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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), općina Sibinj izradila je 
Komunikacijsku strategiju i Komunikacijski akcijski plan s ciljem približavanja tematike koju 
donosi novi kratkoročni strateški akt općine Sibinj, odnosno Provedbeni program općine Sibinj za 
period od 2021. – 2025. godine.  

Komunikacijska strategija u postupku izrade Provedbenog programa općine Sibinj za razdoblje 
2021. – 2025. godine u potpunosti je u skladu s Priručnikom o strateškom planiranju, poglavljem 
III. Pokretanje izrade ili izmjene i dopune akata strateškog planiranja, točkom 9. pod Točkom 9.10. 
Izrada komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana 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.). Kako je navedeno 
pravilnikom, jedan od koraka u izradi Provedbenih programa je i izrada Komunikacijske strategije 
i Komunikacijskog akcijskog plana, s ciljem određivanja odgovarajućih kanala informiranja i 
komuniciranja s javnošću, što podrazumijeva korištenje specifičnih komunikacijskih alata kojima 
se postiže vidljivost postupka planiranih javnih politika.  

Komunikacijskom strategijom se određuju komunikacijski ciljevi nositelja izrade akta strateškog 
planiranja koje želi postići komuniciranjem s ciljanim skupinama, kao i komunikacijski kanali 
kojima će predviđeni učinci Komunikacijske strategije biti ostvareni. Komunikacijskim akcijskim 
planom definira se okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih Komunikacijskom 
strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u 
svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.  

Dokument se kreira i provodi u skladu s načelima učinkovitosti, transparentnosti, razumljivosti i 
djelotvornosti a podugovoreni vanjski izrađivač (INCEPTUM, obrt za savjetovanje i usluge, vl. 
Darko Bošnjak) sve aktivnosti provodi u suradnji s radnom skupinom (Odluka o imenovanju 
Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa općine Sibinj za 
mandatno razdoblje 2021. – 2025., KLASA:022-06/21-01/48, URBROJ:2178/08-03-21-). 
Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan biti će navedeni kao prilozi finalne verzije 
akta strateškog planiranja.   

2. CILJEVI I CILJNE SKUPINE 

Provedbeni program općine Sibinj za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine definira se kao 
kratkotrajni akt strateškog planiranja, kojim se nastoje unaprijediti, razviti i poboljšati životno 
okruženje stanovnika analiziranog područja – općine Sibinj u mandatnom razdoblju aktualnog 
načelnika, Josipa Pavića. Kako bi se uspješno, jasno i pravovremeno svim pripadnicima ciljanih 
skupina na koje ovi strateški dokumenti imaju utjecaj predstavili strateški ciljevi te aktivnosti kojima 
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se isti planiraju postići, kreira se predmetna Komunikacijska strategija, koja određuje mjere i alate 
za informiranje javnosti. Kronološkim redoslijedom prvo se određuje opći cilj Strategije, koji 
predstavlja osnovni cilj strategije koji se planira ostvariti njenom provedbom. Opći cilj dodatno se 
definira postavljanjem specifičnih ciljeva, koji, korištenjem specifičnih komunikacijskih alata i 
mjera doprinose adekvatnoj komunikaciji s ciljanom skupinom te ostvarenju općeg cilja strategije.  

Provedbom Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana doprinijeti će se 
potpunoj transparentnosti izrade Provedbenog programa te postizanja u njemu planiranih ciljeva. 
Također, uključivanjem pripadnika ciljanih skupina te njihovo aktivno sudjelovanje u njenom 
kreiranju razvija svijest o potrebi sudjelovanja svih dionika u kreiranju strateških razvojnih 
dokumenata za područje u kojem žive.  

2.1. Opći cilj komunikacijske strategije 
Opći cilj Komunikacijske strategije Općine Sibinj za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godina je 
uključivanje stanovnika Općine u izradu strateških dokumenata korištenjem njihovih ulaznih 
pokazatelja u njihovo kreiranje, kroz aktivno sudjelovanje u izradi istoga kroz Provedbeni program 
2021.-2025. te praćenje ostvarenja istoga kroz izvješća i obavijesti kreirane od strane Općine.  

2.2. Specifični ciljevi komunikacijske strategije 
Kako bi se ostvario navedeni opći cilj Komunikacijske strategije, potrebno je definirati specifične 
ciljeve koji trebaju biti ostvareni:  

1. Kreiranjem komunikacijskih aktivnosti kojima se maksimizira uključenost šire javnosti 
upoznati stanovništvo sa svim razvojnim prioritetima i mogućnostima koje su im na 
raspolaganju u aktualnom mandatnom periodu; 

2. Informiranje javnosti o mogućnostima financiranja razvojnih projekata na području Općine 
korištenjem EU fondova i drugih sredstava;  

3. Informiranje javnosti o općem utjecaju implementacije Provedbenog programa na kvalitetu 
života te nove mogućnosti koje isti donosi.  

 

2.3. Temeljna načela komunikacijske strategije 
1. Pravovremeno plasiranje točnih informacija namijenjenih široj javnosti;  
2. Planirane komunikacijske aktivnosti moraju imati jasne poruke namijenjene ciljanim 

skupinama;  
3. Aktivnosti su planski osmišljene te se nadopunjuju, kako bi pripadnicima ciljane skupine 

pružile što potpuniju sliku korištenjem svih dostupnih komunikacijskih kanala;   
4. Sadržaji za komunikaciju s ciljanom skupinom moraju biti kreirane na način da uzimaju u 

obzir sva moguća ograničenja i nepogodne okolnosti u komunikacijskom procesu.  
 

2.4. Rezultati specifičnih ciljeva 
1. Dosegnuta adekvatna razina komunikacije dionika u izradi Provedbenog programa kao i 

praćenje njegove izvršenosti u mandatnom razdoblju;   
2. Općina Sibinj prepoznata kao nositelj razvoja te šira javnost upoznata s razvojnim planovima 

te mogućnostima financiranja projekata iz domaćih i EU fondova.  
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2.5. Ciljane skupine 
Kako bi Komunikacijska strategija imala željeni učinak, potrebno je definirati ciljane skupine za 
koje se kreiraju komunikacijske aktivnosti, kao i komunikacijski kanali pomoću kojih će predmetne 
ciljane skupine dobiti sve potrebne informacije. Pripadnicima ciljanih skupina predstavljati će se 
sve pojedine faze i koraci u procesu izrade, donošenja i izvršenja Provedbenog programa. U ovom 
strateškom dokumentu ciljane skupine predstavljaju skup dionika koji imaju izražen interes i igraju 
aktivnu ulogu u ostvarivanju prioriteta i dostizanju ciljeva postavljenih Provedbenim programom 
općine  
Sibinj.   

Budući se predmetni Provedbeni program izrađuje u svrhu unapređenje cjelokupnog životnog 
okruženja stanovnika općine Sibinj u aktualnom mandatnom periodu načelnika Josipa Pavića, 
stanovnici Općine predstavljaju ciljanu skupinu na koju se odnosi predmetna Komunikacijska 
strategija. Iz tog razloga, potrebno je istima na jasan i nedvosmislen način predstaviti sve razvojne 
projekte i planove koje Općina ima u planu za mandatni period te u suradnji s njima doraditi i 
planirati projekte koji će imati najveći mogući utjecaj na njihovu kvalitetu života. Također, 
pripadnici ciljanih skupina predstavljaju i krajnje korisnike rezultata Provedbenog programa 
razvoja općine Sibinj te im je kao takvima potrebno pružiti najveći mogući stupanj uključenosti u 
kreiranje samih strateških dokumenata koji će te planirane aktivnosti definirati. Kako bi postigle 
planirani utjecaj na ciljane skupine, sve planirane aktivnosti komunikacije moraju biti 
nedvosmislene te moraju prezentirati ciljanoj skupini načelo suradnje i transparentnosti kao temelj 
izrade Provedbenog programa. Ciljane skupine imaju različite potrebe, ovisno o njihovom krugu 
djelovanja te im je samim time potrebno dodijeliti različite uloge u doprinosu izrade Provedbenog 
programa. Prema svojoj definiciji, ciljane skupine definiramo kao interne i eksterne ciljane skupine:  

1. Interne ciljane skupine – glavni nositelji kreiranja konačne inačice Provedbenog programa 
te imaju lakši pristup informacijama budući su direktno uključeni u sam proces izrade. 
Interne ciljane skupine čine pripadnici radne skupine sastavljene za izradu Provedbenog 
programa te zaposlenici javnih ustanova, javnopravnih tijela ili društava u većinskom 
vlasništvu Općine. Osnovana radna skupina obavlja najveći dio posla u izradi nacrta i 
konačne inačice Provedbenog programa jer sakuplja i raspolaže svim informacijama 
korištenim u kreiranju samog dokumenta te je zadužena za prosljeđivanje pravovremenih i 
točnih informacija pripadnicima ciljanih skupina putem svih raspoloživih kanala. Interne 
ciljane skupine definiraju se kao glas stručnjaka u samom procesu izrade, ali i kao potencijalni 
krajnji korisnici, ovisno o razvojnim aktivnostima koje se inkorporiraju u Provedbeni 
program.  

2. Eksterne ciljne skupine – predstavljaju sve pripadnike skupina koje informacije dobivaju 
posredno, korištenjem komunikacijskih kanala kojima interne ciljane skupine plasiraju 
informacije prema van. U ovu skupinu ubrajaju se članovi poslovnog/privatnog sektora koji 
djeluje na području općine Sibinj (37 aktivnih poslovnih subjekata u 2021. godini), 
organizacije civilnog društva (16 organizacije civilnog društva u 2020. godini), mediji i 
stanovništvo Općine (6.895 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine). 
Navedene dionike obavezno se uključuje u proces izrade i oblikovanja Provedbenog 
programa a s namjerom što jasnijeg ostvarenja specifičnih a time i općeg cilja Programa. Isto 
se postiže transparentnim i jasnim metodama prikupljanja informacija od pripadnika 
eksternih ciljanih skupina te uvrštavanje istih u završni dokument. Veliku ulogu u ovom 
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postupku imaju i mediji, kao pokretač dijaloga o Programu te služe kao poveznica za 
razmjenu informacija između internih i eksternih ciljanih skupina.  

 

3. PRORAČUN 

Sredstva za provedbu aktivnosti iz Komunikacijske strategije osigurati će se iz proračuna općine 
Sibinj. Prema planu aktivnosti, velika većina istih neće zahtijevati posebne financijske izdatke 
budući će se za njihovu realizaciju koristiti vlastiti komunikacijski alati (internetska stranica Općine 
https://sibinj.hr/) ili besplatni nacionalni portal (www.hrvatska2030.hr), dok će ključni 
provedbeni kapacitet za realizaciju komunikacijskih aktivnosti biti zaposlenici Općine te tvrtke 
podugovorene za izradu Programa, koji će zajednički kreirati materijale za objavu.  

4. KOMUNIKACIJSKI KANALI, MJERE I AKTIVNOSTI 

Općina Sibinj će prilikom komunikacijskih aktivnosti i širenja informacija prema široj zajednici 
koristiti jasne, transparentne i nedvosmislene kanale, koristeći sve dostupne alate komunikacije 
koje ima na raspolaganju, u skladu s ciljanim skupinama kojima se pristupa. Kako bi ovakav pristup 
imao najveći mogući učinak na ciljanu skupinu, potrebno je točno definirati komunikacijske kanale 
koji će se koristiti. U nastavku su točno definirani svi komunikacijski kanali (elektronička pošta, 
službene internetske stranice, ostali digitalni kanali i tradicionalni komunikacijski kanali) koji će se 
koristiti u komunikaciji s ciljanim skupinama. 

4.1. Komunikacijski kanali povezani s provedbeni programom 
1. Službene internetske stranice Općine – ovaj komunikacijski kanal koristiti će se za 

pravovremeno i točno obavještavanje ciljanih skupina o planiranim i provedenim 
aktivnostima i sastancima, kao i svim vijestima proizašlim iz kontinuiranog rada na izradi 
Provedbenog programa za razdoblje 2021. – 2025. godine. Na službenim internetskim 
stranicama Općine (https://sibinj.hr/) biti će dostupni za čitanje ili preuzimanje svi ključni 
dokumenti prema kojima se izrađuje Provedbeni program (Komunikacijska strategija, 
Odluka o izradi Provedbenog programa te u konačnici i sam Provedbeni program za 
razdoblje 2021. – 2025.). Do informacija vezanih za izradu Provedbenog programa moći će 
se doći i na nacionalnom portalu Hrvatska2030.  

2. Elektronička pošta – služiti će za direktnu komunikaciju između svih dionika uključenih u 
izradu Komunikacijske strategije te Provedbenog plana. Jedna osoba, zaposlenik Općine, 
biti će zadužen za korespondenciju s pripadnicima šire javnosti i ciljanih skupina te će na 
jedan način služiti kao središnjica za raspodjelu obavijesti ciljanim skupinama.  

3. Ostali digitalni kanali – društvene mreže – društvene mreže postaju jedan od ključnih 
komunikacijskih kanala u modernom poslovnom i društvenom okruženju te se nameću kao 
jedan od najvažnijih komunikacijskih kana i u ovom postupku. Općina Sibinj prati trendove 
u digitalnoj komunikaciji i kontaktu s članovima ciljane skupine te ima kreiran svoj profil na 
društvenoj mreži Facebook (profil općine) preko kojeg se, direktnom komunikacijom sa 
stanovnicima svog područja, iste trenutno i točno obavještava o svim aktivnostima i 
novinama koje se na njihovom području odvijaju a bitne su za njihovu situaciju ili 
unapređenje kvalitete življenja stanovnika Općine. Ovim medijem moguće je plasirati 
vizualno atraktivan sadržaj, koji privlači čitatelja te samim time dopire do značajnog broja 
potencijalnih čitatelja. I u budućem periodu Općina će značajan naglasak stavljati na 
komunikaciju sa svojim stanovnicima putem ovog kanala, koji omogućuje neposrednu 

https://sibinj.hr/
http://www.hrvatska2030.hr/
https://sibinj.hr/
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komunikaciju, iznošenje potreba kao i komentare na dosada odrađene aktivnosti Općine, uz 
minimalne financijske izdatke za objavljeni sadržaj.  

4. Tradicionalni komunikacijski kanali – odnose se na medije (novinski članci, informativni 
internetski portali, radio, televizija) koji korištenjem vizualnog materijala prenose informacije 
do ciljane skupine. Ovi kanali namijenjeni su mahom starijoj populaciji koja ne koristi 
digitalne kanale ili ostale internetske oblike komunikacije. Korištenjem regionalnih 
televizijskih, radijskih ili tiskanih medija, osigurati će se dostupnost informacija za pripadnike 
svih ciljanih skupina bez obzira na dob ili informatičku pismenost.  
 

Općina Sibinj ima u svom proračunu osigurana sredstva za medijsko praćenje, a sve u cilju 
omogućavanja što transparentnijeg procesa izrade Provedbenog programa te maksimiziranja 
utjecaja Komunikacijskog plana.  

4.2. Mjere i aktivnosti 
Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi (opći i specifični), ključno je osmisliti aktivnosti komunikacije 
između dionika, koje će se u budućem periodu moći adekvatno prilagođavati i usavršavati kako bi 
ostvarile što veći učinak na zajednicu. Komunikacijska strategija vezana za izradu i provedbu 
Provedbenog programa odvijati će se u dvije planirane faze i to: 

• Faza 1. – odnosi se na uspostavljanje komunikacijskih kanala između internih i eksternih 
ciljnih skupina kako bi se postigao adekvatan dijalog a samim time i priljev prijedloga i 
problema za uvrštavanje u Provedbeni program. U ovoj fazi će se također definirati i najbolji 
načini za informiranje šire javnosti o aktivnostima koje se provode u kreiranju samog 
Provedbenog programa.  

• Faza 2. – započinje nakon završetka izrade Provedbenog programa te se odnosi na 
informiranje javnosti o ostvarenim ciljevima i proizašlim rezultatima aktivnosti planiranim u 
Provedbenom programu.  

 
Za uspješnu provedbu navedenih faza bitno je odrediti jasne odrednice putem kojih će se ciljevi, 
aktivnosti i mjere moći kvalitetno vrednovati i po potrebi mijenjati, što posljedično dovodi do 
uspješnih finalnih rezultata koji su na korist čitavoj zajednici. 

Komunikacijske mjere kojima će se ostvariti planirani ciljevi uključuju informiranje javnosti o 
početku izrade Provedbenog plana i ostalih priloga, kao i uspostavljanje kontakt točke u instituciji 
Općine za prijenos komunikacije ključne za daljnje mjere u izradi i provedbi strateškog dokumenta. 
Kontakt točka odrađivati će komunikaciju sa svim ključnim dionicima, koordinirati ključne dionike 
u odnosu na sastanke i ostale aktivnosti u procesu izrade kao i raditi na medijskoj vidljivosti 
Provedbenog programa korištenjem i ažuriranjem elektroničkih kanala promocije.  

Kako bi se sve planirane mjere adekvatno provele, potrebno je jasno odrediti komunikacijske alate 
koji stvaraju poticajan okvir za plasiranje informacija u javnost te se iz toga razloga isti definiraju 
ovom strategijom:  

• Elektronička pošta – namijenjena članovima internih skupina a u svrhu bržeg i efikasnijeg 
dogovora, distribucije informacija ili ugovaranja sastanaka. Ovaj komunikacijski kanal služiti 
će ujedno i za diseminaciju informacija članovima eksternih ciljanih skupina. Ovaj oblik 
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komunikacije je besplatan te će se koristiti kontinuirano, ovisno o trenutnoj potrebi. Isti će 
se mjeriti brojem poslane elektroničke pošte;  

• Službene internetske stranice Općine – namijenjene svim dionicima i široj javnosti. Biti će 
korištene za pravovremeno informiranje članova svih ciljnih skupina o fazama u procesu 
pripreme te implementacije Provedbenog programa. Provodit će se kontinuirano kroz cijeli 
proces, a mjerit će se brojem objava i posjeta službenim stranicama općine Sibinj;  

• Ostali digitalni kanali – Općina korištenjem svojih profila na društvenoj mreži Facebook 
ostvaruje direktnu komunikaciju sa svojom ciljanom skupinom, stanovnicima Općine. S 
ovom uspješnom praksom nastaviti će i u buduće te će korištenjem profila Općine prenositi 
ostvarene rezultate, planirane aktivnosti te mogućnosti financiranja za stanovnike bitnih 
programa. Velika većina komunikacije s ciljanom skupinom i u budućem periodu odvijati će 
se korištenjem ovih kanala komunikacije;   

• Mediji – kanal za informiranje šire javnosti a odnosi se na tradicionalne oblike elektroničkih 
i pisanih medija (tisak, tv, radio, internetski portali). Provodit će se kontinuirano, ali uz 
intenzivnije korištenje za vrijeme određenih faza procesa, a mjerit će se preko broja 
ostvarenih minuta na radiju i TV-u te preko broja objava u tisku i na portalima. 

 

5. PRAĆENJE I VREDNOVANJE 

Za upravljanje aktivnostima praćenja i vrednovanja biti će zadužena pročelnica jedinstvenog 
upravnog odjela Valentina Perić, dipl. iur. Navedena djelatnica ocjenjivati će i evaluirati proces 
implementacije Komunikacijske strategije i Akcijskog plana, koristeći se jasnim i mjerljivim 
pokazateljima. Prema potrebi će se taj pristup prilagođavati, sukladno specifičnim potrebama 
ciljanih skupina ili zbog ekstremnih razloga van kontrole Jedinstvenog upravnog odjela.  

Komunikacijski alat Ciljne skupine 
Indikativni 

vremenski okvir 
korištenja 

Izvor 
financiranja Pokazatelj 

Informiranje putem 
elektroničke pošte 

Javne ustanove i 
javnopravna tijela, radna 
skupina (interno), šira 

javnost, poslovni subjekti, 
mediji, ostali potencijalni 

korisnici 

Kontinuirano, po 
potrebi 

Proračun 
općine 

Broj poslanih 
poruka 

elektroničke 
pošte 

Informiranje putem 
službene internetske 

stranice Općine 

Javne ustanove i 
javnopravna tijela, šira 

javnost, poslovni subjekti, 
mediji, ostali potencijalni 

korisnici 

Kontinuirano Proračun 
općine 

Broj objava na 
službenoj 
stranici 

Informiranje putem 
ostalih digitalnih 

kanala 

Primarno šira javnost, ali i 
ostali po potrebi 

Kontinuirano, po 
potrebi 

Proračun 
općine 

Broj objava na 
digitalnim 

platformama 

Informiranje putem 
medija 

Javne ustanove i 
javnopravna tijela, šira 

javnost, poslovni subjekti, 
mediji, ostali potencijalni 

korisnici 

Po potrebi, posebice 
tijekom donošenja 

Provedbenog 
programa 

Proračun 
općine 

Broj minuta na 
TV-u/radiju 
Broj objava u 

tisku 
Broj objava na 

portalima 
 

 

  



KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLAN – PROSINAC 2021. 

5.1. Akcijski plan 

Komunikacijski cilj Ciljna skupina 
Komunikacijske mjere i 

alati 

Vremenska 

dimenzija 

Provoditelj 

aktivnosti 

Omogućavanje 

otvorene i učinkovite 

komunikacije između 

svih dionika uključenih 

u proces izrade 

Provedbenog programa 

općine Sibinj 

Javnopravna 

tijela, šira 

javnost, mediji, 

svi stanovnici 

općine Sibinj  

Internetska stranica općine 

Sibinj  (https://sibinj.hr/)  

Adresa elektroničke pošte 

Kontakt točke 

Organiziranje i održavanje 

radnih sastanaka svih 

uključenih subjekata u izradi 

Provedbenog programa. 

Kontinuirano 

za vrijeme 

mandata 2021. 

– 2025. 

Općina 

Sibinj  

Pozitivno i poticajno 

utjecati na javnu svijest 

o ulozi i značenju 

Provedbenog programa 

za ukupni razvoj 

Općine 

Javnopravna 

tijela, šira 

javnost, mediji, 

potencijalni 

korisnici, 

Informiranje putem 

tradicionalnih medijskih 

kanala (novine, tv, radio), 

informiranje putem 

internetskih kanala 

Kontinuirano 

za vrijeme 

mandata 2021. 

– 2025. 

Općina 

Sibinj  

Informiranje javnosti o 

dostupnim kanalima 

financiranja planiranih 

projekata s posebnim 

naglaskom na dostupne 

EU fondove i sredstva 

Šira javnost, 

javnopravna 

tijela 

Organiziranje info radionica o 

izvorima financiranja, 

informiranje šire javnosti 

putem dostupnih 

tradicionalnih i internetskih 

alata o mogućnostima 

financiranja putem dostupnih 

fondova. 

Kontinuirano 

za vrijeme 

mandata 2021. 

– 2025. 

Općina 

Sibinj  

 

https://sibinj.hr/
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