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JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Za obavljanje stručnih te pomoćno-tehničkih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada 

ustrojen je Jedinstveni upravni odjel sa tri odsjeka: odsjek za gospodarstvo, gospodarenje 

prostorom i komunalno gospodarstvo (2 službenika, puno radno vrijeme), odsjek za 

financije (4 službenika, puno radno vrijeme) i odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove 

(3 službenika, puno radno vrijeme). Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je Daniel 

Stipić, spec.publ.adm. Izuzetno dobra suradnja Gradonačelnice i njenog zamjenika, kako s 

pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela tako i s ostalim službenicima gradske uprave, 

od iznimne je važnosti za kvalitetan rad i funkcioniranje izvršne vlasti na ostvarivanju 

rezultata i postizanje zadanih ciljeva. Grad Pleternica je prvi grad u Požeško-slavonskoj 

županiji koji je uveo praksu e-savjetovanja, te iste i dalje provodi.  

 

UREDSKO POSLOVANJE 

U cilju što bržeg i efikasnijeg rada u od 1. siječnja 2021. godine uredsko poslovanje provodi 

se putem Libusoft sustava kao i računovodstvo proračuna, salda konti, komunalni 

informacijski sustav, upravljanje nekretninama te poslovne aplikacije s ciljem efikasnijeg 

poslovanja, upravljanja i smanjenja troškova. 

Prilikom rješavanja zahtjeva u izvještajnom razdoblju koristi se od strane Ministarstva 

financija  – Porezne uprave odobreni pristup EDIP-u (Evidenciji o dohocima i primicima)  

te od strane Ministarstva uprave pristup državnim maticama sve s ciljem smanjenja 

administracije. Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 

zaprimanje računa vrši se kroz sustav eRačun u formatu propisanom EU normom o 

standardizaciji e-računa. 

 

MJESNA SAMOUPRAVA 

Mjesni odbori preko svojih predstavnika, predsjednika i zamjenika predsjednika 

sudjelovali su u kreiranju aktivnosti na području svoje nadležnosti, inicirali male 

komunalne akcije i suradnju s udrugama civilnog društva. Na području Grada Pleternice 

djeluje 25 Mjesnih odbora. Tijekom izvještajnog razdoblja održavani su sastanci s Mjesnim 

odborima u uredu gradonačelnice i u samim naseljima. 

 

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu 

(01.01.2022. – 31.12.2022.) 

Naziv nositelja izrade: Grad Pleternica 

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 



FINANCIJE  

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine najznačajnije aktivnosti bile su 

usmjerene na: financijsko izvještavanje i planiranje, financijsko upravljanje i kontrole te 

izradu plana nabave te provođenja istoga za 2022. godinu. Sva financijska izvješća 

dostupna su na poveznici: http://pleternica.hr/proracun/ 

 

RAZVOJ GOSPODARSTVA – PODUZETNIŠTVA, OBRTNIŠTVA, 

POLJOPRIVREDE, TURIZMA 

Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi pod pojmom poduzetničke infrastrukture 

podrazumijeva: poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije. Cilj, odnosno svrha 

unapređenja poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja je poticanje gospodarskog 

rasta planiranjem i pravodobnom izgradnjom poduzetničke infrastrukture koja je u funkciji 

ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta poduzetništva i 

povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se infrastruktura planira i 

gradi. Na razini gospodarskih subjekata cilj i svrha unapređenja poduzetničke 

infrastrukture i poslovnog okruženja je stvaranje u potpunosti opremljenih poduzetničkih 

područja, visoke razine lokacijske konkurentnosti koja uključuje kvalitetnu prometnu 

povezanost tih područja s glavnim prometnim pravcima i sustav poticajnih mjera i 

povlastica za poslovanje u tim područjima  na lokalnoj i na nacionalnoj razini. 

Pleternica je grad s razvijenom poduzetničkom infrastrukturom: 

- Poduzetničkom zonom Pleternica te 

- Poduzetničkim potpornim institucijama – Poduzetničkim centrom Pleternica d.o.o. te 

Poduzetničkim inkubatorom (PLINK) te E-inkubatorom, otvorenom u siječnju 2022. 

godine. 

 

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODNIH GRAĐEVINA 

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu pod komunalnom infrastrukturom 

podrazumijevaju se: 

- Sustav opskrbe pitkom vodom 

- Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

- Odlaganje komunalnog otpada 

- Javne površine – zelene površine, pješačke staze, trgovi, parkovi, dječja igrališta, javne 

prometne površine 

- Javne ceste 

- Tržnice na malo 

- Sustavi javne rasvjete 

- Groblja 

 



Sukladno Zakonu o vodama, vodne građevine su građevine ili skupovi građevina zajedno 

s pripadajućim uređajima i opremom, koji čine tehničku odnosno tehnološku cjelinu, a 

služe za uređenje vodotoka i drugih površinskih voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda, 

za zahvaćanje voda u cilju njihova namjenskog korištenja i za zaštitu voda od onečišćenja. 

 

ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA, ŠPORT 

Temeljem Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju predškolski odgoj obuhvaća 

programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u dječjim 

vrtićima kao javnim ustanovama. Grad Pleternica osnivač je Dječjeg vrtića Tratinčica. U 

okviru Dječjeg vrtića provode se odgojno-obrazovni programi za 260 djece te program 

pred-škole za djecu koja su u sljedećoj školskoj godini obveznici polaska u školu. U 

prosincu 2022. položen je kamen temeljac za izgradnju novog DV u Kuzmici. Sredstva za 

rad Dječjeg vrtića Tratinčica osigurava Grad Pleternica u okviru Plana proračuna. Također, 

u vrtiću se provode brojni projekti, gdje se putem dodatnih programa diže kvaliteta razine 

usluge (kineziolog, sportski program, pedagog, produženi boravak i sl.). Završen projekt 

izgradnje nogometnog igrališta i atletske staze kod vrtića. Također se provodi projekt 

Zaklade hrvatska za djecu gdje se kroz razne aktivnosti potiče rad na zdravijem odrastanju 

djece (zdrava prehrana, tjelovježba,…).  

 

Temeljem Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi javne ustanove koje obavljaju 

djelatnost odgoja i obrazovanja su osnovne škole, srednje škole, učenički domovi i druge 

javne ustanove. Osnivač Osnovne škole Fra Kaje Adžića i Srednje škole Pleternica je 

Požeško-slavonska županija. Grad Pleternica u osnovnoj školi sufinancira program 

produženog boravka za prvašiće. 

 

Temeljem Zakona o knjižnicama osnivač knjižnice kao javne ustanove je jedinica lokalne 

samouprave. Zadaća knjižnica je da u okviru javne službe nastoje zadovoljiti obrazovne, 

kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja te da promiču 

čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnog kulturnog života 

zajednice. U Pleternici djeluje Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica. Grad Pleternica u 

okviru svoga Plana proračuna određuje sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi te 

financiranje rada Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Knjižnica provodi niz projekata 

(Knjignik, Veseli četvrtak i sl.) kojim osiguravaju bespovratna sredstva za programe. 

 

Temeljem Zakona o športu financiranje športa planira se u okviru Javnih potreba u športu 

kroz Plan proračuna Grada Pleternice. Također se kontinuirano ulaže u kvalitetu športskih 

objekata i terena. 

 



 

KVALITETA ŽIVLJENJA, DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA, SOCIJALNA I 

DEMOGRAFSKA POLITIKA 

Pod kvalitetom življenja, društvenom infrastrukturom, socijalnom i demografskom 

politikom podrazumijeva se niz mjera i kapitalnih investicija kojima se podiže kvaliteta 

življenja naših sugrađana: od mjera socijalne politike, sigurnosti, organizacija civilnog 

društva, pomoći u kući za naše starije i nemoćne do dostupnosti zdravstvenih usluga, 

prijevoza i stambenog zbrinjavanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vezano za tablični prikaz izvješća o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 

01.01.2022. – 31.12.2022., u ovom dijelu izvješća donosimo kratku analizu ostvarenih 

vrijednosti: 

• Sažeta analiza statusa provedbe aktivnosti: 

• Provedbeni program Grada Pleternice za razdoblje 2021. – 2025. sadrži 

ukupno 23 mjere odnosno 37 aktivnosti. Pojedina mjera se sastoji od više 

aktivnosti koje se planiraju realizirati u različitim vremenskim razdobljima 

te će ostvarenje rezultata provedbe određene mjere biti moguće prikazati 

tek u budućnosti. Kako bi prikaz rezultata bio što točniji i vjerodostojniji, 

u ovom izvještaju donosimo pregled realiziranih aktivnosti. 

• Za izvještajno razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022. za ukupno  29 

aktivnosti ostvareni su pokazatelji rezultata (za preostale aktivnosti rok za 

postignuće rezultata je u budućem razdoblju). 

• Ukupan broj aktivnosti prema statusu provedbe: 

• Provedeno  – 21 

• U tijeku               - 8 

• Kašnjenje            - 0 

• Nije pokrenuto    - 0 

• Odustaje se          - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 



• Za navedene aktivnosti utrošena su slijedeća proračunska sredstva: 

Provedba Programa razvoja gospodarstva Grada Pleternice 837.700,78 

Provedba Programa potpore u poljoprivredi Grada Pleternice 416.155,40 

Provedba Programa javnih potreba u kulturi Grada Pleternice 

(mjera: Razvoj konkurentnog turizma) 

95.512,78 

Izgradnja Memorijalnog centra dr. Andrija Štampar – u tijeku 198.875,00 

Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra – Muzej bećarca 16.906.390,70 

Izgradnja Slavonske kuće – u tijeku 566.726,25 

Provedba projekata Putujući dnevni boravak i Zaželi 1.498.524,08 

Izgradnja Sportske dvorane – u tijeku financira 

HBOR 

Izgradnja dječjih igrališta  100.052,50 

Sufinanciranje prijevoza učenika 22.035,00 

Izgradnja Dnevnog boravka za umirovljenike – u tijeku 246.000,00 

Isplata jednokratnih pomoći 199.516,40 

Izgradnja športske infrastrukture 206.588,60 

Provedba Programa javnih potreba u športu Grada Pleternice 1.149.968,42 

Provedba Programa javnih potreba u kulturi Grada Pleternice 

(mjera: Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih 

društava) 

103.400,00 

Provedba potpora organizacijama civilnog društva 194.854,45 

Izgradnja i ulaganja u prometnice – u tijeku n/p 

Izgradnja vodoopskrbnog sustava  200.000,00 

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda 1.992.762,31 

Izgradnja i uređenje groblja 640.239,49 

Izgradnja javne rasvjete – u tijeku 27.000,00 

Izgradnja i uređenje javnih površina 29.812,50 

Provedba programa i edukacije o zaštiti okoliša, sprečavanju 

nastanka otpada, reciklaži, ponovnoj uporabi otpada, energetskoj 

učinkovitosti te korištenju obnovljivih izvora energije 

40.000,00 

Izgradnja i opremanje dječjih igraonica 25.825,72 

Provedba programa produženog boravka u vrtiću 418.592,31 

Nabava radnih materijala i ostalog za učenike osnovne škole 355.011,11 

Isplata naknade za novorođenčad i gradski dječji doplatak 1.149.100,00 

Isplate stipendija studentima 227.431,10 

Nabavka novih programa za funkcioniranje javne uprave 19.862,50 

 



• Zaključak o ostvarenom napretku: 

• Za navedeno izvještajno razdoblje izražavamo zadovoljstvo ostvarenim 

napretkom. Sve planirane aktivnosti za ovaj period su ili provedene ili u tijeku, 

nije bilo većih problema, zastoja, kašnjenja niti odustajanja od pojedinih 

aktivnosti.  

 

• Preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka: 

• Sve izvještajem obuhvaćene aktivnosti nalaze se u statusu provedeno ili u tijeku 

tako da nemamo preporuka za otklanjanje prepreka.  

 

 
 

Provedenim aktivnostima ovog izvještaja u potpunosti su ili djelomično ostvarene mjere 

zadane za cjelokupni mandat 2021. – 2025. S obzirom da se provedba pojedinih aktivnosti 

i mjera planira za vrijeme cijelog trajanja mandata, rezultati ostvareni i prikazani u ovom 

izvješću pridonijeli su ostvarenju ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike 

Hrvatske za razdoblje do 2030. godine i to: 

- 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: 

o proveden je natječaj za potpore u gospodarstvu te je isplaćeno 55 potpora, 

o odobreno je i isplaćeno 16 potpora za udruge u kulturi, 

o izgradnja i opremanje IC Muzej bećarca je završeno. 

- 2. Obrazovani i zaposleni ljudi: 

o završen je projekt Putujući dnevni boravak kojim je bilo obuhvaćeno 251 

korisnik, 

o započeo je projekt Zaželi III – upisano je 233 korisnika; provedba projekta je u 

tijeku, 

o izgrađena su 2 dječja igrališta, Smrik i Srednje selo 

o sufinanciran je prijevoz za 6 učenika. 

- 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje održivom imovinom: 

o nabavljen novi program za funkcioniranje javne uprave. 

- 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život: 

o isplaćeno je 124 jednokratnih novčanih pomoći, 

o odobreno je i isplaćeno 10 potpora za izgradnju športske infrastrukture, 

o odobreno je potpora za 32 udruge u športu, 

o odobreno je potpora za 29 udruga civilnog društva. 

 

 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 



 

 

- 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji: 

o Izgradnja i opremanje dječjih igraonica – jedna igraonica u Kuzmici 

o Provedba programa produženog boravka u vrtiću – osiguran za 22 djece 

o nabavljeni su radni materijali za učenike osnovne škole,  

o isplaćene su naknade za novorođenčad i gradski dječji doplatak za 444 korisnika, 

o isplaćene su stipendije studentima. 

- 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu: 

o uređeno je 5 groblja, 

o uređene su 2 javne površine, 

o provedene su 2 edukacija o zaštiti okoliša.  

- 9. Samodostatnost u hrani i razvoj bio-gospodarstva: 

o proveden je natječaj za potpore u poljoprivredi te je isplaćeno 62 potpore. 

- 10. Održiva mobilnost: 

o izgrađena su min. 3 vodoopskrbna sustava  


