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1. PREDGOVOR ČELNIKA 

 

Po stupanju na dužnost u sustavu proračuna odgovornosti koje je potrebno 

prihvatiti odnose se na upravljanje proračunom, ljudskim i infrastrukturnim 

resursima za dobrobit zajednice u cijelosti. Prihvativši odgovornosti te jasno 

definirajući misiju i viziju mandatnog razdoblja uzimajući u obzir budući razvoj 

pristupamo izradi i ovog provedbenog programa. Svakodnevni izazovi s kojima 

se susrećemo u obavljanju dnevnih, redovnih zadataka, ali i nastojanja da na 

što učinkovitiji način riješimo novonastale izazove pred nama osnova su za 

definiranje mjera za ostvarenje vizije budućeg razvoja i stanja općine Ražanac. 

Kroz analizu postojećega stanja identificirali smo razvojne potencijale općine i 

smjer u kojem želimo ići. Strateško planiranje sagledamo kao osnovnu aktivnost 

strateškog upravljanja i zavisan odnos u ispunjenju zadaća čelnika. Strateško 

planiranje je aktivnost koja određuje ciljeve i uzima u obzir i unutarnje i vanjsko 

okruženje za dizajniranje, provedbu, analizu i prilagodbu strategija, kako bi se 

stekla razvojna prednost, dok strateško upravljanje podrazumijeva tok odluka i 

akcija koje poduzimaju čelnici najviše razine kako bi se postigli unaprijed 

definirani ciljevi. To nije ništa drugo nego prepoznavanje i primjena strategija 

ka poboljšanju razine uspješnosti upravljanja jedinicom lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. U cilju ispunjenja naših zadaća u sklopu 

provedbenog programa definirat ćemo mjere koje će se odnositi na razvoj 

općine Ražanac kroz infrastrukturno, demografsko, digitalno i poduzetničko 

poticanje ulaganja.   

 

  

NAČELNIK OPĆINE 

 Damir Jordan, ing. 
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2. ANALIZA STANJA I ZAKONSKI OKVIR KAO TEMELJ DEFINIRANJA MJERA 

PROVEDBENOG PROGRAMA 

 

2.1. Lokacija  

Općina Ražanac sastavni je dio Zadarske županije u dijelu Sjeverne Dalmacije. 

Pripada Jadranskoj Hrvatskoj. Prostire se na južnoj obali Velebitskog kanala. 

Općina Ražanac u neposrednoj je blizini mikroregije Zadar. Općina broji 6 

naselja: Jovići, Kmeza, Ljubač, Radovin, Ražanac i Rtina. Površina Općine 

Ražanac iznosi 69,8 km² što predstavlja 1,9 % od ukupne površine Zadarske 

županije čija je površina 3646 km². Okružena je Šibensko-kninskom županijom 

na jugu, te Ličko-senjskom županijom na sjeveru. Općina Ražanac broji 2940 

stanovnika s prosječnom gustoćom naseljenosti od 42,11 stanovnika na km².  

Općina Ražanac osnovana je 1993. godine. Županija kojoj pripada Općina 

Ražanac prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave pripada III. skupini jedinica područne (regionalne) 

samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini 

iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave, a kao 

lokalna jedinica Općina Ražanac pripada V. skupini jedinica lokalne 

samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini 

iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.  

 

Slika 1. Teritoriji općine Ražanac 
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2.2. Demografska obilježja 

Općina Ražanac broji 2940 stanovnika. Podatak je to prema popisu 

stanovništva iz 2011. godine. U 2011. godini kada je objavljen posljednji popis 

stanovništva vidljivo je smanjenje od 167 stanovnika, odnosno 7.5 % u odnosu 

na popis iz 2001. godine. Stanovnici Općine Ražanac po narodnosti su većinom 

Hrvati. Prema posljednjim službenim podacima 2985 stanovnika se izjasnilo 

hrvatima, odnosni njih 98 %, a najbrojnija nacionalna manjina su Albanci sa 

devet i Srbi sa sedam stanovnika. Pregledom popisa stanovništva iz 2011. 

vidljivo je da na području Općine živi najviše katolika, njih 97,99 %, a od ostalih 

vjeroispovijesti najzastupljeniji su protestanti sa udjelom od 0,34 %, zatim 

muslimani sa 0,24 % i protestanti sa 0,07 %. Ateistima se izjasnio 21 stanovnik, dok 

se njih osam nije očitovalo o vjerskoj pripadnosti. 

 

Tablica 1. Sastav stanovništva po spolu i godinama, izvor Državni zavod za statistiku 

 

Grafikon 1. Naseljenost po mjestima 2001. i 2011. godine, izvor Državni zavod za statistiku 
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2.3. Infrastrukturna obilježja 

 
2.3.1. Promet 

Područje općine Ražanac presijecaju pravci državnih, županijskih i lokalnih 

cesta. Državna cesta koja prolazi područjem općine Ražanac je D106, 

županijske ceste su Ž 6004 na dionici Nin (Ž 6011) - Vrsi - Ž 6007, Ž 6006 na dionici 

Ljubač - Ž 6007, Ž 6007 na dionici Ražanac - Zadar (D 407), Ž 6016 na dionici 

Radovin - D 106, dok su lokalne ceste L 63026 na dionici Ljubač (Ž 6006) - Ž 6007, 

L 63027 na dionici L 63027 - Jovići (D 106), L 63055 na dionici Ž 6007 - Krneza - 

Radovin - Visočane (Ž 6014), L 63056 na dionici Dušovića mlin (Ž 6007) - 

Visočane (Ž 6014). U sklopu proračuna Općine ulaže se u dio nerazvrstanih, 

lokalnih cesta. Kako se dio prometne infrastrukture odnosi i na pomorski promet 

značajno za općinu Ražanac je plovidba manjih plovila za potrebe lokalnog 

stanovništva i izletničkih plovila u svrhu turističke ponude područja. Možemo 

reći da je pomorski promet ovog područja  značajno zapostavljen. Na samo 13 

kilometara udaljenosti od Ražanca ulaz je na autocestu A1 Zagreb-Split-

Dubrovnik što u dijelu posebice turističke sezone ima veliki značaj za broj turista 

na području Općine.  

 

2.3.2. Komunalna infrastruktura 

Definicijom rečeno komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u 

vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja 

obavlja komunalnu djelatnost. Komunalna infrastruktura može biti u pravnom 

prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje 

obavljaju komunalne djelatnosti te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu 

stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja sukladno odluci 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne 

samouprave ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture. U sklopu 

komunalne infrastrukture nalaze se : vodoopskrbni sustav, odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda, održavanje javnih površina i održavanje groblja.  

Dio koji se odnosi na vodu dan je na upravljanje zadarskom trgovačkom 

društvu Vodovod d.o.o. Duljina vodoopskrbnog sustava Općine iznosi oko 73,2 

km. Održavanje javnih površina, groblja te odvoz smeća isto je tako pod 

zadarskim trgovačkim društvom Čistoća d.o.o. Komunalna infrastruktura 

najopsežnija je i iziskuje najveći udio rashodovne strane proračunskih sredstava. 

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima iz 

komunalnog doprinosa, komunalne naknade iz naknade za koncesiju iz 

fondova Europske unije, ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim 

zakonom i iz donacija. 
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2.3.3. Gospodarska i društvena infrastruktura 

Područje općine Ražanac gospodarski je orijentirano na poduzetništvo, 

obrtništvo, poljoprivredu i turizam. Grane koje su izrazito značajne za razvoj 

ovoga kraja. U dijelu poduzetništva, a s obzirom na pravno ustrojbeni oblik 

poslovnih subjekata u Općini Ražanac najviše je društva s ograničenom 

odgovornošću, odnosno jednostavnih društava s ograničenom odgovornošću. 

Djelatnosti u sklopu poduzetništva su prerađivačka industrija, građevinarstvo, 

trgovina na veliko i malo, djelatnost pružanja smještaja te pripreme hrane, 

poslovanje nekretninama, prijevoz i skladištenje. Na području Općine Ražanac 

je ukupno registrirano oko 26 poslovnih subjekata. Osim poduzetništva, 

obrtništvo kao vrsta poslovanja isto je tako rasprostranjeno i većinom 

obuhvaća djelatnosti poljoprivrede, trgovine na veliko i malo, ribarstva i 

pružanja usluga smještaja. U dijelu poljoprivrednih djelatnosti razvijena su 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja svoje proizvode prodaju po 

principu prodaje s „kućnog praga“ posebice u dijelu turističke sezone. 

Ribarstvo kao srodno skupini poljoprivrednih djelatnosti orijentirano je na izlov 

bijele ribe, školjki i srdela. Općina Ražanac iako teritorijalno, kulturno i povijesno 

usmjerena turizmu, turizam na ovom području ipak nije išao u onom globalnom 

smjeru što je jedna od prednosti ovoga kraja. Turizam je u općini Ražanac 

usmjeren obiteljskom odmoru, uređenim i divljim plažama, ciklo turizmu i lovnom 

turizmu. Mirna oaza sa dostatnom turističkom ponudom.  

Društvenu infrastrukturu općine Ražanac čine njezini stanovnici, radno sposobni 

i oni uzdržavani. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine od 

ukupnog broja stanovnika na području općine Ražanac njih 23,4 % živi od 

stalnog rada, 16,4 % od starosne mirovine, a najviše ih je bez ikakvih prihoda 

34,5 % te će na temelju pokazatelja mjere provedbenog programa biti 

usmjerene poboljšanju trenutnog stanja društvene i gospodarske infrastrukture.   

 

 

Tablica 2. Aktivnost stanovništva po dobnim skupinama, izvor DZS  



8 
 

.

 

Tablica 3. Stanovništvo prema djelatnostima i godinama, izvor DZS 
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2.4. Proračun općine Ražanac kao temeljni financijski 

pokazatelj sadašnjeg i budućeg razvoja Općine 

 

Proračun Općine Ražanac konsolidirani je proračun , a prema posljednjim 

podacima izvršava se u visini 13.725.950 kn za 2021. godinu uključujući 

proračunske korisnike. Plan i projekcije 2022. do 2024. godine dane su na 

donošenje u okviru 13.092.505 kn za 2022. godinu, 11.076.383 kn za 2023. i 

11.177.000 kn za 2024. godinu.  

 

 

Tablica 4. Proračun Općine Ražanac-aktivan, I. Izmjene i dopune  

 

   
Planirano 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 

   

   
13.092.505,00 11.076.383,00 11.177.000,00 

 

Slika 2. Plan proračuna Općine Ražanac sa projekcijama 2022.-2024. godina 
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Klasifikacijski pokazatelj proračuna u kojemu se najviše ogleda financijski 

kapacitet su izvori financiranja. Izvori financiranja Općine Ražanac dijele se na: 

▪ Opće prihode i primitke čiji se priljev ostvaruje temeljem posebnih 

propisa i kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena 

korištenja, dijele se na: prihode od poreza, prihode od financijske 

imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od upravnih i 

administrativnih pristojbi, prihode od kazni te primitke od financijske 

imovine i zaduživanja. U sklopu općih prihoda i primitaka proračunski 

korisnici evidentiraju priljev iz nadležnog proračuna za financiranje 

redovne djelatnosti. 

▪ Vlastiti prihodi, izvor proračunskog korisnika, definiraju ga prihodi koje 

proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu-

prodaja/najam/usluga. 

▪ Prihodi za posebne namjene definirani su priljevom sredstava od prihoda 

od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomeničke rente, 

naknade za koncesije, prihoda od razvojnog dijela cijene komunalnih 

usluga, vodnog doprinosa, turističke pristojbe, naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda za posebne namjene 

temeljem ugovora o sufinanciranju, sponzorstvima-odnosno sve ono što 

se ostvari obavljanjem poslova iz svoje osnovne djelatnosti. Kod 

proračunskih korisnika ovi prihodi se definiraju u sklopu osnove usluge koju 

ustanova pruža.  

▪ Pomoći su izvor financiranja unutar kojeg su priljevi od inozemnih vlada, 

od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu 

iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći 

proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći 

temeljem protestiranih jamstava, pomoći iz proračuna temeljem 

prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog 

proračuna. 

▪ Donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih 

organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg 

proračuna. Za ovaj izvor financiranja značajno je da proračunski korisnici 

ne mogu planirati donacije od drugih proračuna i proračunskih korisnika 

iz razloga što se isti definiraju kao pomoći.  

▪ Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine izvor je financiranja 

čije je ostvarenje definirano prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine 

i naknadom štete s osnove osiguranja, a namjena im je utvrđena 

Zakonom o proračunu. 
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S obzirom na ograničen fiskalni kapacitet izvor financiranja na kojemu će biti 

temeljen razvoj Općine Ražanac biti će Pomoći, posebice Pomoći temeljem 

prijenosa EU sredstava kao najznačajniji dodatni izvor financiranja.  

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je jedinica lokalne 

samouprave osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika odvija se 

većim dijelom iz proračuna osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici Općine 

Ražanac su: Knjižnica Juraj Baraković i Dječji vrtić Ražanac kao nositelji 

kulturnog i odgojno-obrazovnog razvoja Općine. 

 

3. STRATEŠKI OKVIR I ZAKONODAVSTVO IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA 

Prema zakonskim odredbama Provedbeni program Općine Ražanac za 

razdoblje 2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati 

mjere, prioriteti i ciljevi uz donošenje projekata budućeg razvoj,  a koji su 

usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski višeg akta, odnosno s Nacionalnom 

razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine. Donošenjem Plana 

razvoja Zadarske županije isti će biti prilagođen regionalnoj strategiji.  

Provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

temeljeni su na Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17). Vlada Republike Hrvatske 

2018. godine usvojila je 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) na temelju članka 

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

Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17). Koncept koji obuhvaća 

ovaj regulatorni okvir u obzir uzima hijerarhijski, zavisni odnos između 

nacionalnog, regionalnog i lokalnog razvoja. Nositelji sustava strateškog 

planiranja u Republici Hrvatskoj stoga su nacionalni  (Nacionalna razvojna 

strategija Republike Hrvatske do 2030. godine), regionalni (Planovi razvoja 

jedinica područne/regionalne samouprave za razdoblje 2021.-2027.) i lokalni 

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

akt strateškog planiranja. Razvoj i provedba programa, projekata i aktivnosti 

od značaja za zajednicu i državu provodi se slijedom različitih izvora 

financiranja. Lokalne, regionalne jedinice kao i sama država u tom kontekstu 

donose svoje proračunske planove i projekcije. Za potrebe i mogućnost 

kreiranja uvjeta razvoja osnovni dodatni izvor financiranja javnih potreba su EU 

sredstva. Za razliku od lokalnih, regionalnih i nacionalnih proračuna i projekcija 

EU proračun donosi se za programsko razdoblje koje nije identično 

proračunskom razdoblju naših proračuna. Iz svega navedenog, ali ponajprije iz 

razloga definiranja misija i vizija planskog, programskog i participativnog 

razvoja zajednica proizašla je potreba za strateškim planiranjem. Vezani i 

osnovni akt procesa izrade provedbenog programa je:  
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DUGOROČNI STRATEŠKI AKT 

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.) 

Razvojni smjerovi:   

▪ Održivo gospodarstvo i društvo  

▪ Jačanje otpornosti na krize 

▪ Zelena i digitalna tranzicija 

▪ Ravnomjeran regionalni razvoj 

 

Strateški ciljevi 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 

 

Strateški ciljevi 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 

 

Strateški ciljevi Zelena i digitalna tranzicija: 

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva 

SC 10. Održiva mobilnost 

SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

 

Strateški ciljevi Ravnomjeran regionalni razvoj : 

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 
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4. MISIJA ČELNIKA 

Uz racionalnu upotrebu raspoloživih resursa razvijati i poticati demografsku, 

poduzetničku, poljoprivrednu i turističku obnovu i izgradnju u cilju stvaranja 

zajednice ugodnog i ispunjenog suživota stanovnika i posjetitelja općine 

Ražanac. 

 

5. VIZIJA ČELNIKA 

Općina Ražanac kao turistički i poljoprivredno razvijena sredina, oku ugodna 

lokalnom stanovništvu i turistima, zajednica infrastrukturnih i prirodnih blagodati 

za postojeće i nove generacije te posjetitelje. 

 

6. USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA 

 

Slika 3. Ustrojstvo Općine 

 

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i 

druge poslove za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njihovih 

tijela. Jedinstveni upravni odjel ustrojava se kao jedinstvena cjelina za 

obavljanje upravnih i stručnih poslova te općih, tehničkih i pomoćnih poslova 

Općine, unutar kojega je sukladno posebnim propisima ustrojen Vlastiti pogon 

Općine Ražanac. U funkciji učinkovitog obavlja poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine unutar Jedinstvenog upravnog odjela formiraju se odsjeci 

kako slijedi:  

1. Odsjek za financije, proračun, nadzor i javnu nabavu  
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2. Odsjek za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti  

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz upravnih područja:  

- razvoja i društvenih djelatnosti,  

- gospodarstva i europskih fondova,  

- komunalnog i prometnog redarstva,  

- javne nabave male i velike vrijednosti,  

- planiranja, izvršavanja i izvješćivanja o proračunu,  

- financija, računovodstva i knjigovodstva,  

- komunalnih djelatnosti,  

- zaštite okoliša te gospodarenja otpadom. 

 

7. STARTEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE RAŽANAC ZA 

RAZDOBLJE  2021-2025. GODINE 

 

Strateško planiranje i razvoj općine Ražanac do 2025. godine temeljit će se na 

postavljenom strateškom okviru prioriteta definiranog Nacionalnom razvojnom 

strategijom (NRS Hrvatska 2030.) Ravnomjerni regionalni razvoj-Jačanje 

regionalne konkurentnosti. Kao prioritet za mjere koje će biti definirane unutar 

provedbenog programa u obzir će se uzeti i zavisni Programi definirani od 

strane Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 

koji će i biti izvorišni nositelji razvoja općine Ražanac.   

Isto tako,  u cilju dobrog definiranja mjera provedbenog programa u obzir će 

se uzeti swot analiza kao prikaz snaga, slabosti, prilika i prijetnji budućem 

razvoju općine Ražanac. Mjere će biti definirane s namjerom smanjenja 

slabosti, otklanjanja prijetnji, a u cilju maksimizacije iskoristivosti prilika i stvaranja 

novih snaga razvoja.  
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SWOT ANALIZA OPĆINE RAŽANAC 

SNAGE SLABOSTI 

I. Demografski porast  

II. Porast broja registriranih OPG-a  

III. Prirodna i kulturna bogatstva za razvoj 

turizma 

IV. Obrazovne i kulturne institucije na 

području Općine 

V. Dostupna zdravstvena zaštita na 

području Općine 

VI. Učinkovit cestovni promet i povezanost s 

ostatkom RH 

VII. Područje NATURE 2000 

I. Povećanje prosječne starosti 

stanovništva 

II. Nepostojanje sustava za daljnje 

plasiranje proizvoda na tržište 

III. Nedostatna turistička ponuda 

IV. Nemogućnost dodatnog obrazovanja 

V. Nedostatne usluge u području 

zdravstvene zaštite 

VI. Nedostatna sredstva za ulaganja u 

obnavljanje infrastrukture i novu izgradnju 

VII. Nepostojanje adekvatnog sustava 

odvodnje i zaštite prirode 

PRILIKE PRIJETNJE 

I. Program poticanja demografske obnove 

II. Uzgoj traženih kultura za plasiranje na 

tržište 

III. Hrvatska kao turistička meka 21. stoljeća 

IV. Promocija područja kroz odgojne i 

kulturne institucije 

V. EU fondovi u svrhu proširenja zdravstvenih 

usluga 

VI. Korištenje nacionalnog fonda za 

ulaganje u infrastrukturu 

VII. Korištenje nacionalnog fonda za 

ulaganja u zaštitu okoliša 

I. Trend opadanja broja stanovnika na 

nacionalnoj i lokalnoj osnovi 

II. Izgradnja koja uništava poljoprivredna i 

obradiva zemljišta 

III. Izgradnja koja utječe na izgled turističkog 

mjesta 

IV. Udaljenost ustanova dodatnog i višeg 

obrazovanja 

V. Centralizacija zdravstvenih usluga 

VI. Sporost rješavanja pravnih sporova 

VII. Zagađenje mora i okoliša 

okrupnjavanjem turističke ponude 

 

7.1. Prioriteti djelovanja u području nadležnosti 

samoupravne jedinice 

Za potrebe definiranja mjera i aktivnosti provedbenog programa Općine 

Ražanac, a prema prioritetima definiranim razvojnom strategijom Zadarske 

županije kao prioritetna područja djelovanja uzimaju se: 

▪ SC.13. JAČANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI 

P4.2.2. Razvoj pametnih i održivih gradova 

- konkurentna lokalna zajednica  je ona koja uspijeva privući i zadržati uspješne tvrtke i povećati 

životni standard svojih stanovnika, održavajući kvalitetu radne snage ,ulaganja i infrastrukture 

na svojem području 

▪ SC 11. DIGITALNA TRANZICIJA DRUŠTVA I GOSPODARSTVA 

P3.4.3. Razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža  

-razvoj lokalne zajednice kroz izgradnju u cilju učinkovitog korištenja modernih tehnologija za 

boljitak stanovnika i vođenja računa o očuvanju okolišne raznolikosti zajednice  
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Prema sveobuhvatnom gledištu na infrastrukturna i lokacijska obilježja, potrebe 

zajednice, swot analizu , a uzevši u obzir i vodeći se za proračunom kao 

temeljnim financijskim dokumentom Općine Ražanac, nacionalnom 

strategijom kao temeljnim smjernim dokumentom razvoja Republike Hrvatske 

te prioritetima definiranim županijskom razvojnom strategijom Općina Ražanac  

definira sljedeće mjere provedbenog programa uz donošenje projekata 

budućeg razvoja:  

▪ Infrastrukturno održavanje 

▪ Poljoprivredno-gospodarski i turistički razvoj 

▪ Planiranje uređenja naselja, stanovanja i prostora  

▪ Odgoj, obrazovanje i briga o djeci 

▪ Socijalna i zdravstvena skrb 

▪ Kultura, sport i mladi u zajednici 

▪ Protupožarna i civilna zaštita  

▪ Razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih 

komunikacijskih mreža 

 

Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine. U okviru 

8 mjera su aktivnosti kroz koje će mandatar Općine Ražanac pratiti uspješnost 

vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog 

programa. Svaka od aktivnosti biti će mjerljiva pokazateljima rezultata te 

utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, 

važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih 

sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno 

tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s 

proračunom Općine.  

 

▪ Infrastrukturno održavanje 

Mjera 1. Infrastrukturno održavanje obuhvaća aktivnosti održavanja čvrste 

infrastrukture. Ulaganje u proces stvaranje uvjeta kako bi općina Ražanac 

postala lokacija poželjna budućim ulagačima i poduzetnicima, a lokalnom 

stanovništvu osiguralo kvalitetu života u zajednici. Aktivnosti koje će se provoditi 

su: održavanje nerazvrstanih cesta, upravljanje i održavanje javne rasvjete, 

upravljanje i uređenje groblja, sanacija i gospodarenje otpadom i sanacija i 

održavanje nekretnina.  Aktivnosti infrastrukturnog održavanja usko su vezane 
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uz djelatnosti koje obavljaju komunalna poduzeća i poduzetnici na širem 

području Općine i koji će biti izvršavani u sinergiji s njima. 

 

 

▪ Poljoprivredno-gospodarski i turistički razvoj 

Mjera 2. Poljoprivredno-gospodarski i turistički razvoj za uporište ima dugoročni 

razvoj općine Ražanac. Plan smjera i strategije razvoja Općine je ulagati u 

MJERA 1.                                                                                                                                                                                                                                               

Infrastrukturno održavanje    

 

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

1.1. Održavanje 

nerazvrstanih cesta 9 36 

P1005       

Izgradnja 

objekata i 

uređenja 

komunalne 

infrastrukture 

kilometri nerazvrstanih 

cesta 

 

1.2. Upravljanje i održavanje 

javne rasvjete 20 80 

  P1005       

Izgradnja 

objekata i 

uređenja 

komunalne 

infrastrukture broj rasvjetnih tijela 

 

1.3. Upravljanje i uređenje 

groblja 0 1 

  P1005       

Izgradnja 

objekata i 

uređenja 

komunalne 

infrastrukture 

broj izvršenih sanacija i 

održavanja godišnje 

 

1.4. Sanacija i uređenje 

obalne infrastrukture 1 6 

  P1005       

Izgradnja 

objekata i 

uređenja 

komunalne 

infrastrukture 

broj saniranih obalnih 

infrastruktura 

 

1.5.Sanacija i održavanje 

nekretnina 1 4 

  P1005       

Izgradnja 

objekata i 

uređenja 

komunalne 

infrastrukture broj saniranih nekretnina 

 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 

2030. 
SC 10. Jačanje regionalne konkurentnosti 
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opstanak i proširenje gospodarskih djelatnosti posebice onih temeljenih na 

poljoprivrednoj djelatnosti. Osigurati subvencije mladim i novim 

gospodarstvenicima i poljoprivrednicima u cilju boljeg i uspješnog sutra. 

Općina Ražanac s obzirom na prirodne ljepote i povijesne odrednice mora ići 

u smjeru razvoja turističkih usluga-obiteljskog turizma. 

 

 

MJERA 2.                                                                                                                                                                                                                                 

Poljoprivredno-gospodarski i turistički razvoj    

 

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN 

NAZIV 

POKAZATELJA 
 

2.1. Razvoj turističkih lokacija 1 6 

 P1005       

Izgradnja 

objekata i 

uređenja 

komunalne 

infrastrukture 

broj  novih 

lokacija 

 

2.2. Stvaranje turističke mreže-održivi 

razvoj 17.049 51147 

P1012  

Poticaj razvoju 

turizma 

broj turističkih 

dolazaka 

 

2.3. Subvencije u poljoprivredi i 

gospodarstvu 5 30 

 P1004     

Razvoj 

poljoprivrede i 

gospodarstva 

broj isplaćenih 

subvencija 

 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 
 

 

 

 

▪ Planiranje uređenja naselja, stanovanja i prostora 

Mjera 3. Planiranje uređenja naselja, stanovanja i prostora kroz aktivnosti koje 

su definirane unutar mjere i koje će biti provođene definira stvaranje 

preduvjeta budućeg razvoja. Od izuzetne važnosti za planski i strateški razvoj je 

i plansko i prostorno planiranje te gradnja i uređenje okolišne raznolikosti prema 

unaprijed definiranim pravilima. Cilj mjere je omogućiti gradnju i uređenje 

prostora u cilju razvoja , ali i očuvanja okoliša i prirode kao neprocjenjivog 

resursa kojim Općina raspolaže. 
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MJERA 3. 

Prostorno i plansko uređenja naselja, stanovanja i prostora 

 

AKTIVNOST 

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

3.1. Uređenje javnih i zelenih 

površina 3 7 

P1003 

Održavanje 

objekata i 

uređenja kom. 

infrastrukture i 

zaštita okoliša broj uređenih površina 

 

3.3. Energetska obnova 

zgrada 2 5 

P1005       

Izgradnja 

objekata i 

uređenja 

komunalne 

infrastrukture broj obnovljenih zgrada 

 

3.4. Obnova društvenih 

površina i igrališta 0 4 

P1005       

Izgradnja 

objekata i 

uređenja 

komunalne 

infrastrukture 

broj obnovljenih površina i 

igrališta 

 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 

2030. 
SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

 

 

 

 

▪ Odgoj, obrazovanje i briga o djeci 

Mjera 4. Odgoj, obrazovanje i briga o djeci vodit će se aktivnostima usmjerenim 

na osnovno načelo opstanka i razvoja zajednice, ulaganje u buduće 

generacije. Djeca su kao i njihova edukacija i razvoj najpotrebniji, najvažniji i 

nemjerljivi resurs svake zajednice. Aktivnosti koje će definirati ova mjera odnosit 

će se na subvenciju predškolskog obrazovanja, sufinanciranje troškova 

obrazovanja i poticanje na društvene aktivnosti djece u zajednici. 
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MJERA 4.                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Odgoj, obrazovanje i briga o djeci  

 

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

4.1. Subvencije 

predškolskom obrazovanju 20 75 

 P1010 

Program 

javnih 

potreba u 

obrazovanju i 

predškolskom 

odgoju broj isplaćenih subvencija 

 

4.2. Sufinanciranje troškova 

obrazovanja 5 23 

 P1010 

Program 

javnih 

potreba u 

obrazovanju i 

predškolskom 

odgoju broj sufinanciranog obrazovanja 

 

4.3. Poticanje društvenih 

aktivnosti djece 10 35 

 P1010 

Program 

javnih 

potreba u 

obrazovanju i 

predškolskom 

odgoju 

broj aktivno uključene djece u 

aktivnosti u zajednici 

 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 

2030. 
SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

 

 

 

 

▪ Socijalna i zdravstvena skrb 

Mjera 5. Socijalna i zdravstvena skrb odnosi se na aktivnosti poboljšanja uvjeta 

pružanja zdravstvene i socijalne skrbi potrebitima u zajednici.  Aktivnosti koje će 

definirati ovu mjeru su socijalna skrb za ranjive skupine, sufinanciranje 

zdravstvene njege i uključivanje ranjivih skupina u aktivnosti u zajednici. 
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MJERA 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Socijalna i zdravstvena skrb       

 

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

5.1. Socijalna skrb za ranjive skupine 5 20 

 P1008 

Program 

socijalne 

skrbi 

broj isplaćenih subvencija 

iz proračuna 

 

5.2. Sufinanciranje zdravstvene 

njege 3 13 

 P1008 

Program 

socijalne 

skrbi 

broj isplaćenih subvencija 

iz proračuna 

 

5.3. Uključenje ranjivih skupina u 

aktivnosti u zajednici 2 9 

 P1008 

Program 

socijalne 

skrbi 

broj uključenih osoba 

ranjivih skupina 

 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 
 

 

 

 

▪ Kultura, sport i mladi u zajednici 

Mjera 6. Kultura, sport i mladi u zajednici obilježit će poticajna ulaganja za 

ostanak što većeg broja mladih na području općine i stvaranje uvjete 

budućeg opstanka. Mladi u zajednici sinonim su aktivizma i budućnosti. Kroz 

kulturne i sportske aktivnosti te poticanje na razvoj civilnog društva u zajednici 

mladima se daje mogućnost aktivizma i osjećaja pripadnosti.  Aktivnosti koje 

će definirati ovu mjeru su: očuvanje kulturne baštine i promocija, sufinanciranje 

sportskih aktivnosti, sufinanciranje organizacija civilnog društva i nagrađivanje 

uspješnosti. 
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MJERA 6.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kultura, sport i mladi u zajednici    

 

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

6.1. Očuvanje kulturne baštine i 

promocija 0 50 

 P1006 

Program 

javnih 

potreba u 

kulturi 

broj tiskanih letaka i 

promo materijala 

 

6.2. Sufinanciranje sportskih 

aktivnosti 2 12 

 P1007 

Program 

javnih 

potreba u 

sportu 

broj subvencija iz 

proračuna 

 

6.3. Sufinanciranje organizacija 

civilnog društva 0 55 

 P1013 

Program 

civilne 

udruge 

broj subvencija iz 

proračuna 

 

6.4. Nagrađivanje uspješnosti 0 25 

P1002 

Program 

priprema, 

donošenje i 

provedba 

akata  i 

mjera iz 

djelokruga  

broj uručenih nagrada iz 

proračuna 

 

Usklađenost s NRS  Hrvatska 2030. SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 
 

 

 

 

▪ Protupožarna i civilna zaštita  

Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita od izuzetne je važnosti za siguran život u 

zajednici. U trenutku elementarnih i drugih nepogoda postojanje sustava 

zaštite oznaka je sigurnosti i brige za žitelje općine. Civilna i protupožarna zaštita 

u zajednici biti će osigurana kroz aktivnosti ulaganja u opremu izvoditelja, 

sufinanciranje rada nositelja zaštite na području općine i dokumentiranje 

sustava rada-donošenje odluka. 
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MJERA 7.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Protupožarna i civilna zaštita  

 

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

7.1. Ulaganje u opremu 

izvoditelja 2 11 

 P1009 

Program 

zaštite od 

požara broj novonabavljene opreme 

 

7.2. Sufinanciranje rada 

nositelja zaštite 12 36 

 P1009 

Program 

zaštite od 

požara broj subvencija iz proračuna 

 

7.3. Dokumentiranje rada 

sustava 1 2 

 P1009 

Program 

zaštite od 

požara 

broj donesenih dokumenata u cilju 

osiguranja zaštite 

 

Usklađenost s NRS  

Hrvatska 2030. 
SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

 

 

 

 

▪ Razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih 

komunikacijskih mreža  

 

Mjera 8.  Omogućavanje učinkovitijeg razvoja područja i zajednice kroz 

ulaganje u izgradnju i razvoj infrastrukture za komunikaciju i zaštitu okolišne 

raznolikosti.  
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MJERA 8.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža  

 

AKTIVNOST  

POČETNA 

VRIJEDNOST 

KRAJNJA 

VRIJEDNOST PRORAČUN NAZIV POKAZATELJA 
 

8.1. Sufinanciranje 

izgradnje infrastrukture 0 1 

 nova 

stavka u 

proračunu 

za naredne 

godine 

broj sufinanciranih radova iz 

proračuna 

 

8.2. Uključivanje svih 

domova u globalnu 

digitalnu „obitelj“ 0 25 

 nova 

stavka u 

proračunu 

za naredne 

godine broj domova spojenih na mrežu 

 

Usklađenost s NRS  

Hrvatska 2030. 
SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva  

 

 

Mjere i aktivnosti definirane provedbenim programom Općine Ražanac 

provodit će se kroz godišnje realizacije proračunskih stavaka. Uz provođenje 

aktivnosti definiranih pojedinom mjerom naglasak mandatara Općine 

Ražanac biti će na projektima budućeg razvoja Općine-kapitalnim ulaganjima 

za ostvarenje buduće korisnosti. Temeljem budućih djelovanja mandatara 

donosimo  plan projekata budućeg razvoja Općine Ražanac definiranih na 

temelju planiranih izvora financiranja i usklađenosti sa Nacionalnom razvojnom 

strategijom NRS Hrvatska 2030.:  
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8. PROJEKTI BUDUĆEG RAZVOJA OPĆINE RAŽANAC 

Projekt 
Vrijednost projekta Izvor financiranja 

projekta Pokazatelj rezultata projekta Usklađenost s NRS 2030. 

LED javna rasvjeta 

3.600.000,00 kn namjenska sredstva od 

zaduživanja-kredit HBOR  

namjenska sredstva Općine 

broj novoizgrađenih rasvjetnih tijela 
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku 

neutralnost 

 

Izgradnja nogostupa u Radovinu 

1.445.000,00 kn kapitalna pomoć od 

izvanproračunskih korisnika-

ŽUC 

namjenska sredstva Općine 

dužina izgrađenog nogostupa 

SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

 

Uređenje plaže „Oseka“ Ljubač 

970.000,00 kn kapitalna pomoć iz 

državnog proračuna-

Ministarstvo regionalnog 

razvoja 

kapitalna pomoć iz 

županijskog proračuna 

broj novouređenih plaža 

SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

 

Opremanje i uređenje DV „Pježavac“ 

600.000,00 kn kapitalna pomoć temeljem 

prijenosa EU sredstava 

namjenska sredstva Općine 

broj obnovljenih dječjih vrtića 

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

 

Izgradnja i opremanje Tržnice-

Ribarnice Ražanac 

1.052.122,00 kn kapitalna pomoć temeljem 

prijenosa EU sredstava 

vlastita sredstva Općine 

broj novih tržnica 

SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

 

Uređenje dječjeg igrališta u Rtini 

646.185,00 kn kapitalna pomoć temeljem 

prijenosa EU sredstava 

namjenska sredstva Općine 

broj novih igrališta 

SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 
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9. PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE  

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 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. 

Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o 

provedbi nadležna je Općina Ražanac na čelu s Načelnikom kao odgovornom 

osobom. Općina koordinira procesom koji za cilj ima provedbu mjera 

usmjerenih dostizanju strateških ciljeva te ispunjenju vizije. Načelnik će 

imenovati djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela koji će biti odgovorni za 

koordinaciju provedbe u suradnji s imenovanom radnim tijelom. Načelnik je 

odgovorna za redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog programa i 

uspješnosti zadanih ciljeva. Na godišnjoj osnovi, krajem svake kalendarske 

godine, a najkasnije do 20. prosinca revidirat će se Provedbeni program 

Općine prema potrebama. 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 bit će 

objavljena na službenim internetskim stranicama Općine Ražanac. 

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći: 

▪ sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog 

planiranja 

▪ učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i 

kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja 

i izvješćivanja 

▪ 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 

▪ utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta 

strateškog planiranja 

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

▪ osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i 

izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava. 
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Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa 

JLS-a propisani su Pravilnikom o Strateškom planiranju:  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_6_136.
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