboljšanja kvalitete svih segmenata života naših građana što nam je iznimno bitno. 

 

                                                                                                       

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286

"Službeni glasnik Općine Vuka", broj 07/22



 

 

 

SADRŽAJ 

 

UVODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA .................................................................. 2 

1. UVOD .................................................................................................................................... 4 

2. ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE 

POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI............................................................................ 6 

2.1.OSNOVNI PODACI ..................................................................................................................... 6 

2.2.DRUŠTVO .................................................................................................................................... 6 

2.3.GOSPODARSTVO ....................................................................................................................... 7 

3. MISIJA I VIZIJA …. .......................................................................................................... 8 

3.1.Misija Općine Vuka ...................................................................................................................... 8 

3.2.Vizija Općine Vuka ....................................................................................................................... 8 

4. STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE VUKA ZA 

RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE…………………………………………………… ...... 9 

4.1.Mjere, aktivnosti i razvojni projekti .............................................................................................. 9 

5. PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE STRATEŠKIH AKATA......... 13 

5.1.Praćenje i izvještavanje ............................................................................................................... 13 

5.2.Vrednovanje akata strateškog planiranja .................................................................................... 14 

 

PRILOZI DOKUMENTU: 

PRILOG 1. Tablični prikaz provedbenih mjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

287

"Službeni glasnik Općine Vuka", broj 07/22



 

 

 

1.UVOD   

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju 

i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i 

poveznicu s 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.  

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

broj 123/17) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja 

(nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja 

provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu 

strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), Vlada 

Republike Hrvatske je 2018. godine donijela Uredbu o smjernicama za izradu akata strateškog 

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

(»Narodne novine«, broj 89/2018). Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim 

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

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

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

planiranja.  

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

kratkoročni strateški akt kojim će se definirati mjere, aktivnosti te razvojni projekti Općine Vuka, a koji 

su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Planom razvoja Osječko-

baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. Obvezni sadržaj Provedbenog programa Općine Vuka 

za razdoblje 2021-2025. utvrđen je člankom 18. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog 

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

(»Narodne novine«, broj 89/2018). 

NRS 2030 usklađena je s ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 

2021.-2027.: 

1. Pametnija Europa (Smarter Europe),  

2. Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe),  

3. Povezanija Europa (More connected Europe),  

4. Socijalnija Europa (More social Europe) i  

5. Europa bliža građanima (Europe closer to citizens) 

 

Strateški okvir NRS 2030, kao krovni nacionalni strateški akt na koji se potom veže i strateški smjer 

razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva 

(dalje: SC): 

o Razvojni smjer 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 

- SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske 
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o Razvojni smjer 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 

 

o Razvojni smjer 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 

 

o Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj 

- SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

Dokument je usklađen s višegodišnjem financijskim okvirom EU te aktima strateškog planiranja 

povezanim s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021-2027. 

definiranim Odlukom o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju 

provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela 

zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-

05/16-20-6), a koja je u skladu s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju 

zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, 

Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond 

za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize 

(COM(2018) 375 final). 

Plan razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine, usklađen je s NRS 2030, a opća prioritetna 

područja, te u okviru njih i posebni ciljevi, Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine 

proizašla su iz analize srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala, a u okviru kojih će dionici 

razvoja u OBŽ težiti unaprjeđenju postojećeg stanja u sljedećem srednjoročnom razdoblju: 

• Osnaživanje i unaprjeđenje društvenog sustava i kvalitete života građana 

PC1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji 

PC2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi 

PC3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji 

gospodarstva i tržišta rada 

PC4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana 

 

• Kvalitetan, siguran i očuvan životni prostor 

PC5. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te jačanje otpornosti na 

klimatske promjene 

PC6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života u cilju ekološke i 

energetske tranzicije 

PC7. Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti 

PC8. Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizike 

 

• Regionalna prepoznatljivost, konkurentnost i inovativnost gospodarstva 

PC9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva 

PC10. Podrška proizvodnji i preradi hrane u funkciji održivog regionalnog razvoja 

PC11. Jačanje regionalne prepoznatljivosti kroz brendiranje i promidžbu 

PC12. Podrška digitalnoj tranziciji društva i gospodarstva 

 

• Učinkovito i djelotvorno upravljanje 

PC13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom imovinom 

PC14. Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije. 
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Provedbeni program Općine Vuka usklađen je s posebnim ciljevima Plana razvoja Osječko-baranjske 

županije do 2027. godine. 

 

2.ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE 

POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI 

 

2.1.OSNOVNI PODACI 

Općina Vuka smještena je u Osječko-baranjskoj županiji, a zauzima površinu od 37,02 km2. Općina 

administrativno obuhvaća 3 naselja: Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski. Općina Vuka u 2011. godini 

imala je 1.200 stanovnika. 

Općinsku upravu Općine Vuka čini Jedinstveni upravni odjel, koji broji ukupno 2 zaposlenika, 

službenika zaposlena na neodređeno vrijeme. U Općini Vuka, zaposleno je trenutno još 18 osoba na 

određeno vrijeme, u svrhu provedbe projekata koji su u tijeku.  

 

2.2.DRUŠTVO 

Demografske mjere kojima Općina Vuka nastoji dodatno utjecati na poboljšanje demografskog stanja 

područja, olakšati život građanima te podići kvalitetu života građana su: 

 Sredstva potpore za novorođeno dijete – Općina Vuka dodjeljuje za svako novorođeno dijete 

iznos od 3.000,00 HRK; 

 Sufinancira se cijena vrtića u Vuku, te ista za roditelje iznosi 550,00 HRK; 

 Financiranje nabave radnih udžbenika i udžbenika za sve osnovnoškolce s područja Općine 

Vuka; 

 Financiranje nabave bilježnica za sve osnovnoškolce s područja Općine Vuka; 

 Sufinanciranje školske prehrane kroz projekt „Školski obrok za sve“; 

 Prijevoz učenika osnovnih škola pokriven je u 100%-tnom iznosu; 

 Općinska stipendija za studente u iznosu od 500,00 HRK mjesečno za sve redovne studente s 

područja Općine; 

 Subvencioniranje kamata za stambene kredite; 

 Oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa kod izgradnje prve stambene 

nekretnine za sve mlađe od 40 godina. 

Na području Općine Vuka djeluje jedna osnovna škola – Osnovna škola Milka Cepelića, koju osim djece 

s područja Općine Vuka, polaze i djeca iz naselja Beketici, koje je na području Općin Čepin, te jedan 

dječji vrtić, koji Općina Vuka sufinancira. Ukupno je u vrtićkoj godini 2021./2022. u Dječji vrtić upisano 

27 djece.  

U Općini Vuka pacijentima se pruža primarna zdravstvena zaštita u ambulanti koja je u sastavu Doma 

zdravlja Osječko-baranjske županije i obuhvaća obiteljsku medicinu i stomatologa. Također, na području 

Općine nalazi se ljekarna koja je u privatnom vlasništvu. 

Socijalna skrb stanovništva manifestira se kroz projekt Zaželi, putem kojeg je zaposleno 12 žena, koje 

skrbe o 75 starijih i nemoćnih s područja Općine, te kroz projekt Aktivno u trećoj životnoj dobi, putem 

kojeg se starijima omogućava prijevoz do institucija koje su im od značaja, pomoć pri ostvarivanju prava, 

te se organiziraju i provode sportske i društvene radionice za starije osobe, kako bi ih se uključilo u 

društvo. 
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2.3.GOSPODARSTVO  

Indeks razvijenosti kompozitni1 je pokazatelj  sastavljen od društveno-gospodarskih indikatora kojim 

mjerimo stupanj razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Općina Vuka nalazi se u III. 

skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini 

ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (3. skupina) sa indeksom razvijenosti koji iznosi 

95,949.  

Na području općine Vuka stanovništvo se tradicionalno bavi poljoprivredom kojoj pogoduje geografski 

položaj, plodno tlo i povoljni klimatski uvjeti za uzgoj velikog broja poljoprivrednih kultura. Općina 

Vuka, kroz Program potpora poljoprivredi, sufinancira registraciju i tehnički pregled poljoprivrednih 

strojeva, te sufinancira policu osiguranja od prirodnih nepogoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1    Indeks se računa prema sljedećim parametrima: prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po 

stanovniku, prosječna stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva, stupanj obrazovanosti stanovništva 

(tercijarno obrazovanje) te indeks starenja. 
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3.MISIJA I VIZIJA 

 3.1.Misija Općine Vuka 
Misija Općine Vuka je ostvarivanje društvenih i gospodarskih interesa Općine i građana kroz poboljšanje 

komunalnih uvjeta, prometne sigurnosti i dostupnosti, obrazovnih programa i sadržaja te kvalitete života 

svih građana, vodeći pri tome posebnu brigu o djeci, starijima i ranjivim skupinama. Daljnji razvoj općine 

poticat će se kroz razvoj gospodarstva, izgradnju sportsko-rekreativne infrastrukture s ciljem poticanja 

kulture zdravog življenja, uvođenje zelenih i održivih ekološko-energetskih rješenja te obnovu i 

unapređenje komunalne infrastrukture. 

  

2.2.Vizija Općine Vuka 

U budućnosti Općinu Vuka vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će naši građani moći zadovoljiti 

sve svoje životne potrebe. U tom smislu, koristeći se našim prednostima koje proizlaze iz dobre prometne 

povezanosti, uz vrijedne i marljive ljude, te otklanjanjem nedostataka kroz prostorno uređenje, 

gospodarsku revitalizaciju kao promjenama i u svim ostalim segmentima života, a posebno, društvenom, 

kulturnom, obrazovnom i komunalnom, poboljšati uvjete života i rada, stvoriti uvjete za zapošljavanje 

radno sposobnog stanovništva, a sukladno tome i bolji i kvalitetniji život kroz ispunjenje svih 

civilizacijskih potreba. Time će Općine Vuka svojim građanima osigurati dobre uvjete života i ukupno 

oplemeniti život na području Općine. Općina Vuka će činiti sve što je u njezinoj moći da osigura dobre 

uvjete u socijalnoj skrbi, predškolskom i školskom obrazovanju, voditi brigu o visokoj razini kulturnih, 

sportskih i rekreativnih sadržaja. To će provoditi na način da pravilno i stručno raspolaže resursima te 

postane jedna od vodećih uprava po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom i 

prostornim planiranjem.
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3.STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE VUKA ZA 

RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE  

 

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

strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Vuka za razdoblje 2021-2025. godine. 

Strateški okvir definiran je kroz 10 razvojnih mjera: gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, komunalna 

infrastruktura, zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša, socijalna skrb, demografija, kultura, sport i 

rekreacija, obrazovanje, prostorno planiranje i uređenje stanovanja i lokalna samouprava i administracija. 

Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Vuka. Plan razvoja Osječko-

baranjske županije usvojen je 10. ožujka 2022. godine, te je izmjenama Provedbeni program Općine 

Vuka za razdoblje 2021.-2025. usklađen s njegovim posebnim ciljevima., dok je u trenutku donošenja 

Provedbeni programa bio usklađen sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne 

strategije do 2030. godine.   
U okviru 10 mjera definirane su aktivnosti kroz koje će Općina Vuka pratiti uspješnost vlastitog 

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

će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj 

rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranja je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja 

su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog 

programa obuhvaća poveznicu s proračunom Općine. Detaljan pregled mjera i aktivnosti zajedno sa 

akcijskim i financijskim planom nalazi se u PRILOGU 1 Provedbenog programa Općine Vuka za 

razdoblje 2021-2025. godine. 

3.1.Mjere, aktivnosti i razvojni projekti  

1. Gospodarstvo 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 

rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2020.  

Ciljna 

vrijednost 

2025.  

Stavka u proračunu 

1.1. Sufinanciranje 

polica osiguranja 

Broj dodijeljenih 

potpora 
42 50 

A100054 sufinanciranje polica 

osiguranja poljoprivrednicima  

1.2. Sufinanciranje 

tehničkog pregleda 

traktora i radnih 

strojeva 

A100055 sufinanciranje tehničkih 

pregleda traktora i radnih strojeva 

poljoprivrednicima 

 

2. Komunalno gospodarstvo 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 

rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2020.  

Ciljna 

vrijednost 

2025.  

Stavka u proračunu 

2.1 održavanje groblja i 

mrtvačnice 

m2 održavanog 

groblja 
57018 57018 

A100008 održavanje groblja i 

mrtvačnice 

2.2. redovno 

održavanje 

nerazvrstanih cesta 

dužina (m) 

saniranih 

otresnica 

270 270 
A100009 redovito održavanje 

nerazvrstanih cesta 

2.3. održavanje javnih 

zelenih površina 

m2 održavanih 

javnih površina 
50000 50000 

A100026 održavanje javnih 

zelenih površina 

 

3. Komunalna infrastruktura 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 

rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2020. 

Ciljna 

vrijednost 

2025. 

Stavka u proračunu 
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3.2. rekonstrukcija i 

izgradnja pješačkih 

staza 

dužina (m) 

izgrađenih 

pješačkih staza 

1480,89 300 
K100095 rekonstrukcija i 

izgradnja pješačkih staza 

3.3. izgradnja javne 

rasvjete 

broj izgrađenih 

stupova javne 

rasvjete 
0 100 

K100109 izgradnja javne 

rasvjete 

3.4 Izgradnja mosta 

preko Vuke i pristupne 

ceste 

dužina (m) 

rekonstruiranih 

nerazvrstanih 

cesta 

0 1000 
K100139  izgradnja mosta preko 

Vuke i pristupne ceste 

 

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021.-2025. 

• Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Općine Vuka 

• Izgradnja višenamjenske zgrade 

• Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Milka Cepelića 

• Izgradnja mosta preko Vuke i pristupne ceste 

• Izgradnja pješačko biciklističke staze kroz naselje Vuka 

 

4. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 

rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2020. 

Ciljna 

vrijednost 

2025.  

Stavka u proračunu 

4.1. nabava opreme za 

odlaganje komunalnog 

otpada 

broj spremnika za 

odvojeno 

prikupljanje otpada 

800 1800 
K100089 nabava opreme za 

odlaganje komunalnog otpada 

4.2. saniranje divljih 

deponija 

broj saniranih 

divljih deponija 
0 0 

A100155 saniranje divljih 

deponija 

4.3. dezinsekcija 

komaraca 

broj provedenih 

tretmana 
4 5 

A100065 deratizacija i 

dezinsekcija 

.     

5. Socijalna skrb 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 

rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2020.  

Ciljna 

vrijednost 

2025.  

Stavka u proračunu 

5.1. jednokratne 

novčane pomoći 

Broj isplaćenih 

jednokratnih pomoći 
5 4 

A100032 jednokratne novčane 

pomoći 

5.2. pomoć obiteljima i 

kućanstvima za 

stanovanje 

broj korisnika 

zajamčene 

minimalne naknade 

5 4 
A100040 pomoć obiteljima i 

kućanstvima za stanovanje 

5.3. Projekt 

Aktivno u trećoj 

životnoj dobi 

broj korisnika 

uključenih u projekt 

Aktivno u trećoj 

životnoj dobi 

20 0 

T100123 Širenje mreže 

socijalnih usluga u zajednici - 

Aktivno u trećoj životnoj dobi 
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5.4. Projekt Zaželi 
broj zaposlenih žena 

na projektu Zaželi 
12 25 A100148 projekt Zaželi 

 

6. Demografija 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 

rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2020. 

Ciljna 

vrijednost 

2025. 

Stavka u proračunu 

6.1. naknada za 

novorođenčad 

broj novorođene 

djece 
11 16 

A100033 naknada za 

novorođenčad 

6.2. sufinanciranje 

boravka djece u vrtiću 
broj djece u vrtiću 20 30 

A100136 sufinanciranje 

boravka djece u vrtiću 

6.3. stipendiranje 

studenata 
broj studenata 8 12 

A100038 stipendiranje 

studenata 

6.4. sufinanciranje 

prijevoza učenicima i 

studentima 

Broj učenika 

kojima se 

sufinancira cijena 

prijevoza 

54 65 

A100039 sufinanciranje 

prijevoza učenicima i 

studentima 

 

7. Kultura, sport i rekreacija 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 

rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2020.  

Ciljna 

vrijednost 

2025.  

Stavka u proračunu 

7.1. izgradnja sportsko-

rekreacijske zone 

Broj izgrađenih 

sportskih terena 
1 1 

K100104 izgradnja sportsko-

rekreacijske zone 

7.2. stavljanje u 

funkciju Društvenog 

doma u Vuki 

Broj održanih 

manifestacija 

 

0 2 

K100090 dovršetak uređenja 

društvenog doma 

K100098 opremanje 

društvenog doma 

 

8.  Obrazovanje 

Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2020.  

Ciljna 

vrijednost 

2025.  

Stavka u proračunu 

8.1. sufinanciranje 

školskog pribora 

Broj učenika u 

osnovnoj školi s 

područja općine  

74 82 

A100047 sufinanciranje školskog 

pribora osnovnoškolcima 

8.2. nabava udžbenika 
T100122 nabava udžbenika 

osnovnoškolcima 

8.3. naknada za 

troškove školskog 

obroka 

A100144 naknade za troškove 

toplog obroka u osnovnoj školi 

 

9. Prostorno planiranje i uređenje stanovanja 

Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2021.  

Ciljna 

vrijednost 

2025.  

Stavka u proračunu 

9.1. energetska 

obnova javnih zgrada 

broj javnih objekata 

na kojima je 

provedena energetska 

obnova PPUO 

1 1 

K100153 energetska obnova 

zgrade javne namjene 
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9.2. izrada projektne i 

druge dokumentacije 

broj građevinskih 

dozvola 
2 2 

A100031 izrada projektne i 

druge dokumentacije 

 

broj donesenih 

izmjena/dopuna 

PPUO 

0 1 

9.3. digitalizacija 

javne uprave 

broj projekata izrade 

digitalnih baza 
1 1 

K100091 opremanje općinske 

zgrade - digitalizacija 

9.4. izgradnja dječjih 

igrališta 

broj izgrađenih i 

obnovljenih  dječjih 

igrališta 

1 1 

K100086 izgradnja igrališta na 

području općine 

 

 

10.  Lokalna uprava i administracija 

Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata 

Polazišna 

vrijednost 

2020.  

Ciljna 

vrijednost 

2025.  

Stavka u proračunu 

10.1. aktivnosti vezane 

uz redovnu djelatnost, 

te  jačanje 

kompetencija i 

unapređenje sustava 

lokalne uprave 

broj izdanih rješenja 113 125 

A100001 administrativno, 

tehničko i stručno osoblje 

Jedinstvenog upravnog odjel 

broj zaposlenika koji 

su sudjelovali u 

dodatnim 

edukacijama i 

stručnim seminarima 

-godišnje 

1 2 
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4.PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE STRATEŠKIH AKATA  

Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave 

sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o Strateškom planiranju. Praćenje 

provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja 

(definirani u strateškom okviru općine Vuka) kojima se sustavno prati uspješnost provedbe mjera akta 

strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja proces je pružanja 

pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini JLS te široj 

javnosti o statusu provedbe strateškog akta. 

4.1.Praćenje i izvještavanje 

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

Vuka na čelu s općinskim načelnikom kao odgovornom osobom. Općina Vuka koordinira procesom koji 

za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju i ispunjenju vizije Općine. Općinski načelnik je 

odgovoran za redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog programa i uspješnosti zadanih ciljeva. Na 

godišnjoj osnovi, krajem svake kalendarske godine, odnosno po potrebi, a najkasnije do 20. prosinca 

revidirat će se Provedbeni program Općine Vuka. Praćenje provedbe odvija se tako da odgovorna osoba 

priprema godišnja izvješća o provedbi. Općinsko vijeće zaprima i odobrava godišnja izvješća te daje 

preporuke za unaprjeđenje izvršavanja. Sva izvješća o aktivnostima praćenja i izvještavanja Provedbenog 

programa Općine Vuka bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Općine Vuka. 

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći: 

o sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog planiranja; 

o učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne 

politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja; 

o pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja 

prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akta 

strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih mjera; 

o utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta strateškog planiranja; 

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

o osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti 

o učincima potrošnje javnih sredstava. 

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

Pravilnikom o SP-u. 

Vrsta izvješća Ciklus 
Obveznik 

izrade izvješća 

Kome se 

podnosi: 
Rok za izvješće: 

Provedbeni program Općine 

Vuka za razdoblje 2021.-2025. 

godine 

Polugodišnje 

 

 

 

Godišnje 

JUO 

Predstavničko 

tijelo 

 

do 31. srpnja tekuće 

godine (za tekuću 

godinu); 

 

do 31. siječnja tekuće 

godine (za prethodnu 

godinu) 

 

Proces praćenja i izvještavanja uključuje sljedeće korake u cilju provedbe praćenja i izvještavanja o 

strateškom planiranju: 

1. Uspostava institucionalnog okvira za praćenje uspješnosti provedbe; 

2. Identifikacija zahtjeva praćenja; 

3. Izvještavanje o rezultatima;  
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4. Identifikacija mogućih problema; 

5. Pokretanje preventivnih mjera rješavanja problema; 

6. Ispunjavanje službenih zahtjeva izvješćivanja. 

 

4.2.Vrednovanje akata strateškog planiranja 

Postupak vrednovanja akta strateškoga planiranja neovisna je usporedba i ocjena očekivanih i ostvarenih 

rezultata, ishoda i učinka provedbe Provedbenog programa. Pravilnikom o strateškom planiranju 

definirana je obveza vrednovanja akata strateškog planiranja samo za srednjoročne i dugoročne akte. 

Prema tome, obveza vrednovanja Provedbenog programa nije definirana Zakonom o strateškom 

planiranju, ali ukoliko se ukaže potreba za provedbom istog za daljnje formiranje javnih politika, a 

sukladno financijskim mogućnostima Općine, provest će se vrednovanje.  

Metodologija vrednovanja primijenit će se sukladno pravilima definiranim u Priručniku o strateškom 

planiranju te Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog 

planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
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2021.-2025.

Redni broj 

mjere

Doprinos provedbi nadređenog 

akta strateškog planiranja 

Naziv cilja nadređenog akta 

strateškog planiranja
Program u  proračunu JLS Naziv mjere

Svrha provedbe mjere
Procijenjeni trošak 

provedbe mjere 

(u HRK)

Poveznica na izvor 

financiranja  u  

proračunu JLS

Nadležnost / 

odgovornost za 

provedbu mjere

Oznaka mjere (R/I/O)

Doprinos 

mjere  

ispunjenju 

obveza 

uređenih 

posebnim 

propisima 

SDG

Doprinos 

zelenoj tranziciji 

EU-a

 (DA/NE)

Doprinos 

digitalnoj 

transformaciji 

EU-a 

 (DA/NE)

Ključne aktivnosti 

Planirani rok postignuća  

aktivnosti nužnih za 

ostvarenje mjera

(mjesec, godina)

Rok provedbe 

mjere 

(mjesec, godina)

Pokazatelj rezultata 

Početna 

vrijednost

(2020)

Ciljna

vrijednost

2022.

Ciljna

vrijednost

2023.

Ciljna

vrijednost

2024.

Ciljna

vrijednost

2025.

1.
Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine

Razvoj i unaprjeđenje poslovnog 

okruženja te konkurentnosti i inovativnosti 

gospodarstva

2003 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I 

GOSPODARSTVA
1. Gospodarstvo poticanje razvoja poljoprivrede 50.000,00

420 Ostali prihodi po posebnim 

propisima JUO I PP n/p da da

A100054 SUFINANCIRANJE POLICA OSIGURANJA 

POLJOPRIVREDNICIMA

A100055 SUFINANCIRANJETEHNIČKIH PREGLEDA 

TRAKTORA I RADNIH STROJEVA POLJOPRIVREDNICIMA

prosinca 2025. prosinca 2025. broj dodjeljenih potpora 42 44 46 48 50

prosinca 2025. m2 održavanog groblja 57018 57018 57018 57018 57018

prosinca 2025. dužina (m) saniranih otresnica 270 600 500 500 500

prosinac 2024.
dužina (m izgrađenih pješačkih 

staza
0 1000 1000 1000 1000

prosinca 2025.
broj izgrađenih stupova javne 

rasvjete
0 100 200 300 300

prosinca 2025.

dužina (m) 

rekonstruiranih/izgrađenih 

nerazvrstanih cesta

0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

prosinac 2024.
broj spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada
800 1800 1800 1800 1800

prosinac 2022.
broj saniranih deponija

0 1 0 0 0

prosinca 2025.
broj provedenih tretmana 

suzbijanja komaraca
4 5 5 5 5

prosinac 2025.
broj korisnika zajamčene 

minimalne naknade
5 6 5 4 4

prosinac 2025.
broj isplaćenih jednokratnih 

pomoći
5 4 4 4 4

prosinac 2025.
broj zaposlenih žena u projektu 

Zaželi
12 25 25 25 25

prosinac 2022.
broj korisnika uključenih u projekt 

Aktivno u trećoj životnoj dobi
20 60 0 0 0

prosinac 2025. broj djece polaznika dječjeg vrtića 20 25 25 30 30

prosinac 2025. broj studenata korisnika stipendije 8 9 10 11 12

prosinac 2025.
broj učenika kojima se sufinancira 

cijena prijevoza
54 56 59 62 65

prosinac 2025. broj novorođene djece 11 12 14 15 16

prosinac 2025. broj izgrađenih sportskih terena 1 2 4 5 5

prosinac 2025. broj održanih manifestacija 0 1 2 2 2

8.
Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine

Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i 

znanstveno-istraživačke djelatnosti u 

funkciji gospodatstva i tržišta rada

2013 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 8. Obrazovanje
stvaranje uvjeta za pristupačnosti obrazovanja 

mještanima
183.000,00

111 Opći prihodi i primici

520 Ostale pomoći
JUO O n/p n/p da da

A100047 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG PRIBORA 

OSNOVNOŠKOLCIMA

T100122 NABAVA UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA

A100144 NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U 

OSNOVNOJ ŠKOLI

prosinca 2025. prosinac 2025.
broj učenika s područja općine u 

osnovnoj školi
74 77 79 80 82

prosinac 2025.
broj donesenih izmjena/dopuna 

PPUO
0 1 0 0 1

prosinac 2025. broj građevinskih dozvola 2 2 2 2 2

prosinac 2025.
broj javnih objekata na kojima je 

provedena energetska obnova
1 2 2 3 3

prosinac 2025.
broj projekata izrade digitalnih 

baza
1 2 3 3 4

prosinac 2025.
broj izgrađenih i obnovljenih  

dječjih igrališta
1 2 3 4 5

prosinac 2025. broj izdanih rješenja 113 115 118 120 125

prosinac 2025.

broj zaposlenika koji su sudjelovali 

u dodatnim edukacijama i stručnim 

seminarima -godišnje

1 2 2 2 2

JUO

50.000,0050.000 50.000,00 50.000,0050.000,00

I PP n/p da da

K100095 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PJEŠAČKIH 

STAZA

K100109 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

K100139  IZGRADNJA MOSTA PREKO VUKE I PRISTUPNE 

CESTE

prosinac 2025.

prosinca 2025. m2 održavanih javnih površina

10. prosinac 2025.

A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 

OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA- aktivnosti 

vezane uz redovnu djelatnost, te  jačanje kompetencija i 

unapređenje sustava lokalne uprave

dadan/pn/pOJUO
110 Opći prihodi i primici

520 Ostale pomoći
1.259.000,00poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave10. Lokalna uprava i administracija

2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA 

OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti 

javnog sektora i upravljanja javnom 

imovinom

Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine

prosinca 2025.9.
Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine

Podrška digitalnoj tranziciji društva i 

gospodarstva

2014 PROSTORNO UREĐENJE I 

UNAPEĐENJE STANOVANJA

2007 UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE

9. Prostorno planiranje i uređenje stanovanja stvaranje uvjeta za razvoj i poboljšanje uvjeta stanovanja 2.981.800,00

413 Legalizacija

420 Ostali prihodi po posebnim 

propisima

520 Ostale pomoći

720 Prihod od prodaje 

nefinancijske imovine

110 Opći prihodi i primici

510 Pomoći EU

JUO R/i PP

JUo O n/p

n/p da da

A100031 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE

K100153 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE 

NAMJENE

K100086 IZGRADNJA IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE

K100091 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE - 

DIGITALIZACIJA

Prilog 1.  Tablični prikaz Provedbenog programa jedinice lokalne samouprave

REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE

OPĆINA VUKA Razdoblje važenja akta: NOSITELJ IZRADE AKTA: DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA

PP n/p da da

A100008 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE

A100009 REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

CESTA

A100026 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

prosinca 2025.
Razvoj komunalne infrastrukture uz poduzimanje mjera 

nužnih za povećanje sigurnosti svih mještana
925.000,00

412 Komunalna naknada

411 komunalni doprinos

420 Ostali prihodi po posebnim 

propisima

520 Ostale pomoći

720 Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine u vlasništvu 

RH

IJUO2. Komunalna infrastruktura2.

OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

01.06.2022.

2005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE

Podrška razvoju slabije razvijenih i 

potpomognutih područja Županije

Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine

4.
Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine

Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture 

radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem 

ekološke i energetske tranzicije

2008 ZAŠTITA OKOLIŠA 4. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša 453.000,00

110 Opći prihodi i primici 

420 Ostali prihodi po sebnim 

propisima

520 Ostale pomoći 

JUO

3.
Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine
Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti

2006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. Komunalno gospodarstvo

Izgradnja nove komunalne infrastrukture radi povećanja 

sigurnosti stanovništva i poboljšanja uvjeta stanovanja
170.000,00

411 komunalni doprinos

510 Pomoći EU

520 Ostale pomoći

720 Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine u vlasništvu 

RH

5.
Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine

Razvoj unaprjeđenje sustava zdravstva i 

socijalne skrbi

2009 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA 

POMOĆ
5. Socijalna skrb pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 1.322.030,76

110 Opći prihodi i primici

520 Ostale pomoći

515 Pomoći EU

JUO

n/p da da

A100033 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD

A100136 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU

A100038 STIPENDIRANJE STUDENATA

A100039 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENICIMA I 

STUDENTIMA

prosinca 2025.

prosinca 2024.

O n/p n/p da da

A100032 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

A100040 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA 

STANOVANJE

T100123 ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U 

ZAJEDNICI - AKTIVNO U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI

A100148 PROJEKT ZAŽELI

prosinca 2025.

I n/p n/p da da

A100155 SANIRANJE DIVLJIH DEPONIJA

K100089 NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE 

KOMUNALNOG OTPADA

A100065 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

prosinca 2024.I PP n/p da da
K100104 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE

K100090 DOVRŠETAK UREĐENJA DRUŠTVENOG DOMA

K100098 OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA

6.
Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine

Podrška demografskoj revitalizaciji i 

osnaživanje obitelji

2009 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA 

POMOĆ

2012 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O 

DJECI

2013 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

6. Demografija
poticanje nataliteta i doseljavanja radno sposobnog 

stanovništva
405.000,00 520 Ostale pomoći

7.
Plan razvoja Osječko-baranjske županije 

do 2027. godine

Jačanje zajednice i civilnog društva u 

funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog 

života građana

2010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

2011 JAVNE POTREBE U KULTURI I 

RELIGIJI

7. Kultura, sport i rekreacija
stvaranje povoljnih uvjeta za provedbu kulturnih, 

sportskih i rekreativnih aktivnosti
1.594.000,00

110 Opći prihodi i primici

520 Ostale pomoći
JUO
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Na temelju članka 20. stavka l. točke 1. 

Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (,,Narodne 

novine“ broj 46/22) i članka 42. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“, broj 01/14, 01/18, 

01/20 i 02/21) Općinski načelnik Općine Vuka, 

donio je 

 

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG 

PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I 

POSTUPKU IMENOVANJA POVJERLJIVE 

OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak l. 

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak 

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Općini 

Vuka (u daljnjem tekstu: Općina), prava osoba u 

postupku prijavljivanja, obveze Općine u vezi s 

prijavom nepravilnosti te postupak imenovanja 

povjerljive osobe za zaprimanje prijava 

nepravilnosti i njenog zamjenika.  

 

Članak 2. 

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno 

značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

Značenje izraza u ovom Pravilniku 

Članak 3. 

U ovome Pravilniku pojedini pojmovi 

imaju sljedeće značenje: 

1. Nepravilnost su radnje ili propusti koji su 

protupravni i odnose se na područje primjene i 

propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti 

prijavitelja nepravilnosti, ili su u suprotnosti s ciljem 

ili svrhom tih propisa; 

2. informacije o nepravilnostima su informacije, 

uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili 

mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su 

vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili 

je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti 

raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u 

kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom 

okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih 

nepravilnosti; 

3. prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja 

prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima 

je saznala u svom radnom okruženju; 

4. prijava ili prijaviti je usmeno ili pisano 

prenošenje informacija o nepravilnostima; 

5. radno okruženje su profesionalne aktivnosti u 

Općini u okviru kojih, neovisno o prirodi tih 

aktivnosti, osobe stječu informacije o 

nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle 

doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, 

uključivši situaciju kada je aktivnost u 

međuvremenu prestala, neposredno treba ili je 

trebala započeti. 

Takve aktivnosti posebno uključuju: 

a) osobe u radnom odnosu; 

b) osobe koje na bilo koji način sudjeluju u 

djelatnostima Općine (rad izvan radnog odnosa, 

volontiranje, obavljanje dužnosti, ugovore o djelu, 

studentske poslove, sudjelovanje u postupcima 

zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako 

drugo sudjelovanje u djelatnostima i poslovima 

Općine); 

6. poslodavac u smislu ovog Pravilnika je Općina 

kod kojega je prijavitelj nepravilnosti u službi, 

odnosno obavlja profesionalne aktivnosti u radnom 

okruženju; 

7. povezane osobe s prijaviteljem nepravilnosti su: 

a) pomagači prijavitelja nepravilnosti, 

b) srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s 

prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti 

osvetu u radnom okruženju, 

c) pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja 

nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade 

ili s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u 

radnom okruženju; 

8. osveta je svaka izravna ili neizravna radnja ili 

propust u radnom okruženju, uključujući prijetnje 

osvetom i pokušaje osvete, potaknuta unutarnjim 

prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje 

ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju;  

9. povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod 

poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od 

strane poslodavca radi zaprimanja prijava 

nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja 

postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti; 

10. prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička ili 

pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom 

razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna 

za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana 

osoba; 

11. daljnje postupanje je svaka radnja koju je 

primatelj prijave nadležan za ispitivanje 

nepravilnosti po sadržaju prijave nepravilnosti 

poduzeo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, 

prema potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti; 

12. povratna informacija je pružanje informacija 

prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim 

daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo 

daljnje postupanje; 

13. pomagač prijavitelju nepravilnosti je fizička 

osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u 

postupku prijavljivanja u radnom okruženju. 

 

Zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti i 

pokretanja zlonamjernih postupaka i zabrana osvete 

Članak 4. 

Poslodavac ne smije sprječavati ili pokušati 

sprječavati prijavljivanje nepravilnosti, ni pokretati 

zlonamjerne postupke protiv prijavitelja 

nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba 

i njihovih zamjenika.  

Poslodavac se ne smije osvećivati, 

pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju 

nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj 
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osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja 

nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja. 

 Osvetom iz članka 3. točke 8. ovoga 

Pravilnika osobito se smatraju postupci: 

a) privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili 

jednakovrijednih mjera; 

b) degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za 

napredovanje; 

c) prijenosa dužnosti, poslova, promjene mjesta 

rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena; 

d) uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje; 

e) negativne ocjene rada ili preporuke za 

zapošljavanje; 

f) nametanja ili određivanja stegovne mjere, 

prijekora ili druge sankcije, uključujući financijsku 

sankciju; 

g) prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja; 

h) diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili 

nepravednog tretmana; 

i) upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene; 

j) druge primjenjive osvete iz Zakona. 

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta 

poslodavca te pravnog posla, kojima se propisuje 

zabrana prijavljivanja nepravilnosti ili se poslodavac 

osvećuje prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj 

osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog 

razotkrivanja, nemaju pravni učinak. 

 

Odgovornost prijavitelja nepravilnosti u slučaju 

prijavljivanja 

Članak 5. 

 Ako osobe iz radnog okruženja iz točke 5. 

članka 3. ovoga Pravilnika prijave informacije o 

nepravilnostima ili javno razotkriju informacije u 

skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, ne smatra se 

da su prekršile bilo kakvo ograničenje u vezi s 

otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snose 

odgovornost u pogledu takve prijave ili javnog 

razotkrivanja pod uvjetom da su imale opravdan 

razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje 

tih informacija bili nužni radi razotkrivanja 

nepravilnosti na temelju Zakona i ovoga Pravilnika. 

Prijavitelji ne snose odgovornost u pogledu 

stjecanja prijavljenih informacija ili pristupa njima, 

osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavlja 

samostalno kazneno djelo, sukladno zakonu. 

 

II. PRAVA PRIJAVITELJA 

NEPRAVILNOSTI, POVJERLJIVIH OSOBA I      

NJIHOVIH ZAMJENIKA TE POVEZANIH 

OSOBA 

Pravo na zaštitu 

Članak 6. 

 Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na 

zaštitu identiteta i povjerljivosti i drugu zaštitu u 

skladu sa Zakonom. 

 Povezana osoba ima pravo na zaštitu iz 

stavaka 1. ovoga članka ako učini vjerojatnim da je 

prema njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se 

prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem 

nepravilnosti. 

 Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju 

pravo na zaštitu iz stavaka 1. ovoga članka ako učine 

vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana 

osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja 

prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po 

zaprimljenoj prijavi. 

 

       Uvjeti za zaštitu prijavitelja 

Članak 7. 

 Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo 

na zaštitu predviđenu Zakonom ako su imali 

opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno 

razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u 

trenutku prijave ili razotkrivanja, da su te 

informacije obuhvaćene područjem primjene 

Zakona te ako su podnijeli prijavu u skladu s 

odredbama Zakona i ovoga Pravilnika sustavom 

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti ili su javno 

razotkrili nepravilnost. 

 Osobe koje su anonimno prijavile ili javno 

razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje 

ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i čiji je 

identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju 

pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu 

podnijele anonimno. 

 

Zaštita identiteta 

Članak 8. 

 Identitet prijavitelja, odnosno podaci na 

osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi 

podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti 

dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za 

primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te 

isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj 

nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka. 

 Iznimno od stavka 1. ovoga članka, 

identitet prijavitelja i sve ostale informacije iz stavka 

1. ovoga članka mogu se otkriti samo ako je to nužna 

i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske 

unije ili nacionalnim pravom u okviru istraga 

nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, 

među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene 

osobe. 

 Otkrivanja izvršena na temelju iznimke 

predviđene stavkom 2. ovoga članka podliježu 

odgovarajućim zaštitnim mjerama na temelju 

primjenjivih pravila Europske unije i nacionalnog 

zakonodavstva. Osoba ili tijelo koje otkriva identitet 

prijavitelja obavještava ga prije otkrivanja njegova 

identiteta, osim ako bi se takvom informacijom 

ugrozile povezane istrage ili sudski postupci. 

Prilikom obavješćivanja nadležna osoba 

prijaviteljima šalje pisanu obavijest s razlozima za 

otkrivanje povjerljivih podataka. 

Odredbe stavka 1. ovoga članka koje s 

odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju 

se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba. 
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Obrada osobnih podataka 

Članak 9. 

 Svaka obrada osobnih podataka u skladu sa 

Zakonom i ovim Pravilnikom, uključujući razmjenu 

ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, 

obavlja se u skladu s relevantnim propisima 

Europske unije i propisima kojim se regulira zaštita 

osobnih podataka. 

 Osobni podaci koji očito nisu relevantni za 

postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se 

ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne 

odgode. 

 

Zaštita povjerljivosti 

Članak 10. 

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi 

nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i 

svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po 

prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje 

sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u 

druge svrhe, osim onih koje su potrebne za ispravno 

daljnje postupanje. 

 

III. POSTUPAK UNUTARNJEG 

PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I  

POSTUPANJE PO PRIJAVI 

 

Prijava nepravilnosti 

Članak 11. 

 Postupak unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave 

povjerljivoj osobi. 

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u 

pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje 

svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis.  

Prijavu prijavitelj može neposredno 

podnijeti povjerljivoj osobi u pisanom obliku, a 

može takvu prijavu poslati poštom ili internom 

dostavom uz napomenu ,,Za povjerljivu osobu – ne 

otvarati", ili dostaviti putem elektroničke pošte na 

adresu navedenu na mrežnim stranicama Općine.  

Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom 

ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev 

prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku. 

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim 

putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana. 

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na 

mrežnim stranicama Općine dostupan je obrazac za 

prijavljivanje koji je sastavni dio ovog Pravilnika 

(Prilog I). 

 Prijava nepravilnosti sadrži podatke o 

prijavitelju nepravilnosti, nazivu poslodavca 

prijavitelja, podatke o prijavljenoj osobi i/ili 

osobama ili tijelu, informacije o nepravilnostima i 

opis nepravilnosti koja se prijavljuje, datum prijave.  

 

Prava i obveze povjerljive osobe 

Članak 12. 

Povjerljiva osoba u Općini i njen zamjenik 

prate primjenu zakona kojim se uređuje zaštita 

prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje 

zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, 

zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak 

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet 

i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, 

pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o 

njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis 

predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim 

prijavama. 

Povjerljiva osoba dužna je: 

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak 

prijave u roku od sedam dana od dana primitka; 

2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti 

potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti; 

3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i 

dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u 

pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana 

od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda 

nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana 

od dana podnošenja prijave; 

4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti 

tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju 

prijave, ako nepravilnost nije riješena s 

poslodavcem; 

5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja 

nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave; 

6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za 

vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim 

prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od 

dana odlučivanja o prijavi; 

7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke 

zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja 

odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije 

suprotno posebnom zakonu; 

8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o 

postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu 

za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, 

institucijama, tijelima, uredima ili agencijama 

Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju 

prijave nepravilnosti. 

 

Članak 13. 

Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati 

utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina 

zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove 

nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja 

nepravilnosti. 

 Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju 

svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne 

smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja 

nepravilnosti. 

 Ako je prijavu nepravilnosti kod 

poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna za 

postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna 

bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj 

osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i 

povjerljivosti podataka iz prijave. 

 

Članak 14. 
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Povodom svake zaprimljene prijave 

nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.  

Spis predmeta po podnesenoj prijavi u 

Općini sadrži: podatke o prijavitelju, opis 

nepravilnosti i informacije o osobi na koju se 

nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, 

odnosno utvrđivanje nepravilnosti i prikupljenu 

dokumentaciju tijekom postupka. Povjerljiva osoba 

vodi evidenciju predmeta iz koje je vidljiv tijek 

postupka. 

 

Članak 15. 

Ako prijava nepravilnosti nema 

Pravilnikom propisani sadržaj, sadržava kakav 

nedostatak koji onemogućuje postupanje po prijavi 

odnosno ako je prijava nerazumljiva ili nepotpuna, 

povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja 

nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave te 

odrediti rok u kojem je prijavitelj nepravilnosti 

dužan otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne 

posljedice ako to u određenom roku ne učini.  

Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi po 

pozivu iz stavka 1. ovoga članka i ako ne otkloni 

nedostatke u određenom roku, a po prijavi se ne 

može postupiti, povjerljiva osoba će obavijestiti 

prijavitelja nepravilnosti da Općina nije u 

mogućnosti postupati po njegovoj prijavi. 

 

Vođenje evidencije o prijavama 

Članak 16. 

Povjerljive osobe vodi evidenciju o svakoj 

zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa 

zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenima 

Zakonom. 

 Prijave se čuvaju u trajnom obliku 

sukladno propisima kojim je regulirana zaštita i 

obrada dokumentacije. 

 Ako se za podnošenje prijave upotrebljava 

telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti 

zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na 

kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva 

osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu, uz 

suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina: 

a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i 

dostupnom obliku ili 

b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji 

izrađuju djelatnici odgovorni za postupanje s 

prijavom. 

 Ako se za podnošenje prijave upotrebljava 

telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti 

zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na 

kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, 

povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu 

prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji 

zapisuje djelatnik odgovoran za postupanje s 

prijavom. 

 Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom 

osobom u svrhu podnošenja prijave u skladu s 

člankom 11. stavkom 4. ovoga Pravilnika, 

povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost 

prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa 

sastanka u trajnom i dostupnom obliku. 

 Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati 

sastanak na jedan od sljedećih načina: 

a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i 

dostupnom obliku ili 

b) točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju 

djelatnici odgovorni za postupanje s prijavom. 

 Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju 

mogućnost provjere i ispravka prijepisa poziva iz 

stavka 3. ovoga članka, zapisnika razgovora iz 

stavka 4. ovoga članka i zapisnika sa sastanka iz 

stavka 6. ovoga članka, kao i mogućnost potvrde 

točnosti potpisom. 

 

IV. IMENOVANJE POVJERLJIVE 

OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE 

OSOBE ZA ZAPRIMANJE NEPRAVILNOSTI 

 

Članak 17. 

Povjerljivu osobu za unutarnje 

prijavljivanje nepravilnosti imenuje općinski 

načelnik na prijedlog:  

a) radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji 

je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća 

b) najmanje 20 % službenika i namještenika 

zaposlenih kod poslodavca ako radničko vijeće ili 

sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze 

radničkog vijeća nisu ustanovljeni u Općini. 

Iznimno od stavka 1. točke 2., općinski 

načelnik će imenovati povjerljivu osobu i njezina 

zamjenika bez prijedloga radničkog vijeća ili 

sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i 

obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % 

radnika zaposlenih kod poslodavca ako takav 

prijedlog nije dan. 

U slučaju iz stavka 1. točke 2. postupak 

imenovanja povjerljive osobe pokreće se dostavom 

poziva pročelniku koji će ga učiniti dostupnim 

službenicima i namještenicima unutar upravnog 

odjela.  

U pozivu se naznačuje da svaki službenik i 

namještenik može dostaviti svoj prijedlog 

povjerljive osobe i njegovog zamjenika, iz reda 

službenika i namještenika Općine. Pozivom se sve 

službenike i namještenike obavještava da se pisano 

očituju u roku od 10 (deset) dana i svoje očitovanje 

dostave nadležnom pročelniku.  

Po isteku roka pročelnik će općinskom 

načelniku dostaviti sva očitovanja službenika i 

namještenika.  

Ako je više osoba predloženo za povjerljivu 

osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu 

većeg broja službenika i namještenika.   

U slučaju više prijedloga službenika i 

namještenika iz stavka 1. točke b) ovoga članka, 

prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku 

službenika i namještenika, a u slučaju prijedloga koji 

imaju jednaku podršku službenika i namještenika, 

prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen. 
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Ukoliko 20% službenika i namještenika ne 

dostave prijedlog, općinski načelnik će imenovati 

povjerljivu osobu.  

 Povjerljiva osoba i njezin zamjenik 

moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje. 

 

Članak 18. 

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i 

njenog zamjenika u roku od 5 (pet) dana od proteka 

roka za dostavu očitavanja na poziv iz članka 17. 

ovoga Pravilnika donosi Općinski načelnik.  

Odluka sadrži podatke o povjerljivoj osobi 

i njezinom zamjeniku kao što su ime i prezime, broj 

telefona i adresa elektroničke pošte, a objavljuje se 

na mrežnoj stranici Općine.  

Svaka promjena podataka iz stavka 2. ovog 

članka objavljuje se na mrežnim stranicama Općine. 

Na mrežnim stranicama Općine objavljuju se 

informacije o pravima prijavitelja nepravilnosti te 

informacije o postupku prijave nepravilnosti. 

 

Članak 19. 

 Imenovanu povjerljivu osobu i njezina 

zamjenika općinski načelnik će razriješiti bez 

odgađanja na temelju prijedloga radničkog vijeća ili 

sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i 

obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % 

radnika zaposlenih kod poslodavca. 

Prestanak dužnosti povjerljive osobe može 

biti rezultat povlačenja pristanka povjerljive osobe, 

kao i prestanak službe u Općini. 

Općinski načelnik može razriješiti 

povjerljivu osobu koju je sam imenovao i kada 

postoje drugi opravdani razlozi za prestanak 

obavljanja dužnosti povjerljive osobe. 

Općinski načelnik će pokrenuti postupak za 

imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika 

najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja 

povjerljive osobe i njezina zamjenika. Do donošenja 

odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, 

poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, 

osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno 

imenovati treću osobu da privremeno obavlja 

poslove povjerljive osobe. 

 

V. ZAŠTITA PRIJAVITELJA 

NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA                  

ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI 

NEPRAVILNOSTI 

 

Članak 20. 

Općina će poduzeti sve nužne mjere kako bi 

se zaštitio prijavitelj od štetne radnje te će poduzeti 

nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i 

otklanjanja njihovih posljedica.  

Identitet prijavitelja, odnosno podaci na 

osnovi kojih se može otkriti njegov identitet i drugi 

podaci iz prijave su zaštićeni. Iznimno, ukoliko 

prijavitelj pristane ili ukoliko je nužno otkriti 

identitet prijavitelja, u skladu s propisima o zaštiti 

osobnih podataka, sam identitet prijavitelja može se 

otkriti.  

Prijavitelj ima pravo na zaštitu sukladno 

zakonu.  

Poslodavac ne smije prijavitelja 

nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog 

prijavljivanja nepravilnosti.  

Prijava nepravilnosti ne smatra se 

povredom čuvanja poslovne tajne.  

 

Članak 21. 

Svaka osoba koja sudjeluje u postupku po 

prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje 

sazna u prijavi. 

Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao 

prijavitelj ako učini vjerojatnim da je prema njoj 

počinjena štetna radnja zbog povezanosti s 

prijaviteljem. 

Općina čuva podatke zaprimljene u prijavi 

od neovlaštenog otkrivanja osim ukoliko to nije u 

suprotnosti sa zakonom.  

 

Članak 22. 

Na obradu osobnih podataka sadržanih u 

prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se 

uređuje zaštita osobnih podataka. 

Povjerljiva osoba dužna je prije početka 

obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti 

potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže 

očevidniku zaposlenika. 

Podacima iz prijave nepravilnosti 

pohranjenima u sustavu Općine može pristupiti samo 

povjerljiva osoba. 

Dokumentacija vezana za postupak po 

prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za 

pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa. 

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku 

obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon 

prestanka radnog odnosa kod poslodavca čuvati 

povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom 

obavljanja poslova povjerljive osobe. 

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz 

postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 

godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno 

do okončanja sudskog postupka za zaštitu 

prijavitelja nepravilnosti. 

 

VI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

Članak 23. 

Općinski načelnik će imenovati povjerljivu 

osobu i zamjenika povjerljive osobe na način 

propisan člankom 17. ovoga Pravilnika do 23. srpnja 

2022. godine. 

Članak 24. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon 

donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“. 
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Vuka, 01. lipnja 2022. godine                                                               

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

……………………………………………………... 

 

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti 

prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 

46/22), članka 17. i 18. Pravilnika o postupku 

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku 

imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika 

22-1, od 01. lipnja 2022. godine) i članka 42. Statuta 

Općine Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka" broj 

01/14, 01/18, 01/20 i 02/21) Općinski načelnik 

Općine Vuka, donosi 

 

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njezina 

zamjenika za unutarnje prijavljivanje 

nepravilnosti 

 

Članak 1. 

Marijana Sertić, dipl.iur., Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka, imenuje 

se povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje 

nepravilnosti. 

Karolina Stepić, referent za opće i 

administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Vuka, imenuje se zamjenicom 

povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje 

nepravilnosti. 

 

Članak 2. 

Povjerljiva osoba dužna je: 

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi 

primitak prijave u roku od sedam dana od dana 

primitka; 

2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje 

nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja 

nepravilnosti; 

3. poduzeti radnje radi ispitivanja 

nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu 

informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali 

ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku 

prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, 

nakon proteka sedam dana od dana podnošenja 

prijave; 

4. bez odgode prijavu o nepravilnosti 

proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema 

sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s 

poslodavcem; 

5. bez odgode pisanim putem obavijestiti 

prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave; 

6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za 

vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim 

prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od 

dana odlučivanja o prijavi; 

7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i 

podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog 

otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim 

ako to nije suprotno posebnom zakonu; 

8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o 

postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu 

za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, 

institucijama, tijelima, uredima ili agencijama 

Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju 

prijave nepravilnosti. 

 

Članak 3. 

Na zamjenika povjerljive osobe se na odgovarajući 

način primjenjuju sva prava, ovlasti i obveze 

povjerljive osobe. 

Zamjenik povjerljive osobe preuzima funkciju 

povjerljive osobe čiji je zamjenik kada povjerljivoj 

osobi prestane ta dužnost iz bilo kojeg razloga (i to 

do imenovanja druge povjerljive osobe), odnosno u 

slučaju duže nenazočnosti povjerljive osobe, ili ako 

ga povjerljiva osoba posebno na to ovlasti, ili u 

slučaju kraće nenazočnosti povjerljive osobe ako 

postoje opravdani razlozi da se ispitivanje prijave 

nepravilnosti ne odgađa do povratka povjerljive 

osobe, te u drugim slučajevima propisanim 

Zakonom i Pravilnikom. 

 

 

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su po 

prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe i 

njezina zamjenika, pa i nakon prestanka rada kod 

poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje su 

doznale tijekom obavljanja poslova povjerljive 

osobe i njezina zamjenika. 

 

Članak 4. 

Službeni kontakt podaci povjerljive osobe i 

zamjenice povjerljive osobe za unutarnje 

prijavljivanje nepravilnosti su: e-mail: 

procelnik@opcina-vuka.hr; tel: 031/389-311. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit 

će objavljena na mrežnoj stranici Općine Vuka i u 

„Službenom glasniku Općine Vuka“. 

 

KLASA: 011-01/22-01/4 

URBROJ: 2158-42-03-22-3 

Vuka, 22. srpnja 2022. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 
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