
U Općini Veliko Trojstvo, 
kolovoz 2021. godine 

 

STRATEGIJA SAVJETOVANJA U 
OKVIRU POSTUPKA IZRADE 
PROVEDBENOG PROGRAMA 
OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 
RAZDOBLJE 2021-2025. godine 
      



 
 

 

Sadržaj 
 

1. Uvod ................................................................................................................................................ 1 

2. Ciljevi i ključna pitanja savjetovanja ................................................................................................ 2 

3. Ciljne skupine .................................................................................................................................. 3 

3.1. Radno tijelo ............................................................................................................................. 4 

3.2. Sektorski dionici i potencijalni korisnici, šira zajednica ........................................................... 5 

3.3. Mediji kao prenositelji informacija .......................................................................................... 5 

4. Metode prikupljanja podataka o mišljenju javnosti – Mehanizmi savjetovanja ............................. 6 

4.1. Elektronička pošta i sastanci radnog tijela .............................................................................. 6 

4.2. Službena Internet stranica Općine Veliko Trojstvo ................................................................. 6 

4.3. Priopćenja za medije ............................................................................................................... 6 

5. Plan aktivnosti savjetovanja ............................................................................................................ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Uvod 

Prema Zakonu o strateškom planiranju („Narodne novine“ broj 123/2017) te prema Uredbi o 

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

lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018), savjetovanje s dionicima i javnošću u 

okviru postupka izrade akata strateškog planiranja je obvezno. U tu svrhu izrađena je strategija 

savjetovanja kojom je: 

 Identificirana ključna skupina dionika s kojima se treba savjetovati 

 Odabrana metoda za prikupljanje mišljenja široke javnosti 

 Izvršeno definiranje ciljeva, ključnih pitanja i načina savjetovanja 

 Utvrđena vrsta foruma i mehanizmi savjetovanja koji se koriste 

 Izrađen plan savjetovanja na lokalnoj razini  

Sažetak strategije savjetovanja te Izvješće sa provedenog javnog savjetovanja navodi se u prilogu 

usvojenog Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo za mandatno razdoblje 2021.-2025.  

Strategija savjetovanja u postupku izrade Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 

2021.-2025. godine u skladu je s Priručnikom o strateškom planiranju poglavljem III., točkom 9., pod-

točkom 9.4, kojeg je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svibnju 

2020. godine, temeljem Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog 

značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 

89/18.). Jedan od koraka u izradi akta strateškog planiranja je izrada strategije savjetovanja, budući 

da je savjetovanje s dionicima i javnošću u okviru postupka izrade akata strateškog planiranja 

obvezno. 

Općina Veliko Trojstvo provodi savjetovanje sa svim zainteresiranim dionicima o prijedlozima općih 

akata sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15.), 

Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i 

akata (''Narodne novine'' broj 140/09), Statutom Općine Veliko Trojstvo („Službeni vjesnik Općine 

Veliko Trojstvo, broj 1/21) te Planom savjetovanja za 2021. godinu i Izmjenama i dopunama Plana 

savjetovanja s javnošću u 2021. godini. 

Savjetovanje s dionicima i javnošću predstavlja prikupljanje povratnih informacija od zainteresirane 

javnosti o odlukama koje su u nadležnosti tijela javne vlasti, a koje omogućuju tijelu javne vlasti 

dobivanje povratnih informacija. Osim činjenice da je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i 
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ključnim dionicima zakonska obveza, razlozi uključivanja javnosti i ključnih dionika u proces izrade 

akata strateškog planiranja ogledaju se u kvalitetnijim rješenjima i odlukama, većoj prihvatljivosti tih 

odluka kao i većem međusobnom povjerenju između tijela javne vlasti i javnosti te boljem 

informiranju javnosti. 

Kroz savjetovanje s dionicima omogućuje se uvid u planove i ključna pitanja prije donošenja odluka, 

dionicima se omogućuje bolje razumijevanje ciljeva koji se žele postići, proces donošenja odluka je 

transparentniji, a javnost stječe veće povjerenje u donositelje odluka. Strategija savjetovanja služi 

kao vodič svim dionicima koji su zainteresirani sudjelovati u postupku izrade Provedbenog programa 

Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2021.-2025. godine.  

Strategija savjetovanja Općine Veliko Trojstvo izrađena je te se provodi sukladno načelima 

transparentnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Izrađivač ove Strategije savjetovanja je Logička 

matrica d.o.o., vanjski stručnjak koji u suradnji s radnim tijelom (Odluka o imenovanju Radnog tijela 

za provođenje postupka izrade Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2021-

2025. godine, KLASA: 302-02/21-01/003 , URBROJ: 2103-03-03-21-05) izrađuje Provedbeni program 

Općine Veliko Trojstvo za mandatno razdoblje 2021.-2025. 

Strategija savjetovanja izrađuje se za razdoblje do usvajanja Provedbenog programa Općine Veliko 

Trojstvo za razdoblje 2021.-2025. godine. Vremenski slijed aktivnosti nalazi se na kraju dokumenta.  

 

2. Ciljevi i ključna pitanja savjetovanja 

Cilj Strategije savjetovanja je pružanje informacije te podizanje svijesti i razumijevanja o važnosti 

procesa izrade Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo, kao i uspostavljanje učinkovite 

komunikacije i suradnje svih dionika u procesu njegove izrade. Kako bi se postigao navedeni cilj 

definirana su područja savjetovanja te su u Strategiji savjetovanja objašnjeni načini i vremenski okvir 

njihova ostvarenja. 

Ciljevi, ključna pitanja kao i oblik savjetovanja dio su procesa izrade Provedbenog programa Općine 

Veliko Trojstvo. Područja i aktivnosti savjetovanja koja će obuhvatiti Strategija savjetovanja proizlaze 

iz faza izrade Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo te se odnose na: 

 definiranje razvojnih izazova i razvojnih potencijala, odnosno na analizu stanja kao temelja za 

izradu Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo 

 definiranje vizije razvoja, prioriteta javne politike i razvojnih smjerova Općine 
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 definiranje ciljeva, ključnih područja, ključnih pokazatelja rezultata i ciljanih vrijednosti 

pokazatelja 

 izradu terminskog plana provedbe projekata s naznačenim ključnim koracima i rokovima u 

provedbi, 

 izradu indikativnog financijskog plana s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu 

posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja za općinu Veliko Trojstvo, 

 izradu okvira za praćenje i vrednovanje, 

 izradu nacrta Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2021.-2025. 

proizašlog iz svih ranije navedenih točaka te izradu akcijskog plana za njegovu provedbu. 

Opći ciljevi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću su: 

 uspostavljanje učinkovite komunikacije i suradnje svih dionika u procesu izrade Provedbenog 

programa Općine Veliko Trojstvo, 

 informiranje javnosti o izradi Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo, 

 podizanje svijesti o ulozi i važnosti Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo. 

Ključna pitanja: 

 Je li metodologija savjetovanja postavljena na način koji će doprinijeti maksimalnom 

uključivanju zainteresiranih dionika u proces izrade Provedbenog programa za razdoblje 

2021.-2025.? 

 Je li savjetovanje provedeno u skladu sa Statutom i Planom savjetovanja Općine Veliko 

Trojstvo? 

 Jesu li pristigli komentari obrađeni te posljedično, ako su prihvatljivi, uvršteni u Provedbeni 

Program Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2021.-2025.? 

 Je li izrađeno i javno objavljeno Izvješće sa provedenog javnog savjetovanja? 

 

3. Ciljne skupine 

Ciljne skupine su svi dionici s područja Općine Veliko Trojstvo koji sudjeluju u ostvarenju ciljeva 

razvoja Općine. Ciljne skupine su: 

 Radno tijelo za pripremu Provedbenog programa  

 Poslovni sektor Općine Veliko Trojstvo 

 Organizacije civilnog društva s područja Općine Veliko Trojstvo 



4 
 

 Stanovništvo i šira zajednica  

 Mediji 

3.1. Radno tijelo 

Općina Veliko Trojstvo organizacijski je ustrojena u okviru Jedinstvenog upravnog odjela, a  članovi 

upravnog odjela sudjeluju u postupku izrade Provedbenog programa.  

Radno tijelo za pripremu Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2021.-2025. 

godine (u daljnjem tekstu: Radno tijelo) osnovano je odlukom načelnika Općine Veliko Trojstvo. 

Radno tijelo broji 3 člana i aktivno sudjeluje u izradi Provedbenog programa. Sastoji se od sljedećih 

članova: 

1. Marko Kutanjac, Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo 

2. Dražen Juranić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

3. Matea Miloš, viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo 

Uz radno tijelo, sa svojim prijedlozima projekata sudjeluju čelnici trgovačkih društava i javnih 

ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Općine Veliko Trojstvo 

Na području Općine ustrojena je sljedeća javna ustanova koja je u nadležnosti Općine Veliko 

Trojstvo: 

 Dječji vrtić Veliko Trojstvo, Braće Radić 49 

Trgovačko društvo u vlasništvu Općine je: 

 Veliko Trojstvo d.o.o., Braće Radić 28 

Osim toga, angažirana je vanjska konzultantska tvrtka, Logička matrica d.o.o., koja sudjeluje u 

koordinaciji svih aktivnosti izrade Provedbenog programa i pratećih dokumenata te u pripremi istih.  

Tematska područja o kojima raspravlja Radno tijelo su: 

 Demografija 

 Društvena infrastruktura i obrazovanje 

 Proračun  

 Tržište rada 

 Poduzetništvo 

 Poljoprivreda 

 Turizam 
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 Sport  

 Zdravstvena i socijalna skrb  

 Okoliš i gospodarenje otpadom 

3.2. Sektorski dionici i potencijalni korisnici, šira zajednica 

Radi postizanja ciljeva te podizanja svijesti o ulozi i značenju Provedbenog programa Općine Veliko 

Trojstvo ključno je upoznati javnost s razvojnim ciljevima te s procesom izrade strateško-planskog 

dokumenta. Širu zajednicu i zainteresirane dionike čine svi stanovnici Općine kao i sve one 

organizacije koje svojim djelovanjem pridonose ostvarivanju ciljeva lokalnog razvoja. Upravo zbog 

toga, izrada Provedbenog programa biti će transparentna te će se na javnom savjetovanju prikupiti 

mišljenje poduzetnika, poljoprivrednika, organizacija civilnog društva i cjelokupnog zainteresiranog 

stanovništva. 

3.3. Mediji kao prenositelji informacija 

Mediji su ključni za transfer informacija o postupku izrade Provedbenog programa široj zajednici. 

Radno tijelo će putem medija potaknuti širu zajednicu da se uključi u proces izrade Provedbenog 

programa davanjem komentara na nacrt strateškog dokumenta koji će biti dostupan javnosti za 

vrijeme trajanja javnog savjetovanja.  
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4. Metode prikupljanja podataka o mišljenju javnosti – Mehanizmi 

savjetovanja 

 

Općina Veliko Trojstvo će za potrebe izrade strateškog dokumenta koristiti uobičajene mehanizme 

savjetovanja kojima se služi kada prikuplja podatke i mišljenje javnosti o važnim odlukama i 

dokumentima koje donosi. U nastavku su navedeni odabrani mehanizmi savjetovanja.  

4.1. Elektronička pošta i sastanci radnog tijela 

Koordinacijskim sastancima Radnog tijela te komunikacijom putem elektroničke pošte vrši se 

službena komunikacija svih dionika koji su izravno uključeni u izradu Provedbenog programa Općine 

Veliko Trojstvo. Ciljna skupina ovog mehanizma je Radno tijelo.  

4.2. Službena Internet stranica Općine Veliko Trojstvo  

Medij putem kojeg će se objavljivati sve relevantne informacije vezane uz izradu Provedbenog 

programa Općine Veliko Trojstvo je službena stranica Općine http://www.veliko-trojstvo.hr/. Na 

stranici http://www.veliko-trojstvo.hr/default_savjetovanja.asp?sid=5862&n=5 bit će otvoreno  

javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Provedbenog programa Općine Veliko 

Trojstvo za razdoblje 2021.-2025. godine. Svi zainteresirani dionici moći će sudjelovati u savjetovanju, 

a komentari, prijedlozi i primjedbe zaprimat će se putem e-mail adrese: juo@veliko-trojstvo.hr. Ciljne 

skupine ovog mehanizma su: sektorski dionici i potencijalni korisnici, šira zajednica, mediji. 

4.3. Priopćenja za medije 

Općina Veliko Trojstvo izraditi će priopćenja za medije namijenjena objavi na službenim stranicama  i 

društvenim mrežama Općine. Priopćenje za medije namijenjeno je povećanju uključenosti građana u 

proces izrade strateškog dokumenta, odnosno pozivanju na očitovanje na nacrt Provedbenog 

programa Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2021.-2025. godine. 

 

http://www.veliko-trojstvo.hr/
http://www.veliko-trojstvo.hr/default_savjetovanja.asp?sid=5862&n=5
mailto:juo@veliko-trojstvo.hr
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5. Plan aktivnosti savjetovanja 

Plan aktivnosti savjetovanja prema ciljnim skupinama, obliku savjetovanja, metodama prikupljanja podataka, okvirnom vremenu savjetovanja i nositelju 

aktivnosti savjetovanja u okviru postupka izrade Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2021.-2025. godine prikazan je kroz tablicu u 

nastavku. 

NAZIV AKTIVNOSTI SAVJETOVANJA CILJNA SKUPINA OBLIK SAVJETOVANJA 
METODE PRIKUPLJANJA 

PODATAKA 

OKVIRNO 
VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

NOSITELJ 
AKTIVNOSTI 

SAVJETOVANJA 

Analiza stanja i definiranje 
razvojnih izazova i potencijala 

Radno tijelo 
Elektronička pošta, 

sastanci radne 
skupine 

Elektronička pošta, 
interni podaci Općine, 

službene baze statističkih 
podataka 

lipanj 2021. 
Općina Veliko 

Trojstvo 

Definiranje vizije razvoja, 
ciljeva, prioriteta, mjera, 

aktivnosti i projekata 
Radno tijelo 

Elektronička pošta, 
sastanci radne 

skupine 

Sastanci, elektronička 
pošta, mediji, 

hijerarhijski viši strateški 
dokumenti 

lipanj-srpanj 
2021. 

Općina Veliko 
Trojstvo 
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Definiranje pokazatelja, 
financijskog plana provedbe i 

akcijskog plana 
Radno tijelo 

Elektronička pošta, 
sastanci radne 

skupine 

Sastanci, elektronička 
pošta, kontakt točka za 

strateško planiranje 
srpanj 2021. 

Općina Veliko 
Trojstvo 

Nacrt Provedbenog programa 
Općine Veliko Trojstvo za 

mandatno razdoblje 2021.-2025. 
Radno tijelo 

Elektronička pošta, 
sastanci radne 

skupine 

Sastanci, elektronička 
pošta 

srpanj 2021. 
Općina Veliko 

Trojstvo 

Javno savjetovanje o nacrtu 
Provedbenog programa Općine 

Veliko Trojstvo za mandatno 
razdoblje 2021.-2025. 

Radno tijelo, sektorski dionici, 
poljoprivrednici, poduzetnici, 
stanovništvo šira zajednica, 

mediji 

Službena Internet 
stranica Općine 
Veliko Trojstvo 

Službeni e-mail Općine 
Veliko Trojstvo 

Kolovoz 2021. 
Općina Veliko 

Trojstvo 

 

 


