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1. PREGLED STANJA
U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Velika obavljao je izvršne
poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom. Izvršavao
je i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje
Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa
zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.
Općina Velika usmjeravala je strateški smjer gospodarskog razvoja Općine i
upravljala svim prirodnim resursima koji predstavljaju cilj revitalizacije ruralnog
područja.
Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Velika za razdoblje 2022. – 2025.
provodile su se sukladno donesenim planovima.
Provedbenim programom za razdoblje 2022. - 2025. godine Općina Velika
nastavlja daljnje procese razvoja i podržavanja održivog i gospodarskog razvoja te
društvenog konteksta za bolju budućnost Općine, odnosno kvalitetniji i pametniji način
življenja kroz ostvarenje strateških ciljeva i mjera.
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2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA
Općina Velika je Provedbenim programom za razdoblje 2022.-2025. postavila
ukupno 20 mjera od kojih su sve u razdoblju od donošenja Provedbenog programa za
razdoblje 2022.-2025. do kraja lipnja 2022. godine u fazi provedbe.
U nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenim za
svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata, te
ostvarivanju pokazatelja rezultata.
Mjera 1.1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
- Poticanje pokretanja novih proizvodnih i uslužnih djelatnosti kroz isplatu potpora
Podrškom produktivnosti malih i srednjih poduzetnika i obrtnika te uspostavom
potpornih modela za razvoj i unapređenje poslovnog okruženja te promocijom
poduzetništva osnažit će se i dodatno razviti poduzetništvo i obrtništvo u Županiji.
Očuvanje starih obrta i tradicijske proizvodnje te pojednostavljenje administrativnih
procedura za nove investicije pridonijet će razvoju poduzetništva i obrtništva.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju nisu utrošena sredstva.
Mjera 1.1.3. Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
- Uređenje postojeće zgrade u poduzetničkoj zoni Velika
Svrha je ove mjere da se ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu, uspostavom,
opremanjem poduzetničkih zona, centara i inkubatora, razvojnih agencija, tehnoloških
parkova, co-working prostora i druge poduzetničke potporne infrastrukture, dodatno
unaprijedi poslovno okruženje i poduzetnička infrastruktura.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju nisu utrošena sredstva.

Mjera 1.2.1. Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
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Ključne točke ostvarenja mjere:
Tekuće potpore poljoprivredi
Naknada štete u slučaju elementarnih nepogoda
Sajmovi, izložbe, natjecanja
Uređenje ruralne infrastrukture-održavanje poljskih puteva i vodnih
kanala
Rashodi u vezi provođenja zakona o poljoprivrednom zemljištu
Ulaganjem u infrastrukturu za preradu i skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda, investiranjem u sustave navodnjavanja te razvijanjem i podrškom za
uvođenje sustava kvalitete u poljoprivredi i akvakulturi, poticanjem proizvodnje
autohtonih tradicijskih proizvoda ojačat će se produktivnost u poljoprivredi.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 115.053,58 kuna.

Mjera 1.3.2. Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Osiguravanje sredstava za provedbu aktivnosti turističke zajednice
Izgradnja sportsko rekreacijskog parka ZIP LINE
Izgradnja poučno edukativnih staza
Projekt uređenja Slavonske kuće
Razvijanjem kapaciteta kako bi se uspostavile funkcionalne i održive turističke
destinacije s cjelovitim turističkim doživljajem te integralnim upravljanjem
destinacijama u svrhu kvalitetno objedinjenih turističkih ponuda i ponuda s dodatnim
sadržajima unaprijedit će se turistička infrastruktura.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 155.500,00 kuna.

Mjera 2.1.1 Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Dodjela sredstava osnovnim školama na području općine
po potrebi (temeljem zamolbe škola)
Jačanjem kvalifikacijskih standarda nastavnika i ravnatelja te privlačenjem i
zadržavanjem kvalitetnih odgojno-obrazovnih djelatnika, ulaganjem u infrastrukturu i
opremanje u području osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja
4

pospješit će sustav školstava. Također, osiguravanjem uvjeta za uvođenje
jednosmjenske nastave, modernizacijom programa obrazovanja odraslih unaprijedit
će se sustav odgoja, obrazovanja i znanosti u županiji.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 970,00 kuna.
Mjera 2.1.2. Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Stipendije i školarine za učenike i studente
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole
Opremanjem obrazovnih i odgojnih institucija opremom za osobe s posebnim
potrebama, osiguravanjem stipendija za učenike i studente sa slabijim imovinskim
stanjem, usmjeravanjem osoba koje su rano napustile školovanja u sustav
cjeloživotnog obrazovanja i prekvalifikacije te subvencioniranjem javnog prijevoza
učenika i studenata doprinijet će se jednakom pristupu obrazovanju.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 294.228,00 kuna.
Mjera 2.2.3. Ublažavanje socioekonomskih razlika stanovništva
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Dodjela jednokratnih pomoći socijalno ugroženim skupinama
Osiguravanje sredstava za financiranje programa/projekata udruga koje su
programski usmjerene na rad u području socijalne skrbi-programi brige za
osobe starije životne dobi
Osiguranjem prehrane za djecu, ogrijava za osobe u potrebi, smještaja socijalno
ugroženima, rješavanjem problema beskućnika osiguranjem „pučkih“ kuhinja te
pružanjem financijskih i drugih pomoći osobama u potrebi doprinosit će se ublažavanju
socioekonomskih razlika stanovništva.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 32.900,00 kuna.
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Mjera 2.3.1. Ulaganje u razvoj sporta
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Rekonstrukcija športsko rekreacijskog centra Općine Velika
Izgradnja i opremanje dječjih igrališta
Adaptacija svlačionica-poboljšani prostorni uvjeti za nogometni klub NK Sloga
Trenkovo
Razvojem infrastrukture za sport, jačanjem kapaciteta u sustavu sporta, poboljšanjem
sustava upravljanja sportskom infrastrukturom i kapacitetima, poboljšanjem
dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja svima osnažit će se razvoj sporta na razini
županije.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju nisu utrošena sredstva.

Mjera 2.4.1. Ulaganje u kulturu i kulturnu infrastrukturu
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Tekuće donacije župnim uredima
Sufinanciranje izgradnje kapele u Radovancima
PSŽ ima bogatu kulturnu baštinu koja će obnovom i rekonstrukcijom kulturnih
znamenitosti i baštine, poboljšanjem sustava upravljanja kulturnom baštinom,
osnivanjem, izgradnjom, obnovom knjižnica, kazališta, arhiva i dr. te obnovom
sakralnih objekata unaprijediti kulturu i kulturnu infrastrukturu u cijeloj županiji.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 50.000,00 kuna.
Mjera 2.4.2. Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Potpora održavanju kulturnih manifestacija
Potpora radu i djelovanju udrugama kulturne djelatnosti
Pružanjem podrške kulturno-umjetničkim programima i radu kulturnih društava,
jačanjem kapaciteta kulturnih društava i kulturno-umjetničkih programa doprinijet će se
jačanju kulturno-umjetničkih programa u županiji. Također, podizanjem svijesti i
razumijevanja ključnih dionika i stanovnika Županije o važnosti kulturno-umjetničkih
programa i rada kulturnih društava, promoviranjem kulturno-umjetničkih programa i
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kulturnih društava, poticanjem zapošljavanja u kulturnim djelatnostima te razvojem
medija i medijske pismenosti ojačat će se kulturno-umjetnički programi i društva u
Županiji.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 136.062,80 kuna.

Mjera 2.5.1. Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Osiguranje sredstava za rad športskih klubova i udruga
Podupiranje aktivnosti udruga socijalnog karaktera
Potpora redovnoj djelatnosti civilnih udruga - Dodjela sredstava udrugama
prema pojedinačnim zamolbama
Izdvajanje sredstava temeljem zakona za rad Crvenog križa i službe traženja
Izdvajanje sredstava za razne pomoći humanitarnog karaktera
Poboljšanjem uvjeta rada OCD-ova, izgradnjom/adaptacijom prostora za rad OCDova, dodjelom prostora za rad te sufinanciranje opreme za rad OCD-ova, poticanjem i
jačanjem suradnje između OCD-ova, poticanjem rada OCD-ova koji se bave socijalnim
poduzetništvom i socijalnim pitanjima osnažiti će se rad i djelovanje OCD-ova.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 51.067,44 kuna.

Mjera 2.6.1. Ulaganje u cestovni i željeznički promet
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Izgradnja i modernizacija cesta
Komunalno opremanje cestovne infrastrukture
Izgradnja parkirališta
Izgradnja i rekonstrukcija pješačkih površina
Izgradnjom, rekonstrukcijom i modernizacijom prometnica regionalnog i lokalnog
karaktera, izgradnjom brzih cesta na području županije te njihovim priključkom na
autocestu, poticanjem i razvijanjem međumjesnoga putničkog prijevoza, izgradnjom i
modernizacijom pješačkih staza i nogostupa unaprijedit će se cestovni promet u
Županiji. Poboljšanjem, modernizacijom i izgradnjom željezničke infrastrukture te
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izgradnjom i modernizacijom biciklističkih staza želi se dodatno razviti cestovni i
željeznički promet.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 113.377,63 kuna.

Mjera 2.6.2. Ulaganje u sustave vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje
otpadnih voda
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Izgradnja vodovodne mreže
Izgradnja kanalizacijske mreže
Ulaganjem u građevine za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvate, uređaje za
kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, cjevovode i vodoopskrbnu mrežu
razvit će se održiv sustav vodoopskrbe te javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda. Također, ulaganjem u građevine za javnu odvodnju – kanale za prikupljanje i
odvodnju komunalnih otpadnih voda, kolektore, crpne stanice, uređaje za
pročišćavanje otpadnih voda, građevine i oprema za gospodarenje nastoji se
unaprijediti i dodatno razviti sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 77.045,67 kuna.
Mjera 2.6.3. Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe
prirodnim plinom i električnu energiju
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Provedba planiranih aktivnosti iz Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
Izgradnja i uređenje planiranih objekata na grobljima
Zamjena postojećih tijela javne rasvjete energetskim učinkovitim rasvjetnim
tijelima
Izgradnja i uređenje trgova u naseljima
Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu i usluge, unapređenjem distribucijske mreže
električne energije, izgradnjom i proširenjem plinske mreže, izgradnjom azila za
životinje unapređuje se i razvija lokalna i ostala infrastruktura.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 1.479.995,92 kuna.
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Mjera 2.7.1. Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Zbrinjavanje komunalnog otpada
Zbrinjavanje životinja s javnih površina
Usluge deratizacije
Sufinanciranje rashoda reciklažnog dvorišta Velika
Unapređenjem održivog gospodarenja tlom, vodama i bioraznolikošću te očuvanjem
kvalitete tla i vode, kadrovskim jačanjem institucija u području zaštite prirode,
usklađivanjem izvještavanja o stanju okoliša na području PSŽ s EU metodologijom
praćenja i izvještavanja, provođenjem i poticanjem aktivnosti za reciklažu otpada
postići će se s djelotvornije očuvanje prirode i okoliša.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 71.387,15 kuna.
Mjera 2.7.2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora
energije
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
- Energetska obnova zgrade općine - Smanjenje potrošnje energenata što se
direktno replicira na uštedu na režijama
Poticanjem i provođenjem mjera, projekta i programa energetske učinkovitosti u
zgradama javne i stambene namjene, javne rasvjete, povećanjem energetske
samodostatnosti i učinkovitosti alternativnih izvora energije, ulaganjem u čiste
tehnologije povezane s vodikom želi se povećati energetska učinkovitost.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju nisu utrošena sredstva.
Mjera 2.8.1. Poticanje pronatalitetne politike
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Dodjela naknada za novorođenu djecu
Dodjela pomoći mladim obiteljima
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-

Osiguravanje sredstava za obavljanje programa predškolskog odgoja pri vrtiću
te programa predškole

Ulaganjem u infrastrukturu i opremanje u području predškolskog odgoja,
unapređenjem usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja,
omogućavanjem produženog rada predškolskih ustanova, subvencioniranjem
prijevoza, prehrane i udžbenika učenicima i studentima nastoji se poticati
pronatalitetna politika.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 862.180,56 kuna.
Mjera 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Osiguravanje obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog
djelokruga općine
Realiziranje osnovnih aktivnosti predstavničkog tijela
Svrha je ove mjere jačanje i unapređenje funkcionalnosti i održivosti javne uprave,
jačanje transparentnosti rada javne uprave i uključivanje građana participativnim
upravljanjem te promocija aktivnosti javne uprave i javnih politika.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 2.930.588,49 kuna.

Mjera 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Nastavak ozakonjenja nelegalno izgrađenih građevina te izrada izmjena
prostorno planske dokumentacije općine
Izrada projektne dokumentacije
Izradom prostorno-planske dokumentacije, praćenjem postotka izgrađenosti u
prostornim planovima, izmjenom i nadopunom prostorno-planske dokumentacije,
sustavnim praćenjem stvarnog korištenja i planirane namjene zemljišta, kontrolom
urbanizacije i širenja građevinskih područja određenih prostornim planovima želi se
unaprijediti sustav prostornog planiranja u Županiji.
Zaustavljanjem daljnje
degradacije krajobraza intenzivnom, nezakonitom i/ili neprimjerenom gradnjom,
uređivanjem i ažuriranjem katastarskih i zemljišno-knjižnih evidencija želi se, uz
unapređenje sustava prostornog planiranja, očuvati i priroda i okoliš.
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Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 21.250,00 kuna.
Mjera 3.3.2. Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda
i drugih nesreća
Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
Ključne točke ostvarenja mjere:
Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici požeštine
Tekuće donacije DVD-u za redovan rad
Pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu
Podmirenje rashoda za civilnu zaštitu
Tekuće donacije HGSS-u
Jačanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite, ulaganjem u objekte, opremanje
objekata operativnih snaga civilne zaštite, izradom procjena rizika od katastrofa za
područje županije unaprijedit će se sustav zaštite od velikih nesreća i prirodnih
nesreća. Izradom ocjene spremnosti sustava civilne zaštite za djelovanje te izradom
planova za jačanje operativne sposobnosti civilne zaštite želi se osigurati dodatna
efikasnost svih snaga civilne zaštite.
Za ovu mjeru u polugodišnjem razdoblju utrošeno je 278.454,73 kuna.
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3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA
Provedbenim programom Općine Velika za razdoblje 2022. – 2025. godine definirane
su mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva razvoja JLSa, Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera Općina Velika nastoji omogućiti
svojim stanovnicima kvalitetniji i ugodniji život.
Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika po mjerama
Mjera

Svrha provedbe mjere

1.

Razvoj poduzetništva i Podrškom produktivnosti malih i srednjih
obrtništva
poduzetnika i obrtnika, te uspostavom
potpornih modela (olakšice i potpore) za
razvoj i unapređenje poslovnog okruženja te
promocijom poduzetništva osnažiti će se
razvoj poduzetništva i obrtništva u županiji.

2.

Razvoj poduzetničke Svrha ove mjere je da se ulaganjem u
potporne infrastrukture poduzetničku infrastrukturu, uspostavom,
opremanjem poduzetničkih zona, centara i
inkubatora, razvojnih agencija, tehnoloških
parkova, co-working prostora i druge
poduzetničke
potporne
infrastrukture
dodatno unaprijedi poslovno okruženje i
poduzetnička infrastruktura.
Ulaganje u porast Ulaganjem u infrastrukturu za preradu i
produktivnosti
u skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih
poljoprivredi
i proizvoda,
investiranjem
u
sustave
akvakulturi
navodnjavanja te razvijanjem i podrškom za
uvođenju sustava kvalitete u poljoprivredi i
akvakulturi,
poticanjem
proizvodnje
autohtonih tradicijskih proizvoda ojačat će se
produktivnost u poljoprivredi.
Ulaganje
u
javnu Razvijanjem kapaciteta kako bi se
turističku infrastrukturu uspostavile funkcionalne i održive turističke
destinacije s cjelovitim turističkim doživljajem
te integralno upravljanje destinacijama u
svrhu kvalitetnih objedinjenih turističkih
ponuda i ponuda s dodatnim sadržajima
unaprijedit će turističku infrastrukturu.
Ulaganje u sustav Jačanjem
kvalifikacijskih
standarda
odgoja, obrazovanja i nastavnika i ravnatelja te privlačenje i
znanosti
zadržavanjem
kvalitetnih
odgojnoobrazovnih
djelatnika,
ulaganjem
u
infrastrukturu i opremanje u području

3.

4.

5.
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osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog
obrazovanja, osiguravanjem uvjeta za
uvođenje
jednosmjenske
nastave,
modernizacijom programa obrazovanja
odraslih
unaprijedit
će
se
sustav
odgoja,
obrazovanja i znanosti u županiji.
Opremanjem obrazovnih i odgojnih institucija
opremom za osobe s posebnim potrebama,
osiguravanjem stipendija za učenike i
studente sa slabijim imovinskim stanjem,
usmjeravanjem osoba koje su rano napustile
školovanja
u
sustav
cjeloživotnog
obrazovanja
i
prekvalifikacije
te
subvencioniranjem javnog prijevoza učenika
i studenata doprinijet će se jednakom
pristupu obrazovanju.
Osiguranjem prehrane za djecu, ogrijava za
osobe u potrebi, smještaja socijalno
ugroženima,
rješavanjem
problema
beskućnika osiguranjem „pučkih“ kuhinja te
pružanjem financijskih i druga pomoć
osobama u potrebi doprinosit će se
ublažavanju
socio-ekonomskih
razlika
stanovništva.
Razvojem infrastrukture za sport, jačanjem
kapaciteta u sustavu sporta, poboljšanjem
sustava
upravljanja
sportskom
infrastrukturom i kapacitetima, poboljšanjem
dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja
osnažit će se razvoj sporta.

6.

Omogućavanje
jednakog
pristupa
obrazovanju

7.

Ublažavanje
ekonomskih
stanovništva

sociorazlika

8.

Ulaganje
sporta

razvoj

9.

Ulaganje u kulturu i Obnovom i rekonstrukcijom kulturnih
kulturnu infrastrukturu znamenitosti i baštine, poboljšanjem sustava
upravljanja kulturnom baštinom, osnivanjem,
izgradnjom, obnovom knjižnica, kazališta,
arhiva i dr. te obnovom sakralnih objekata
unaprijedit će se kultura i kulturna
infrastruktura.
Jačanje
kulturno- Jačanjem kapaciteta kulturnih društava i
umjetničkih programa i kulturno umjetničkih programa, podizanjem
kulturnih društava
svijesti i razumijevanja ključnih dionika i
stanovnika Županije o važnosti kulturno
umjetničkih programa i rada kulturnih
društava,
promoviranjem
kulturno
umjetničkih programa i kulturnih društava,

10.

u
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11.

Podupiranje aktivnosti
organizacija civilnog
društva

12.

Ulaganje u cestovni i
željeznički promet

13.

Ulaganje u sustave
vodoopskrbe,
javne
odvodnje
i
pročišćavanje
otpadnih voda

14.

Ulaganje u lokalnu
komunalnu
infrastrukturu, sustav
opskrbe
prirodnim

poticanjem zapošljavanja u kulturnim
djelatnostima
te razvojem medija i medijske pismenosti
ojačat će se kulturno umjetnički programi i
društva.
Poboljšanjem
uvjeta rada OCD-ova,
izgradnjom/adaptacijom prostora za rad
OCD-ova, dodjelom prostora za rad te
sufinanciranje opreme za rad OCD,
poticanjem i jačanjem suradnje između
OCD-ova, poticanjem rada OCD-ova koja se
bave socijalnim poduzetništvom i socijalnim
pitanjima osnažit će se rad i djelovanje OCDova.
Izgradnjom,
rekonstrukcijom
i
modernizacijom prometnica regionalnog i
lokalnog karaktera, izgradnjom brzih cesta
na području županije te njihov priključak na
autoput,
poticanjem
i
razvijanje
međumjesnog
putničkog
prijevoza,
izgradnjom i modernizacijom pješačkih staza
i nogostupa
poboljšanjem, modernizacijom i izgradnjom
željezničke infrastrukture te izgradnjom i
modernizacijom
biciklističkih
staza
unaprijedit će se cestovni i željeznički promet
u županiji.
Ulaganjem
u
građevine
za
javnu
vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati,
uređaje
za
kondicioniranje
vode,
vodospreme, crpne stanice,
cjevovode
i
vodoopskrbnu
mrežu,
ulaganjem u građevine za javnu odvodnju –
kanale za prikupljanje i odvodnju komunalnih
otpadnih voda, kolektore, crpne stanice,
uređaje za pročišćavanje otpadnih voda,
građevine i oprema za gospodarenje
otpadnim muljem nastalim u postupku
pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti
u prijamnik i dr. razviti će se održiv sustav
vodoopskrbe
te
javne
odvodnje
i
pročišćavanja otpadnih voda.
Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu i
usluge, unapređenjem distribucijske mreže
električne energije, izgradnjom i proširenjem
plinske mreže, izgradnjom azila za životinje
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15.

plinom i električnu
energiju
Očuvanje okoliša i
prirode te upravljanje
klimatskim
promjenama

16.

Povećanje energetske
učinkovitosti
i
korištenja alternativnih
izvora energije

17.

Poticanje
pronatalitetne politike

18.

Jačanje
transparentnosti,
upravljanja
i
digitalizacije
javne
uprave

unapređuje se i razvija lokalna i ostala
infrastruktura.
Unaprjeđenjem održivog gospodarenja tlom,
vodama i bioraznolikošću te očuvanju
kvalitete tla i vode, kadrovskim jačanjem
institucija u području zaštite prirode,
usklađivanjem izvještavanja o stanju okoliša
na području PSŽ s EU metodologijom
praćenja i izvještavanja, provođenjem i
poticanjem aktivnosti za reciklažu otpada
postići će se s djelotvornije očuvanje prirode
i okoliš. Poticati će se kružno i zeleno
gospodarstvo,
sanacija
i
zatvaranje
odlagališta otpada.
Poticanjem i provođenjem mjera, projekta i
programa energetske učinkovitosti u
zgradama javne i stambene namjene, javne
rasvjete,
povećanjem
energetske
samodostatnosti i učinkovitosti alternativnih
izvora energije, ulaganjam u čiste tehnologije
povezane
s
vodikom,
promicanjem
energetske tranzicije i korištenje obnovljivih
izvora energije, poticanjem izgradnje
bioplinskih postrojenja te mini hidroelektrana
i solarnih sustava kao alternativnih izvora
energije te poticanjem i izgradnjom
električnih punionica za automobile postići
će se povećanje energetske učinkovitosti i
uspješnijoj ekološkoj tranziciji.
Ulaganjem u infrastrukturu i opremanje u
području
predškolskog
odgoja,
unaprjeđenjem usluga za djecu u sustavu
ranog
i
predškolskog
odgoja,
omogućavanjem
produženog
rada
predškolskih ustanova, subvencioniranjem
prijevoza, prehrane i udžbenika učenicima i
studentima,
osiguravanjem
stambenog
fonda radi zbrinjavanja i zadržavanja obitelji
unapređenjem dostupnosti i kvalitete
podrške roditeljstvu u zajednici, poticanjem
fleksibilnog radnog vremena za majke s
djecom do određene dobi.
Svrha ove mjere je jačanje i unaprjeđenje
funkcionalnosti i održivosti javne uprave,
jačanje transparentnosti rada javne uprave i
uključivanje građana kroz participativno
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19.

Provedba sustavnog
razvoja i praćenja
prostornog planiranja

20.

Unapređenje sustava
zaštite
od
velikih
nesreća,
prirodnih
nepogoda i drugih
nesreća

upravljanje te promocija aktivnosti javne
uprave i javnih politika
Izradom prostorno-planske dokumentacije,
praćenjem
postotka
izgrađenosti
u
prostornim
planovima,
izmjenom
i
nadopunom
prostorno-planske
dokumentacije
,
sustavnim
praćenje
stvarnog korištenja i planirane namjene
zemljišta, kontrolom urbanizacije i širenja
građevinskih područja određenih prostornim
planovima,
zaustavljanjem
daljnje
degradacije
krajobraza
intenzivnom,
nezakonitom i/ili neprimjerenom gradnjom,
uređivanjem i ažuriranje katastarskih i
zemljišno-knjižnih
evidencija
će
se
unaprijediti sustav prostornog planiranja.
Jačanjem operativnih snaga sustava civilne
zaštite, ulaganjem u objekte i/ili opremanje
objekata operativnih snaga civilne zaštite,
izrada procjena rizika od katastrofa za
područje županije, izrada ocjene spremnosti
sustava civilne zaštite za djelovanje te
izradom planova za jačanje operativne
sposobnosti snaga civilne zaštite unaprijedit
će se sustav zaštite od velikih nesreća i
prirodnih nesreća.
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U Velikoj, 29. srpnja 2022. godine
Općinski načelnik
Robert Hofman, v.r.
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