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Uvodna riječ

Provedbeni program opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, 
hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Elementi koji će biti sadržani u provedbenom 
programu služe za praćenje rezultata i ocjenu djelotvornosti mjera u okviru postavljenih ciljeva. 
Mjere su glavni elementi unutar provedbenog programa koje  je potrebno razraditi za ispunjenje 
ciljeva. Svaka mjera mora biti povezana sa aktivnošću u proračunu. 

Naša Općina prostorno nije velika, prostor na kojem ljudi žive već 8000 godina, prekrasan i 
jedinstven geografsko-prirodni položaj sa prirodnim ljepotama i znamenitostima. Ako ste u 
blizini, navratite u Općinu Nova Rača gdje će Vas dočekati ljubazni, druželjubivi i pošteni 
sugrađani te pokazati čari  naše Općine.

Provedbeni program Općine Nova Rača je za mandatno razdoblje od 2021.-2025. godine, 
kratkoročni akt strateškog planiranja kojim će se potaknuti daljnji razvoj unapređenje Općine 
Nova Rača.

Važno je napomenuti da sadržaj Provedbenoga programa moguće je  revidirati u svrhu 
prilagodbe promjena u prioritetnim politikama ili fiskalnom okruženju kao i u nepredviđenim 
okolnostima.

     

                                                                                                        

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK
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Uvod

Zakonodavni okvir

Općine u Republici Hrvatskoj imaju svoj statut i pravna su osoba. Statutom se uređuje njihov 
samoupravni djelokrug, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, 
način obavljena poslova, oblici konzultiranja građana, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad 
javnih službi, oblici suradnje Jedinica lokalne samouprave (JLS) te druga pitanja od važnosti 
za ostvarivanje prava i obveza.

Tijela općina u Republici Hrvatskoj su općinsko vijeće i općinski načelnik.

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvojem Republike Hrvatske (NN 
broj 123/17 utvrđen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj.

Akti strateškog planiranja izrađuju se i provode u skladu sa načelima:

• točnosti i cjelovitosti,

• učinkovitosti i djelotvornosti,

• odgovornosti i usmjerenosti na rezultat i

• održivosti partnerstva i transparentnosti.

Dugoročni akti strateškog planiranja- donose se i izrađuju za razdoblje od najmanje deset 
godina

Srednjoročni akti strateškog planiranja- donose se i izrađuju za razdoblje od pet do deset 
godina

Kratkoročni akti strateškog planiranja- donose se i izrađuju za razdoblje od jedne do pet 
godina.

Obveza izrade Provedbenih programa za jedinice lokalne samouprave temelji se na odredbama 
Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj 
123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja 
i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 89/18).

Provedbeni Program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja  koji 
osiguravaju provedbu posebnih ciljeva iz Plana razvoja JP(R)S (ukoliko je primjenjivo). 
Donosi ga izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave te je od značaja za jedinice lokalne 
samouprave. Ima za cilj osigurati upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave  kao i 
ostalima dionicama samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih 
ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.
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Donošenjem Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. godine Provedbeni 
program Općine Nova Rača će se revidirati te će se dopuniti preuzetim mjerama i pripadajućim 
elementima za potrebe ostvarenja posebnih ciljeva utvrđenim u Planu razvoja Bjelovarsko-
bilogorske županije 2022.-2027.

Sukladno Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, 
provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata 
izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Sadržaj provedbenoga program moguće je revidirati u svrhu prilagodbe promjena u 
prioritetnim politikama ili fiskalnom okruženju kao i u nepredviđenim okolnostima.

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 
123/17) Provedbeni programi uvjetovani su hijerarhijskim višim strateškim aktom, 
Nacionalnom Razvojnom strategijom do 2030. godine (NRS 2030.) 

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine je krovni dokument sveobuhvatnog akta 
strateškog planiranja kojom su određeni  razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno 
razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vizija Hrvatske 2030. godine:

Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog 
identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za 

sve.

Ključna strateška odrednica razvoja i razvojni smjerovi Hrvatske do 2030.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html
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Proces izrade Provedbenog programa Općine Nova Rača

Obvezni sadržaj provedbenih programa propisan je Uredbom o smjernicama za izradu akata 
strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave  (NN 89/2018).

Temeljem Odluke ovlaštenja za izradu Provedbenog programa za mandatno razdoblje 2021.-
2025. godine (KLASA: 302-02/21-01/2 URBROJ : 2103/04-01-21-1) Općina Nova Rača 
ovlašćuje Javnu ustanovu Razvojnu agenciju Bjelovarsko-bilogorske županije, regionalnog 
koordinatora za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, za pružanje stručne pomoći i obavljanje 
poslova nadzora i koordinacije tijekom postupka izrade Provedbenog programa Općine Nova 
Rača. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 01. rujna 2021. godine te je objavljena  u 
Službenom glasniku Općine Nova Rača.

Provedbeni program odnosi se na mandatno razdoblje od 2021.-2025. godine  načelnika Darka 
Knežića te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijskih 
viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja jedinice lokalne samouprave. 
Kratkoročni je akt strateškog planiranja kojim će se potaknuti daljnji razvoj Općine Nova Rača 
u skladu s definiranim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. 

Elementi koji će biti sadržani u provedbenom programu služe za praćenje rezultata i ocjenu 
djelotvornosti mjera u okviru postavljenih ciljeva. Svaka mjera mora biti povezana sa 
aktivnošću u proračunu. Provedbenim programom će se unaprijediti poslovno okruženje, 
infrastruktura, daljnji rast gospodarstva te uravnotežen razvoj Općine Nova Rača učinkovitim 
korištenjem resursa. Sukladno odredbama Zakona o strateškom planiranju i upravljanjem 
razvoja Republike Hrvatske informirana je javnost o pokretanju postupka izrade objavom na 
službenim internet stranicama Općine Nova Rača.

U izradi provedbenog programa sudjelovali su djelatnici Općine Nova Rača te za pružanje 
stručne pomoći i obavljanje poslova nadzora i koordinacije tijekom postupka izrade 
Provedbenog programa Općine Nova Rača ovlaštena je Javna ustanova Razvojna agencija 
Bjelovarsko-bilogorske županije.

Proces izrade Provedbenog programa Općine Nova Rača obuhvaća sljedeće korake:

- djelokrug Općine Nova Rača, mandatno razdoblje, viziju i misiju te organizacijska 
shema

- analiza stanja koja obuhvaća podatke o društvu, gospodarstvu i okolišu

- opis razvojnih potreba i potencijala

- popis prioriteta jedinice lokalne samouprave i obrazloženje za odabir

- popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva 

- financijski plan provedbe i poveznica sa proračunom Općine Nova Rača
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Za Analizu stanja korišteni su relevantni pokazatelji prikupljeni od mjerodavnih institucija i 
ustanova uz strateške dokumente razvoja aktualne na regionalnoj i nacionalnoj razini.

2. Djelokrug

Općina je jedinica lokalne samouprave. Naziv, područje i sjedište Općine Nova Rača određeni 
su zakonom. 

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih općina: 

• Bedenik, 

• Dautan, 

• Drljanovac, 

• Kozarevac Račanski, 

• Međurača, 

• Nevinac, 

• Nova Rača, 

• Orlovac, 

• Sasovac i 

• Slovinska Kovačica. 

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Sjedište Općine je u Novoj Rači, Trg Stjepana Radića 56.

Općina Nova Rača ima grb i zastavu. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 

Dan Općine je 20. travnja. U Općini se svečano obilježava blagdan Velike Gospe 15. kolovoza.
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Tijela općine:

Općinski Načelnik

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata 
upravnih tijela Općine. Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu 
i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna 
za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke 
i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, 
zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke 
kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja Općine su:

 1. Počasni građanin Općine Nova Rača 

2. Nagrada Općine Nova Rača za životno djelo 

3. Nagrada Općine Nova Rača

 4. Zahvalnica Općine Nova Rača

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova 
iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz 
samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u 
nadležnosti su načelnika.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika. Funkcija predsjednika i 
potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. 

Općinsko vijeće čini 15 vijećnika. Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se 
biraju iz reda članova Vijeća, većinom glasova svih članova Vijeća.
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Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i Statutom 
Općine Nova Rača te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, 
ustrojavaju se upravna tijela Općine. Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.

Mjesni odbori

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, radi 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Mjesni 
odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za 
dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom 
zakonom, Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje 
postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbori na području Općine su: 

1. Mjesni odbor Nova Rača,

2. Mjesni odbor Međurača,

3. Mjesni odbor Dautanu,

4. Mjesni odbor Nevinac, 

5. Mjesni odbor Stara Rača, 

6. Mjesni odbor Tociljevac, 

7. Mjesni odbor Sasovac, 

8. Mjesni odbor Orlovac, 

9. Mjesni odbor Slovinska Kovačica, 

10. Mjesni odbor Kozarevac Račanski, 

11. Mjesni odbor Bulinac,

12. Mjesni odbor Bedenik i  

13. Mjesni odbor Drljanovac. 
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2.1. Mandatno razdoblje

Načelnik Općine Nova Rača je Darko Knežić, dužnost Općinskog načelnika obavlja 
profesionalno od 07. lipnja 2013. godine. Mandat načelnika traje četiri godine. Zamjenik 
načelnika (kojeg načelnik imenuje) je Damir Ivančić.

U obavljaju izvršne vlasti načelnik: 

 priprema prijedloge općih akata, 

 izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 

 utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna, 

 upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općina u 
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća, 

 odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna 
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 13 - upravlja prihodima i rashodima 
Općine,

 upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, 

 odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom 
ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih 
je osnivač Općina, 

 donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine, 

 donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja 
ocjenjivanja, 

 imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

 imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

 utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine, 

 predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju 
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

 usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini, 

 nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 
uprave, 

 daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

 obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora i

 obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
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2.2. Misija Općine Nova Rača

Misija je ono što obilježava, najbolje opisuje, obilježava način poslovanja i samu svrhu 
postojanja. Misija se kroz vrijeme prilagođava i mijenja jer se mijenjaju i ciljevi u poslovanju. 

Misija Općine Nova Rača

Općina koja ulaže u infrastrukturu, pomaže poslovnim subjektima u svrhu ugodnijeg življenja 
i ostanka građana u ruralnom području.

2.3. Vizija Općine Nova Rača

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 
vizija je inspirativno viđenje odnosno deklaracija koja definira ono što se želi postići te služi 
kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja.

Vizija Općine Nova Rača

Općina sretnih građana, poslovnih subjekata prepoznatljivih po poljoprivredi, turističkim i 
sportskim manifestacijama.

2.4. Organizacijska shema Općine Nova Rača

Rad općine organiziran je u Jedinstvenom upravnom odjelu koji zapošljava 4 referenta koji 
pokrivaju sve administrativne poslove koje obavlja općina i jednog komunalnog redara.
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Organizacijska shema Općine Nova Rača

3. Analiza stanja

Položaj

Općina Nova Rača ustrojena je 1993. godine. Nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 
pripada brežuljkasto-ravničarskom kraju, umjerena kontinentalna klima. Kroz općinu protječe 
rijeka Česma. Prostire se na površini od 92,73 km2 (9,232 ha). Na sjevernoj strani graniči s 
Općinom Severin i Šandrovac, na zapadnoj strani s gradom Bjelovarom, jugozapadno s 
Općinom Ivanska, južno s Općinom Velika Trnovitica i na istočnoj strani s Općinom Velika 
Pisanica i Općinom Veliki Grđevac.

Najbliži grad je Grad Bjelovar koji je od Nove Rače udaljen 18 km.  Brežuljkasto-ravničarski 
kraj, nema viših uzvisina, zimi pušu jaki vjetrovi, česta pojava je mraz. Okolica Nove Rače 
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bila je naseljena prije više od 6000 godina, što potvrđuju arheološke iskopine ostatka glinenog 
posuđa, oružja i alata. Topografska karta Općine Nova Rača prikazuje da je do danas 
pronađeno osamdeset arheoloških nalazišta. Poštanske usluge obavlja Hrvatska pošta kroz 
djelatnost poštanskog ureda Nova Rača i Bulinac. Fiksnom linijom pokrivena su sva naselja u 
Općini Nova Rača.

Najviša točka općine je Bačkovičko brdo na 213 m n/v, najniža točka je ušće Severinske uz 
Česmu 107 m n/v.

Slika 1. Pogled iz zraka 

Izvor: Općina Nova Rača

Sastoji se od trinaest naselja: Bedenik, Bulinac, Dautan, Drljanovac, Kozarevac Račanski, 
Međurača, Nevinac, Nova Rača, Orlovac, Sasovac, Slovinska Kovačica, Stara Rača i 
Tociljevac.

Nova Rača je od davnine bila sjedište župe i krajiške kapetanije, a potom općine. Poznata je po 
velikim proštenjima na Veliku i Malu Gospu, hodočašćenju u crkvi Blažene Djevice Marije, 
održavani daleko poznati stočni sajmovi, koji su mnoštvom stoke i raznovrsnošću predmeta 
izloženih na prodaju davali sliku srednjovjekovnih sajmova.

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora osnovana je kao udruga u čijem sastavu su 
predstavnici lokalne zajednice devet JLS sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije (Zrinski 
Topolovac, Kapela, Rovišće, Veliko Trojstvo, Šandrovac, Severin, Nova Rača, Velika Pisanica 
i Veliki Grđevac) iz civilnog, gospodarskog i javnog sektora koje djeluju na ovom području, a 
čiji cilj je bio povezivanje navedenih sektora na zajedničkom jačanju i osnaživanju razvojnih 
kapaciteta, odnosno provođenje LEADER programa.



11

3.1. Društvo

Stanovništvo

Općina Nova Rača prema broju stanovništva iz 2011. godine broji 3.434 stanovnika što 
predstavlja 2,87 % od ukupnog  broja stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije te 0,08 % 
ukupnog stanovništva Hrvatske. Na području Općine Nova Rača živi 1102 domaćinstva, od 
toga 91,76 % Hrvata.

Gustoća naseljenosti je 37 stanovnika/km2.

Najveći broj stanovnika, njih 469 ima naselje Nova Rača koja je i ujedno sjedište Općine. 
Najmanji broj ima naselje Tociljevac koji broji svega 94 stanovnika. 

Indeks razvijenosti je 92,27, a indeks starenja 113,7. Prosječan dohodak po stanovniku iznosi 
16.963,41 kuna, a prosječni izvorni prihodi po stanovniku iznose 948,16 kuna. Prosječna stopa 
nezaposlenosti je 0,2996, a opće kretanje stanovništva 83,73. Stupanj obrazovanosti 
stanovništva (tercijarno obrazovanje) je 0,0646.  Općina Nova Rača prema indeksu razvijenosti 
pripada u I. skupinu razvojne skupine JLS te prema Zakonu pripada potpomognutom području.

Obrazovni sustav

Preduvjet uspješnog društva je kvalitetnog obrazovanja, stoga Općina Nova Rača ulaže i brine 
o najmlađim naraštajima. Na taj način se doprinosi unapređenju kvalitete svih građana na ovom 
području. Na području Općine Nova Rača djeluje vrtić, predškolski odgoj-mala škola i 
Osnovna škola.

Tablica 1. Prema Godišnjaku 2020. Hrvatske gospodarske komore prosječan broj nezaposlenih 
osoba prema razini obrazovanja i spolu u Općini Nova Rača je HZZ PU Bjelovar u 2020. godini

muškarci žene ukupno

Bez škole i nezavršena osnovna škola 7 8 15
Osnovna škola 22 22 44
SŠ za zanimanja do 3 g. i škola za KV i VKV 
radnike

25 19 44

SŠ u trajanju 4 i više godina te gimnazija 11 17 28
Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij 2 4 6
Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 1 2 3

Izvor: HZZ PU Bjelovar u 2020. godini

Iz tablice je vidljivo da najveći broj nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja i spolu u 
Općini Nova Rača je onih koji su završili Osnovnu školu i SŠ za zanimanja do 3 g. i škola za 
KV i VKV radnike, a najmanje onih koji su završili Fakultet, akademije, magisterij, doktorat.
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Vrtić „Račići“

Jedan od najvećih projekata na području općine je izgradnja vrtića „Račići“ Nova Rača sa 
kapacitetom od dvadesetero djece (u dobi od navršenih 3 godine života do polaska u školu). U 
planu je dogradnja odnosno proširenje jer imaju potrebu za većim kapacitetom vrtića. Vrtić je 
otvoren 2021. godine. Zaposlena su dva odgajatelja, viša medicinska sestra, kuharica/čistačica, 
domar i ravnatelj. Projektom „Izgradnja Dječjeg vrtića Nova Rača“ kroz aktivnosti izgradnje, 
opremanja i uređenja te institucijsko odgojno-obrazovni rad, ostvario se uvjet za uvođenje 
djece predškolske dobi sa područja Općine Nova Rača u sustav odgoja i obrazovanja, a čime 
će se direktno utjecati na ciljnu skupinu od 212 djece starosti od 0-6 godina. Ovim projektom 
se stvorio infrastrukturni preduvjet za kvalitetno izvođenje programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja na području Općine Nova Rača i  širem ruralnom području.

Predškolski odgoj- igraonica

Predškolsko obrazovanje kroz primarne programe održava se u prostorijama područne 
knjižnice Nova Rača. Broj upisane djece u 2019./2020. godinu je bilo dvadeset i pet. Program 
igraonice se provodi u posebnoj učionica koja je opremljena u skladu sa standardima 
predškolskog odgoja.

Općina Nova Rača organizira školu stranih jezika (engleski jezik) besplatno za djecu od pet i 
šest godina. Nastava se organizira u dvije skupine u Osnovnoj školi Ivana Viteza Trnskog Nova 
Rača. Na taj način se ulaže u obrazovanje od najranije dobi i olakšava roditeljima koji su svoju 
djecu vozili 18 km kako bi njihova djeca išla u Bjelovar u školu stranog jezika. 

Osnovna škola Ivana  Viteza Trnskog Nova Rača

Matična škola nalazi se u Novoj Rači, na adresi Trg S. Radića 54, a pet područnih razrednih 
odjela (škola) u Sasovcu, Međurači, Dautanu, Severinu i Bulincu. U Područnim razrednim 
odjelima organizirana je nastava za učenike od 1. - 4. razreda. Ove školske godine privremeno 
je zatvoren područna škola Slovinska Kovačica. 

U zgradi Matične škole u Novoj Rači odgojno-obrazovni rad obavlja se u jednoj smjeni za 
učenike od 1. - 8. razreda, na ukupnoj neto površini učioničkog i pomoćnog prostora od 1782 
m2. Sportska dvorana je adekvatna za izvođenje tjelesne i zdravstvene kulture.



13

U školskoj godini 2019./2020. godini:

Tablica 2. Broj učenika i razrednih odjela Osnovne škole Ivana Viteza Trnskog Nova Rača

BROJ UČENIKA BROJ RAZREDNIH 
ODJELA

Razredna nastava 122 14
Predmetna nastava 119 8
Ukupno 241 22

Izvor: http://os-ivt-nova-raca.skole.hr/skola/novine

Zdravstvena zaštita i socijalni programi

Na području Općine Nova Rača djeluje:

• Zdravstvena ambulanta opće medicine (jedna u Novoj Rači i jedna u Bulincu),

• Ambulanta dentalne medicine (jedna u Novoj Rači i jedna u Bulincu) i

• Ljekarna u Novoj Rači.

Zdravstvena zaštita organizirana je putem ambulante Doma zdravlja Bjelovar koje se nalaze 
na području Bulinca i Nove Rače. U Bulincu i u Novoj Rači je stomatološka ordinacija te 
ambulanta opće medicine. U obje ambulante opće medicine radi po jedan liječnik i medicinske 
sestre. Na području Općine Nova Rača nalazi se ljekarna-Nova Rača. Socijalna skrb 
organiziran je putem ustanove Socijalne skrb, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Općina Nova Rača sudjeluje i zapošljava deset zaposlenica u Programu zapošljavanja žena 
Zaželi „Snaga zajedništva“ koji provodi Općina Šandrovac kao nositelj projekta u suradnji sa 
partnerima  Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, Centrom za 
socijalnu skrb Bjelovar, Općinom Severin, Općinom Nova Rača, Udrugom umirovljenika 
Općine Šandrovac i Domom za starije i nemoćne osobe Šandrovac.

 Opis poslova:

• pomoć u dostavi namirnica,  lijekova i drugih potrepština,
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
• pomoć pri oblačenju i svlačenju,
• briga o higijeni,
• pomoć u socijalnoj integraciji,
• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava namirnica, lijekova, 

plaćanje računa, dostava pomagala i slično),
• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje 

u društvo i
• pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima. 

http://os-ivt-nova-raca.skole.hr/skola/novine
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Po završetku rada s krajnjim korisnicima, dijelu žena uključenih u projektne aktivnosti  
projektom će se omogućiti povećanje znanja i vještina kroz dodatno 
obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Općina Nova Rača u svom proračunu planira znatna sredstva za različite oblike pomoći 
najmlađim naraštajima, studentima, braniteljima, mladim obiteljima, umirovljenicima i 
drugima:

• Pomoć za opremu novorođene djece,

• Kupnja školskog pribora, bilježnica za učenike Osnovne škole s područja Općine Nova 
Rača,

• Nagrade učenicima osmih razreda koji su sve razrede završili sa odličnim uspjehom 
(laptopi, printeri, školski ruksaci, bilježnice i pribor),

• Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 5 % od ukupne cijene karte,

• Stipendiranje studenata koji imaju prebivalište na području Općine Nova Rača,

• Pomoć za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji

• Isplata božićnica i uskrsnica umirovljenicima sa područja Općine Nova Rača,

• Pomoći i subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i obrtnicama,

• Financijska pomoć braniteljima i

• Financijska pomoć obiteljima koje se nađu u teškoj financijskoj situacijama.

Kultura i sport

Na području Općine Nova Rača djeluje 35 udruga civilnog sektora. Udruge djeluju u području 
vatrogastva, lovstva, sporta, kulturno umjetničkih sadržaja te mladih i žena.

UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE

• Kulturno umjetnička udruga „Ivan Vitez Trnski“ Nova Rača osnovana je 1950. godine, 
broji 50 članova, sastoji se od 4 sekcije i to: tamburaška, folklorna sekcija, dječja 
folklorna sekcija i muška pjevačka skupina, njeguju izvorni folklor Bilogore,

• Nogometni klub „Trnski“ Nova Rača osnovan je sredinom 1930. godine, danas broji 
oko 100 igrača u šest selekcija i to: seniorska selekcija (20 igrača), juniorska selekcija 
(17 igrača), te mlađi uzrasti (U15, U13, U11 i U9),
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• ŠPORTSKA RIBOLOVNA DRUŠTVA:  ŠRD „Štuka“ Nova Rača osnovano 1958. 
godine i ŠRD „Šaran“ Bedenik osnovano 1968. godine,

• LOVAČKE UDRUGE: LD „Srna“ Nova Rača – osnovano 1946. godine i LD „Gaj“ 
Dautan – osnovano 1983. godine,

• Moto Classic Klub Nova Rača – osnovan 2001. godine – organizira različite 
motociklističke utrke u Novoj Rači i

• Ostale udruge koje djeluju na području Općine Nova Rača su: Udruga umirovljenika 
Općine Nova Rača – osnovana 1998. godine, Ekološka udruga „Eunora“ – osnovana 
2006. godine, Klub tehničke kulture Općine Nova Rača – osnovan 2018. godine, 
Aeroklub Nova Rača – osnovan 2006. godine.

Vatrogasna zajednica Općine Nova Rača

Zadaća dobrovoljnih vatrogasnih društava je određena Zakonom o vatrogastvu, a među ostalim 
naglašava se sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje 
požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke 
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama. Pomoć 
u intervenciji traži od županijskog vatrogasnog zapovjednika, a specifičnu pomoć u 
vatrogasnoj tehnici i ljudstvu mogu pružiti najbliže profesionalne vatrogasne postrojbe. 
Vatrogasna zajednica Općine Nova Rača  je krovna organizacija područja vatrogastva u Općini 
Nova Rača. Uključeno je sedam vatrogastva unutar cijele općine (DVD Bulinac, DVD Nova 
Rača, DVD Stara Rača, DVD Kozarevac Račanski, DVD Sasovac, DVD Orlovac, DVD 
Slavinska Kovačica), od toga je šest društava sa vatrogasnom pristojbom i najmanje sedam 
osposobljenih vatrogasaca koji su u svakom trenutku spremni na izlazak na intervenciju. Na 
raspolaganju su tri navalna vozila sa 2200 litara vode, jedno vozilo cisterne sa 5000 litara 
opremljeno sa pumpom visokog pritiska (opremljeni fiksnim radio postajama) te pet 
traktorskih cisterni kapaciteta 4000 litara. Za vježbe i intervencije se koristi sustav 
VATROTEL.

Trenutno na području Općine imamo dva sportska nogometna kluba NK Trnski Nova Rača i 
NK Bedenik iz Bedenika. Potrebna im je renovacija postojećih prostorija kluba i svlačionica 
NK Trnskog te izgradnja sanitarnog čvora za posjetitelje i svlačionica za manje uzraste u Novoj 
Rači. 

Općina Nova Rača kroz subvencije i pomoći sufinancira rad udruga na cijelom području.
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Turizam i kulturna Dobra

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske, kulturna dobra i sva 
preventivno zaštićena dobra su nacionalno blago.

Slika 2. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Izvor: Općina Nova Rača

Na području Općine Nova Rača osnovane su dvije katoličke župe Nevinac i Nova Rača te 
pravoslavna crkva Parohijska crkva Preobraženja Hristova koja se nalazi u  mjestu Bedenik.

Kontinuitet naseljenosti prostora je od prapovijesti do današnjih dana što dokazuju arheološki 
nalazi s područja Drljanovca, Stare Rače, Međurače, Nove Rače i Bedenika. Današnja naselja 
spominju se od 13. stoljeća. Ostaci utvrda na području Nove Rače, Međurače i Orlovca 
pokazuju razvijenost kraja tijekom srednjovjekovnog razdoblja i potrebu za obranom od 
Osmanlija. Prostor se spominje kao dio posjeda kraljeva i poznatih velikaških obitelji od 13. 
do 19. stoljeća. 

Kada govorimo o turizmu, najviše je razvijen vjerski turizam za vrijeme blagdana Veliki i Male 
Gospe. Osnutkom Bjelovarsko – križevačke biskupije, 5. prosinca 2009. godine župna crkva u 
Novoj Rači proglašena je Marijanskim  svetište. Župna Crkva Uznesenja Blažene Djevice 
Marije je zbog svojih izrazitih kvaliteta proglašena kulturnim dobrom nacionalnog i 
regionalnog značaja i stavljena pod zaštitu Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. U 
blizini crkve je župni dvor koji je također proglašen kulturnim dobrom. Osim u Novoj Rači i 
Crkva Svete Katarine u Nevincu proglašena je kulturnim dobrom.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatska
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Crkva Uznesenja Blažene Marije Djevice spomenik je kulture I. kategorije, najstariji dio 
gotička sakristija datira iz 1312. godine. Izgradili su je templari, a župa je utemeljena 1334. 
godine. Najvažnija vjerska događanja:

• Proslava blagdana Velike Gospe 15. kolovoza (započinje trodnevnicama od 12. 
kolovoza) i

• Proslava blagdana Male Gospe 08. rujna.

Proslava blagdana Velike Gospe ima stoljetnu tradiciju u Novoj Rači. Općina Nova Rača 
prepoznatljiva je po blagdanu Velike Gospe. Osim navedenih događanja, kroz čitavu godinu 
hodočasnici posjećuju Marijansko svetište u Novoj Rači. Na blagdan Velike Gospe održava se 
središnje euharistijsko slavlje koje tradicionalno predvodi Bjelovarsko-križevačka biskupija. 
Otkad je crkva proglašena biskupijskim svetištem raste broj posjetitelja, osim druženja 
stanovništva sa područje i okolnih općina dolaze i hodočasnici iz drugih krajeva Hrvatske i iz 
inozemstva. Posjetitelji se dođu pomoliti u crkvu te poslušati brojne mise tijekom trodnevnih 
svečanosti i zabaviti se uz odličan program koji je pripremila Općina Nova Rača. Za vrijeme 
blagdana Velike Gospe općina je najposjećenije vjersko i turističko mjesto u županiji. Kako je 
iz godine u godinu sve više posjetitelja Općina poboljšava uvjete kako bi svim turistima i 
domaćinima omogućila što ugodniji boravak u Novoj Rači. Osim za blagdane, vjernici tokom 
cijele godine posjećuje crkvu što općini otvara mogućnost za rast turističke ponude. U 
trodnevnoj manifestaciji održavaju se sportska događanja, glazbeni koncerti te razne ponude 
ugostiteljstva. Zadnji dan, kraj ceremonije obilježava se vatrometom.

Moto utrka koja se dvadeset godina tradicionalno održava u Novoj Rači, posjetitelji dolaze iz 
cijele Hrvatske i šire, boduje se za Prvenstvo Hrvatske. 

Slika 3. Moto utrka Nova Rača

Izvor: https://cro-moto.net/nora-race-nova-raca-2021-rezultati/

https://cro-moto.net/nora-race-nova-raca-2021-rezultati/
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Utrka se održava krajem lipnja ili početkom srpnja svake godine.

Staza se proteže oko prostranog parka iz kojeg se ponosno uzdiže Crkva Uznesenja Blažene 
Djevice Marije. Zbog iznimno gostoljubivih domaćina i zanimljive staze, utrka je poznata 
diljem cijele države i izvan granice Hrvatske. Vozači nastupaju u klasama Skuteri, Oldtimeri, 
Supermoto i Minibike, a kao pozivne održane su i utrke za vozače klase 125SP, Supermoto 
amater i Dirty bike.

Osim navedenih manifestacija održava se i Dan općine, Dani Ivana Viteza Trnskog, susret 
folklora, likovnih kolonija te brojna druga društvena događanja. Općina Nova Rača je 
prepoznata po vjerskom turizmu i sportskim događanjima te kontinuirano ulaže u želji 
poticanja turizma na ovom području.

Bjelovarsko-bilogorska županija je na najdužoj, najzahtjevnijoj i najzanimljivijoj ruti – 
Županijskoj ruti, koja je duga oko 200 kilometara, kružnog oblika (početak i kraj je u gradu 
Bjelovaru), koja spaja pet gradova u županiji (Bjelovar, Čazma, Garešnica, Daruvar, Grubišno 
Polje), postavila deset solarnih stupova za popravak bicikla na području cijele Županijske rute. 
U središtu Nove Rače postavljena je stanica za popravak bicikla s informativnom pločom 
županijske rute. Cilj je i razvijati i poticati razvitak biciklistički turizam i na taj način privući 
posjetitelje na ovo područje.

Nažalost, najveći problem je što u cijeloj općini nema smještajnih kapacitete niti nijedan 
restoran ili restoran brzom hranom, potreba za istim postoji obzirom na navedena događanja u 
Općini Nova Rača. Motoristi nemaju gdje prespavati na području Općine Nova Rača. U 
narednom razdoblju plan je poticati stanovnike na turizam i na taj način uljepšati boravak 
turistima i privući što veći broj posjetitelja.

3.2. Gospodarstvo

Područje Općine Nova Rača izrazito je poljoprivrednog kraja, tradicija uzgoja stoke datira iz 
davnih vremena. Račanski kraj bio je daleko poznat po uzgoju stoke simentalske pasmine, 
organizirani su stočni sajmovi i izložbe. U današnje vrijeme stočarstvo više nije toliko 
atraktivno kao nekada, sve veći broj je OPG-a koji se bavi tovom junadi. 

U Općini Nova Rača evidentirano je 568 gospodarstava od čega 562 obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva, 2 obrta, 3 trgovačka društva i jedna zadruga. Najveći broj gospodarstava 
evidentiran je u naselju Bedenik, dok je najmanji broj u naselju Tociljevac.
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Prema podacima Prostornog plana Općine Nova Rača općina se prostire na površini od 9.232 
ha:

• Na obradiva zemljišta otpada 3.470,08 ha, 

• 1.505,36 ha otpada na šume i 

• vodna dobra zauzimaju 202,64 ha. 

Od ukupne obradive površine, 895,4133 ha odnosi se na poljoprivredno zemljište u vlasništvu 
Republike Hrvatske (oranice i livade). Ostale obradive površine su u vlasništvu OPG-a.

Vodotoci su pretežito niskog tipa, a najvažniji na području Općine Nova Rače su rijeka Česma 
koja se proteže jugozapadnom granicom općine te Severinska, Račačka i Bedenička.

Od gospodarskih subjekata na području Općine Nova Rača nalazi se više manjih pogona i 
obrtničkih radionica, uglavnom metalske i gumarske branše, kao i više subjekata uslužne 
djelatnosti.

Poljoprivreda

U Općini Nova Rača dominira poljoprivreda (94% poljoprivredne površine), najvažnija 
gospodarska grana  je stočarstvo i ratarstvo. Struktura poljoprivrednih površina:  komasacija 
nekomasiranog područja i agromelioracija. Dio poljoprivrednih gospodarstva preorijentirao se 
na ratarsku proizvodnju, a najznačajnije poljoprivredne kulture koje se uzgajaju su kukuruz, 
žitarice, uljarice i druge.

Stanovništvo Općine Nova Rača pretežito se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kako u 
ratarstvu, tako i u stočarstvu. Općina Nova Rača prodala je 334 ha poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države čime su poljoprivrednici djelomično zadovoljili potrebe za daljnji razvoj 
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Na području Općine postoji nekoliko vrhunskih 
proizvođača rasplodne stoke i mlijeka. 

U Novoj Rači postoji zračno pristanište koje se danas upotrebljava za zaprašivanje polja protiv 
štetnih kukaca, dugačko je 300 m i asfaltirano je.

Ekološka proizvodnja

Na području Općine Nova Rača nalaze se znatne poljoprivredne površine u ekološkoj 
proizvodnji, a najznačajniji proizvođač je OPG Josip Tominac iz Sasovca koje proizvodi 
kamilicu na 120 hektara te na 70 hektara ima ekološki uzgoj soje. 

Važno je napomenuti i OPG „Trnak“ iz Sasovca koje se bavi proizvodnjom magarećeg mlijeka, 
na OPG-u imaju 70 grla magaraca od čega 50 ženki i 20 mužjaka.
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Poduzetništvo

Najveće i najpoznatije poduzeće u općini, a i šire je bilo Fenor koji je bio nekadašnja diva u 
proizvodnji i izvozu opruga, nažalost već dugi niz godina neaktivna. Općina je prepoznala 
potencijala i kupila krajem 2019. godine  šest hala i upravnu zgradu poduzeća Fenor u svrhu 
formiranja poduzetničke zone. Predmetni kompleks izgrađen je šezdesetih godina prošlog 
stoljeća te je postojeća infrastruktura unutar kompleksa dotrajala. Projekt vodovodne i plinske 
infrastrukture obuhvaćao bi radove na rekonstrukciji postojeće vodovodne i plinske mreže 
unutar sadašnje poduzetničke zone, ali i  rekonstrukcije postojeće kanalizacijske mreže, 
ugradnja novog kolektora te cesta koja bi prolazila zonom radi lakšeg kretanja i povezivanja. 
Tvrtka Ferrodus, inovativan proizvođač sprava za fitness (pametna  gradska teretana) posluje 
u poduzetničkoj zoni. Hrvatski proizvođač na globalno se tržište probio primjenom NASA-ine 
tehnologije ferofluida u fitness industriji. Riječ je o namagnetiziranom željezu koje je 
svemirska agencija razvila za potiskivanje goriva u raketama u bestežinskom stanju. Općina 
Nova Rača se može pohvaliti da njihovom području posluje hrvatski proizvođač koji ulaže u 
digitalnu tranziciju. 

Popis najznačajnijih poduzetnika na području Općine Nova Rača:

 Eurogum Nova Rača – proizvodnja gume

 Pal Bulinac – obrada metala

 Ervojić Bulinac – obrada metala

 Ferrodus – pogon Nova Rača – proizvodnja sprava za vježbanje

 Mlin Slovinska Kovačica – prerada žitarica

 Veto , obrt za blanjanje drva i prijevoz – Nevinac

 Panonija, obrt za usluge u šumarstvu i piljenje drva – Nevinac

 Danko promet – Međurača

Ugostiteljski objekti na području općine Nova Rača:

 Caffe bar „Step“ – Nova Rača

 Caffe bar „Petica“ – Nova Rača

 H2 – Bulinac

 Kavana Calimero 89 - Bulinac

 Lavanda – Međurača

 Fast food Njam Njam - Nova Rača
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Infrastruktura 

Osim navedenog potreba je za domom za starije i nemoćne osobe, reciklažnim dvorištem te  
širokopojasni internetom na području cijele općine. Najveći problemi općine je kanalizacija 
vodovod koji nisu provedeni kroz cijelu općinu. 

Općinska uprava Općine Nova Rača daje osobit značaj poboljšanju kvalitete života svojih 
građana te je u realizaciji više značajnih projekata: 

• Izgradnja nogostupa u Novoj Rači, 

• Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Međurači, 

• Plinifikacija 4 naselja, 

• Izgradnja lokalnog vodovoda i

• Sanacija divljih i zatvorenog odlagališta otpada na području općine. 

Za većinu projekata odobrena su bespovratna sredstva koja je Općina Nova Rača realizirala 
kandidiranjem na raspisane natječaje  EU fondova i ministarstava.

Planirana ulaganja u infrastrukturu:

• Planira se rušenje društvenog doma u Drljanovcu koji je uništen u potresu i izgradnja 
novoga,

• Izgradnja društvenog doma u Sasovcu,

• Planira se obnova Društvenih domova u naseljima: Međurača (vanjsko i unutarnje 
uređenje), Dautan (vanjsko i unutarnje uređenje), Nevinac (izrada termo fasade), 
Bulinac (vanjsko i unutarnje uređenje), Bedenik (unutarnje uređenje), 

• Izgradnja multifunkcionalne zgrade u Novoj Rači koja bi obuhvaćala kongresnu 
dvoranu, trgovački centar, ugostiteljske objekte, prenoćište te rekreacijski sadržaj,

• Nastavak izgradnje vodovodne mreže,

• Izgradnja kanalizacije na području općine,

• Formiranje nove ulice u Novoj Rači,

• Rekonstrukcija ceste Dautan – Patkovac,

• Izgradnja svetišta u Novoj Rači (postaje križnog puta, popratni sadržaji),

• Obnovom ceste kod osnovne škole i

• Asfaltiranje nerazvrstanih cesta (Orlovac-Dražica, Prilaz groblju-Orlovac, Kozarevac-
Međurača).  
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Vodovodna, kanalizacijska i plinska mreža

Na području Općine u naseljima Bulinac, Drljanovac, Stara Rača i Nova Rača djelomično je 
izgrađena vodovodna mreža , a dužina trase je  oko 12000 metara. U centru naselja Nova Rača 
nalazi se kanalizacija izgrađena 80-tih godina prošlog stoljeća dužine oko 1200 metara. Plinska 
mreža je provedena u sva naselja. Plinovod svojim kapacitetom zadovoljava potrebe, međutim 
neke dijelove potrebno je rekonstruirati.

Komunalno poduzeće na području Općine Nove Rača je primjer kako lokalna uprava može 
dobro gospodariti i upravljati javnom imovinom. Upravljaju grobljem na području općine, 
brinu za uređenje poljskih puteva. Posjeduje i nekoliko novih strojeva, traktora i malčera te  
plaću svojih djelatnika ostvaruje na tržištu.

3.3. Okoliš

Na području Općine smješteni su kontejneri za papir i to trinaest kontejnera, u svakom naselju 
po jedan te trinaest kontejnera za plastiku i metal, u svakom naselju po jedan. Za pražnjenje 
ovih kontejnera zaključen je Ugovor s poduzećem Komunalac d.o.o. Bjelovar.

U suradnji s Komunalcem d.o.o. Bjelovar tijekom 2014. godine nabavljeno je 1.116 spremnika 
(kanti) za odlaganje otpada pojedinačne zapremnine 120 litara, za svako domaćinstvo na 
području Općine po jedan spremnik koji je svako domaćinstvo dobilo besplatno.

Odvoz komunalnog otpada je jednom u tjednu.

Općina Nova Rača je ima spremnike zapremine 120 l za odvojeno prikupljanje papira i plastike 
(jedna plava i jedna žuta posuda). Za svako domaćinstvo organizirano je sakupljanje otpada na 
području Općine Nova Rača te spremnike zapremine  240 l za 37  gospodarskih subjekata koji 
posluju na području Općine Nova Rača. Realizacijom ovog projekta doprinosimo smanjenju 
količina otpada na našem području. 

U naseljima općine su postavljeni zeleni otoci, ali ne postoji odvojeno prikupljanje otpada.  
Općina posjeduje polupodzemne spremnike za staklo.

Općina Nova Rača smatra da održavanje i očuvanje okoliša je od velike važnosti stoga 
poduzima mjere zaštite okoliša te svoje stanovnike pojačano informira o obveznom odvozu 
kućnog komunalnog otpada. 

Na području Općine Nova Rača nalazi se zatvoreno odlagalište otpada „Kozarevac Račanski“ 
koje je u planu sanirati. Nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada. Divlja 
odlagališta nalaze se na tri mjesta. Sanacijom divljeg odlagališta i izgradnjom mini reciklažnog 
dvorišta te edukacijom stanovništva postići se zadovoljavajuća razina. U narednom razdoblju 
očekuje se intenzivnije aktivnosti oko zaštite okoliša i načina zbrinjavanja otpada.
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Tijekom 2020. godine u suradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom i ovlaštenim 
sakupljačima posebnih kategorija organizirano je sakupljanje ambalaže otpada od pesticida 
koji se koriste u poljoprivredi.

Organizirana je akcija prikupljanja EE otpada te je od mještana sa područja Općine Nova Rače 
skupljeno 2 m2 EE otpada.

Kako bi se zaštita okoliša dovela na još višu razinu potrebno je:

 uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja 
zaštitom okoliša,

 razvijati snage, planirane vježbe i aktivnosti sa ciljem spremnosti za reagiranje u slučaju 
onečišćenja okoliša te na njegovoj sanaciji i 

 kontinuirano provoditi akcije smanjenja štete u okolišu izazvanih raznim 
onečišćenjima.

Na području Općine Nova Rača djeluje Civilna zaštita kojoj je zadatak u uvjetima velikih 
katastrofa i nesreća rukovoditi, koordinirati i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili 
umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe ili velike nesreće te je prilagođena za obavljanje 
redovite djelatnosti.

Na području općine nema velikih industrijskih postrojenja pa je i izloženost riziku od 
onečišćavanja mala, osim jednog manjeg pogona za preradu gume gdje postoji mogućnost 
onečišćavanja okoliša.

Postoji  rizik od potresa, suše i olujnog nevremena.

Prostorni plan uređenja Općine Nova Rača kao program ugroženosti stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobra i okoliša od katastrofe i velikih nesreća na područje Općine Nove Rače 
predviđa potres maksimalnog inteziteta  VII stupnja MSK ljestvice.

Budući da se zbog klimatskih promjena nekoliko godina unazad rizik od katastrofe višestruko 
povećao, sustav prevencije rizika od katastrofe kakav je danas  nije dostatan obzirom na 
trenutnu situaciju te da ga je potrebno razvijati.

Na području Općine Nova Rača postavljen je video nadzor kao preventivna sigurnost  od 
vandalizma javnih zgrada i groblja. Mjesta na kojima su postavljene kamere:

• Na zgradi Općine Nova Rača postavljene su četiri kamere,  

• Dvije kamere u Bedeniku  na zgradu društveno poslovne namjene,

• Dvije kamere su postavljene na mjesnom groblju u Novoj Rači,

• Jedna kamera postavljena je na grobljima Bulinac, Bedenik, Nevinac, Orlovac, 
Slovinska Kovačica. 
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4. Opis razvojnih potreba i potencijala

Potrebe na području općine su:

Kao potrebu Općine Rače navodi se unapređenje gospodarstva kroz ulaganje u infrastrukturu. 
Na području općine većina naselja nemaju proveden vodovod i kanalizaciju. Raznim 
subvencijama potrebno je privući stanovništvo, odnosno mlade obitelji da ostanu na ovom 
području. Na taj način će se potaknuti povratak mladih obrazovnih ljudi koji većinom odlaze 
iz ruralnog područja u urbano područje. Promocijom i strateškim planom privući investitore na 
području općine. Potreba općine je dom za starije i nemoćne osobe, reciklažno dvorište te  
širokopojasni Internet, izgradnjom istoga unaprijedila bi se kvaliteta življenja. Navedeno je u 
skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom 2030., razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo 
i društvo

Daljnja ulaganja i pomoći u obrazovanju, umirovljenicima, braniteljima, udrugama, 
poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtnicima i obiteljima koje se nađu u teškoj financijskoj 
situaciji osigurava se sigurniji i kvalitetniji život u Općini Nova Rača. Pomaže se da u doba 
krize COVID-19 poslovanje ne stagnira. Navedeno je u skladu sa Nacionalnom razvojnom 
strategijom 2030., razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krizu

Potrebno je poticati obiteljska gospodarstva na proizvodnju i prodaju domaćih i ekoloških 
proizvoda. Pošto je općina poljoprivredno područje potrebno je osigurati suvremenu 
tehnologiju, strojeve koji bi utjecali na bolji razvitak gospodarstva Nove Rače. U poduzetničkoj 
zoni  pravilno zbrinjavanje otpada i osviještenost stanovnika doprinijelo bi zaštiti okoliša. 
Navedeno je u skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom 2030., razvojni smjer 3. Zelena 
i digitalna tranzicija

Općina Nova Rača pripada potpomognutom području Republike Hrvatske koje je na temelju 
indeksa razvijenosti ocijenjeno kao područje koje prema stupnju razvijenosti zaostaje za 
nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticat. Kroz vjerski i sportski turizam 
koji je poznat u Novoj Rači potrebno je stvoriti što veću prepoznatljivost kako bi privukao veći 
broj posjetitelja koji će se svake godine vraćati na događanja. Najveća nedostatak je 
nemogućnost ostanka posjetitelja i motorista jer na području nema smještajnih kapaciteta. 
Navedeno je u skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom 2030., razvojni smjer 4. 
Ravnomjeran regionalni razvoj
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Potencijali Općine Nova Rača

Kao potencijale općine navode se:

Kroz daljnji razvoj gospodarstva, obrazovanje i socijalnih programa te unapređenje u 
infrastrukturu osigurao bi se kvalitetniji život stanovništva i konkurentniji regionalni razvoj. 
Općina nastavlja ulaganja kroz vlastita sredstva i kroz projekte Europske Unije. 

Općina ima potencijala, jedan od najvećih potencijala je novi vrtić koji osigurava opstanak 
mladih obitelji na području općine. Kao što je već navedeno Nova Rača je poznata po vjerskom 
turizmu koji privlači mnoge vjernike na ovo područje, sportska događanja, moto utrke koje su 
poznate i izvan Republike Hrvatske. Ekološka proizvodnja magarećeg mlijeka, kamilice i 
ekološki uzgoj soje.

Bivše poduzeće Fenor koji je bio nekadašnja diva u proizvodnji i izvozu opruga općina je 
prepoznala kao potencijal te je kupila šest hala i upravnu zgradu u svrhu formiranja 
poduzetničke zone. Potrebno je više ulagati u promociju i privlačenje investitora u zonu. 

Općina svoje potencijala u potpunosti nije iskoristila, potrebno je dobro osmisliti strateški plan 
ulaganja i u narednom razdoblju iskoristiti svoje potencijale na način da se prijavljuju na 
natječaje koje će Europska Unija provoditi na području Republike Hrvatske.

5. Prioriteti JLS i obrazloženje za odabir

Provedbeni program Općine Nova Rača  za razdoblje 2021.-2025. godine određen je s tri 
strateška cilja:

Cilj 1. Razvoj i unapređenje gospodarstva i turizma na ruralnom području

Općina Nova Rača nastaviti će unaprjeđivati gospodarstvo kao i do sada pružajući pomoći i 
subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, ugostiteljima i poduzećima na području općine. 
Daljnja ulaganja u infrastrukturu je prioritet Općine. 

Planovi za naredno razdoblje su: 

• izgradnja društvenih domova,

• planira se obnova društvenih domova ,

• izgradnja multifunkcionalne zgrade u Novoj Rači ,

• nastavak izgradnje vodovodne mreže,

• izgradnja kanalizacije na području općine,

• formiranje nove ulice u Novoj Rači,

• rekonstrukcija ceste,
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• izgradnja svetišta u Novoj Rači,

• obnovom ceste kod osnovne škole i

• asfaltiranje nerazvrstanih cesta 

Turizmu će se posvetiti posebna pažnja jer je općina najviše prepoznata po turizmu. Ulagat će 
se kako u infrastrukturu, tako i u stanovništvo koje ima veliki utjecaj na razvitak turizma. 
Potrebnu su smještajni kapaciteti kojih nema na području općine. Manifestacijama će i dalje 
privlačiti posjetitelji. Izgradnjom svetišta u Novoj Rači vjerski turizam bi dobio novitet i 
vjernici bi se okupljali češće i u većem broju.

Cilj 2. Unapređenje kvalitete stanovništva i društvene infrastrukture

Općinu čine stanovnici, njihovo zadovoljstvo je važan uvjet za napredak područja. Važan 
projekt koji se ostvario ove godine nakon dugog niza godina čekanja je vrtić. Obrazovni sustav 
je sada potpun, ali to ne znači da treba stati sa unaprjeđivanjem. Dalje će se pružati subvencije 
i pomoći u sustavu obrazovanja jer je to najvažniji ključ opstanka stanovništva u selima. Plan 
je uvesti širokopojasni internet na cijelom području i na taj način modernizirati općinu, izgraditi 
dom za starije i nemoćne osobe jer u općini i prevladava starije stanovništvo koje većinom živi 
samo. Izgradnjom multifunkcionalne zgrade u Novoj Rači neće se razviti samo gospodarstvo, 
već i unaprijediti životni standard. Stanovnici općine ne bi morali ići u trgovinu u Bjelovar koji 
je 18 km udaljen. 

Cilj 3. Zaštita okoliša i kulturnog dobra

Na području Općine Nova Rača nalazi se zatvoreno odlagalište otpada „Kozarevac Račanski“ 
koje je u planu sanirati. Cilj je sanirati sva divlja odlagališta. Čist i uredan okoliš je 
predispozicija za ljepšu općinu. Briga o okolišu je jednako važna kao i turizam i gospodarstvo. 
Okoliš je ogledalo općine. Nastavit će se educirati stanovništvo o pravilnom zbrinjavanju 
otpada. 

Kulturnim dobrima koja su od nacionalnog i regionalnog značaja i stavljena pod zaštitu 
Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture na području općine i dalje će se voditi briga da 
budu očuvana i povijesno prepoznata.
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6. Plan provedbe mjera 

Plan provedbe mjera Općine Nova Rača je navedeno je u sljedećim tablicama kroz 11 mjera:

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Aktivnosti 
vezane za izgradnju 

i održavanje 
komunalne 

infrastrukture

Održavanje javne 
površine m2

40000 40000

2. Razvoj i 
uspostavljanje 

održivog sustava 
vodoopskrbe i 

odvodnje

Izgradnja 
vodovoda km

0 5

3. Unapređenje 
javnih površina 
kroz ulaganje u 
infrastrukturu

Km izgrađene 
komunalne 

infrastrukture

0 5

BRIGA O DJECI

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Redovna 
djelatnost vrtića

Ukupan broj 
upisane djece

20 36
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ODGOJ I OBRAZOVANJE

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

Ukupan broj djece-
engleski jezik

12 14

Broj učenika škole 150 150

1. Unapređenje 
uvjeta za 
obrazovanje                               

Broj učenika koji 
primaju subvencije 

za prijevoz

40 40

SOCIJALNA SKRB

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Aktivnosti 
vezane za pružanje 
socijalne skrbi 
osjetljivim 
skupinama    
                                                                            

Broj korisnika 
socijalnih usluga

5 5

2. Dodjela 
subvencija, pomoći 
i donacija   
            

Broj korisnika 
sredstava za ogrjev

25 25
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KULTURA, TJELESNA KULTURA I SPORT

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Aktivnosti 
vezane za razvoj 
kulture, tjelesne 
kulture i sporta     
                                                                                   

Broj većih 
manifestacija

3 3

2. Poticanje razvoja 
sporta 
                                                          

Broj udruga-
sportskih

7 7

3. Promicanje 
kulture i kulturnih 
sadržaja  
                                        

Broj udruga-
kulturnih

1 1

ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Očuvanje i 
unapređenje 
kvalitete okoliša

Broj saniranih 
odlagališta

0 1
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PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Organizacija i 
redovan rad VZO- 
a                               

Iznos za osnovnu 
djelatnost VZO- a

293.016,00 293.016,00

PROMET I ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Aktivnost 
vezana za 
unaprjeđenje 
prometa

km novih 
biciklističkih staza

0 6

GOSPODARSKI RAZVOJ

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Aktivnosti 
vezane za poticanje 
razvoja 
poduzetništva i 
gospodarstva   
 

Broj planiranih 
subvencija

0 120
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LOKALNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Aktivnosti 
vezane za redovnu 
djelatnost  upravnih 
tijela jedinice 
lokalne 
samouprave

Broj educiranih 
zaposlenika 

samoupravne 
jedinice

2 2

DEMOGRAFIJA

Aktivnost Pokazatelj 
rezultata

Polazna 
vrijednost

Ciljana 
vrijednost 

1. Poticanje 
nataliteta                                                                    

Ukupan broj 
rođene djece

24 24

2. Zaustavljanje 
iseljavanja mladih

Broj potpora za 
stambeno 
zbrinjavanje

11 12
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Izgradnja komunalne infrastrukture

U razdoblju 2021.-2025. godine  plan je:

*Rekonstrukciju sljedećih cesta:

- U 2022. započeti sa izradom dokumentacije za cestu Kozarevac- Međurača. Ista je 
najveća investicija.

- U 2023. rekonstrukcija cesta Orlovac-Dražica kao i Prilaza groblju Orlovac

*Formiranje novih ulica u Novoj Rači. Započeli bi formiranjem kod ambulante kako bi se 
školski autobusi mogli zaustaviti izvan glavne prometnice prilikom ulaska školske djece.

* Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava u naseljima koja do sada nisu obuhvaćena 
vodovodom. 

 Planirana je izgradnja po godinama jer je financijski nemoguće odjednom. 

*Kanalizacija je također u planu slično kao i vodovod po godinama.

*Izgradnja mrtvačnice u Bedeniku je posljednja u nizu takvih objekata na području Općine.

Planiranim investicijama u infrastrukturu unaprijediti će se standard stanovništva, kvaliteta 
života te povećati sigurnost u prometu.

 

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Redovnim održavanjem postojećih nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, javnih zelenih 
površina, javne rasvjete i uređenjem postojećih groblja poboljšali bi se uvjeti života u 
ruralnim sredinama kako doprinosom atraktivnosti sela tako i njegovom razvojnom 
potencijalu. 

Unapređenje gospodarenja otpadom 

Spremnici za odvojeno skupljanje otpada (papir-plastiku)  upravo se distribuiraju građanima. 

Saniranje odlagališta otpada Kozarevac Račanski je investicija koja se planira svake godine. 
Razlog tome je velika vrijednost sanacije. 

Pravilna sanacija svakako bi utjecala na kvalitetu života okolnim naseljima jer strah od 
zagađenja većih razmjera neprestano prati lokalno stanovništvo .
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Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava i socijalne sigurnosti

*Predškola –  za djecu koja ne polaze vrtić financiranje troškova male škole, učenja stranog 
jezika i slično.

*Osnovna škola – financiranje radnih bilježnica 

*Prijevoz učenika – sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola

*Naknade i pomoći – u obliku sredstava za ogrjev,  božićnice i uskrsnice umirovljenicima, 
jednokratne pomoći studentima, braniteljima i korisnicima CZSS, za bolesti i i invaliditet, 
sufinanciranje vrtića  i ostale naknade- 

*Demografska obnova – jednokratne pomoći za novorođenčad.

*Potpore mladim obiteljima – za kupovinu odnosno rekonstrukciju stambenog prostora.

Navedenim mjerama želimo obogatiti društveni standard, uspostaviti poticajno, društveno i 
razvojno okruženje, smanjiti negativni demografski trend.

Razvoj zajednice i civilnog društva

*Dodatnim ulaganjima u društvene domove u naseljima Bedenik (unutarnje uređenje), 
Međurača (vanjsko i unutarnje uređenje), Nevinac (izrada termo fasade) i Dautan (vanjsko i 
unutarnje uređenje) 

*Proširenje vrtića u cilju povećanja kapaciteta i proširenje za jasličku dob.

*Izgradnjom sportskih i rekreacijskih terena – uređenje biciklističke staze pruga Bulinac-  N. 
Rača, Orlovac „Orlovgrad“ i Međurača „Gradina“

*Izgradnja domova u naseljima Drljanovac i Sasovac

* Izgradnja doma za starije i nemoćne

* Uređenje prostora nogometnih klubova – izgradnja sanitarnog čvora za posjetitelje i 
svlačionice za manji uzrast u Novoj Rači

*Uređenje poduzetničke zone Nova Rača – u cilju otvaranja radnih mjesta potrebno je 
obnoviti objekte i infrastrukturu: kanalizaciju, pročistač otpadnih voda, vodovod …

*Pomoć gospodarstvu i poljoprivredi – razni oblici

Obnovom i izgradnjom društvenih domova stanovništvu bi se pružila mogućnost 
međusobnog povezivanja u zajedničkim prostorima.  Proširenjem vrtića stvorili bi se uvjeti 
za ostanak i eventualno doseljavanje mladih obitelji u ruralno područje. Izgradnjom i 
proširenjem sportskih kapaciteta dopunili bi se sadržaji u lokalnoj sredini. Dom za starije je 
također potreban jer je sve više stanovnika starije životne dobi. Izgradnja multifunkcionalne 
zgrade zadovoljila bi potrebe lokalnog stanovništva da u svojoj sredini obave sve potrebno 
kako ne bi morali odlaziti u veće sredine. 

Uređenje poduzetničke zone otvorilo bi mogućnost gospodarstvenicima otvaranje radnih 
mjesta za lokalno stanovništvo.
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7. Opis okvira za praćenje i izvještavanje

Prema zakonu o strateškom sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske praćenje provedbe je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se 
sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja. 

Prema 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 izvješće o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih 
i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini lokalne 
samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su:
 sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja
 učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano 

unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja,
 pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom 

određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog 
planiranja i reviziju akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i 
rezultata provedenih ciljeva i mjera,

 utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih 
dokumenta,

 povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i
 osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i 

izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Prema uputama za izradu provedbenih programa Jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave praćenje je dio procesa strateškog planiranja napretka u provedbi provedbenog 
plana JLP(R)S.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od 
nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S propisani su Pravilnikom o SP-u. 
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Ciklus praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja:

VRSTA 
IZVJEŠTAJA

CIKLUS OBVEZNIK 
IZRADE 

IZVJEŠTAJA

KOME SE 
PODNOSI

Polugodišnje i 
godišnje izvješće o 

provedbi 
provedbenog 

programa JLP(R)S

Polugodišnje
Godišnje

Regionalni 
koordinator/lokalni 

koordinator

Predstavničko 
tijelo/Koordinacijsko 

tijelo

Izvor: Upute za izradu provedbenih programa, Obrada: JURA BBŽ

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenih programa podnosi se do 31. srpnja 
Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa podnosi se do 31. siječnja 

Općina Nova Rača, odnosno načelnik odgovoran je za provedbu, praćenje i izvještavanje 
Provedbenog programa Općine Nove Rače za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine te je u 
obvezi dva puta godišnje izraditi izvješće o provedbi provedbenog programa i dostaviti 
regionalnom koordinatoru Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Bjelovarsko-bilogorske 
županije.
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