„SLUŽBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 04. od 10. ožujka 2022. godine

Službeno glasilo
Grada Pleternice

broj 4.
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
List izlazi prema potrebi
SADRŽAJ:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PLETERNICE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Pleternice za
razdoblje 21. svibnja 2021. do 31. prosinac 2021. godine
Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i
Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za
financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine
Odluka o izradi IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Pleternice
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Pleternice
Kodeks ponašanja izabranih članova Gradskog vijeća Grada Pleternice
Odluka o ukidanju svojstva dobra u općoj upotrebi - puta u k.o. Pleternica
Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Podravske
banke d.d
Zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada
Pleternice
Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pleternice

AKTI GRADONAČELNICE GRADA PLETERNICE:
1.

Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice Grada Pleternice za razdoblje 21. svibnja
2021. do 31. prosinac 2021. godine
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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PLETERNICE:

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-03
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pleternice (Službeno glasilo
Grada Pleternice broj 04/09., 02/13., 02/15. i 02/21.), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 5.
sjednici održanoj dana 10. ožujka 2022. godine, donosi
Z AKLJ UČAK
o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije

I.
Gradsko vijeće Grada Pleternice prima na znanje Izvješće Mandatne komisije u svezi
mirovanja mandata i početka obnašanja dužnosti zamjenika članova Gradskog vijeća Grada
Pleternice.
Mandat vijećnika Ivan Vukoja, miruje s danom 04.03.2022. godine.
Mandat vijećnika Nikola Raguž, miruje s danom 04.03.2022. godine.
Vijećnike iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuju vijećnici:
 Josip Baltić, Ratkovica 34
 Marina Keč Pejnović, Sesvete 63
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u «Službenom
glasilu» Grada Pleternice.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-04
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 35.b Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 36. Statuta Grada Pleternice (Službeno glasilo
Grada Pleternice broj 02/21.), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 5. sjednici održanoj dana
10. ožujka 2022. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Pleternice za
razdoblje 21. svibnja 2021. do 31. prosinac 2021. godine

I.
Gradsko vijeće Grada Pleternice je razmotrilo, primilo na znanje i ovim Zaključkom
usvaja Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice Grada Pleternice za razdoblje 21. svibnja
2021. do 31. prosinac 2021. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasilu
Grada Pleternice“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-05
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN
147/14, 123/17, 118/18) i članka 36. Statuta Grada Pleternice („Službeno glasilo Grada
Pleternice“, br. 02/21.), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 5. sjednici održanoj dana 10.
ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU
o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog
akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko
razdoblje od 2021. do 2027. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Pleternice iskazuje pozitivno mišljenje na nacrt
Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog
područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Dokumenti iz prethodnog stavka ovoga članka prilažu se ovoj Odluci i čine njen
sastavni dio.
Članak 2.
Zadužuje se gradonačelnica za provođenje i izvršenje ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Grada Pleternice“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.

__________________________________________________________________________________
4

„SLUŽBENO GLASILO“ GRADA PLETERNICE br. 04. od 10. ožujka 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-06
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Temeljem članka 109. stavka 6. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju
(“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada
Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice br. 02/21.), Gradsko vijeće Grada Pleternice je
na 5. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2022. godine donijelo

ODLUKU
o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Pleternice
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada
Pleternice (“Službeno glasilo” Grada Pleternice broj 2/07, 3/09, 2/13 i 5/18), u nastavku:
Plan.
Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu IV. izmjena i dopuna Plana,
obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu plana, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja
stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih
posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu plana iz područja svog djelokruga te
drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana, rokovi za izradu plana te izvori
financiranja plana.
Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja IV. izmjena i dopuna Plana
je Jedinstveni upravni odjel Grada Pleternice.
Članak 3.
Stručni izrađivač IV. izmjena i dopuna Plana je tvrtka CPA - Centar za prostorno
uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, Odranska 2, pravna osoba registrirana za obavljanje
svih djelatnosti prostornog uređenja.
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PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
IV. izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom
uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98,
39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).
OBUHVAT IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
IV. izmjene i dopuna Plana odnose se na:
-

-

promjenu namjene dijela k.č.br. 1691 k.o. Pleternica iz „D5“, „R1“ i „IS7“ u
„D6“, radi osiguranja planskih preduvjeta za izgradnju srednje škole i sportske
dvorane uz srednju školu,,
druge izmjene plana, koje će proisteći iz pristiglih inicijativa za izmjenu plana,
zahtjeva dostavljenih prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju te
prihvaćenih primjedbi u postupku javne rasprave.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 6.
Temeljni dokument prostornog uređenja na području grada Pleternice je Urbanistički
plan uređenja grada Pleternice, kojim su utvrđene programske i prostorne postavke za razvoj
gradskog prostora.
Kako se pojavila potreba za izgradnjom sportske dvorane uz srednju školu, potrebno je
osigurati nužne preduvjete za njenu realizaciju, a što uključuje i izmjenu planskih rješenja za
lokaciju na kojoj se planira njena izgradnja.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 7.
U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Grad Pleternica utvrđuje potrebu
izrade IV. izmjena i dopuna Plana, kojim će se utvrditi svrhovita organizacija, korištenje i
namjena prostora.
Osnovni cilj prostornog uređenja područja obuhvata IV. izmjena i dopuna Plana je:
- osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju sportske dvorane uz srednju školu;
- usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju i PPUG-om Pleternice
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POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 8.
Za potrebe izrade IV. izmjena i dopuna Plana nije potrebno pribavljati dodatne
posebne stručne podloge, s obzirom na to da se postupak izrade može provesti na temelju
važećeg UPU-a grada Pleternice te podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata
koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA POTREBNIH ZA IZRADU
IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 9.
Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe
izrade IV. izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe
određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o
prostornom uređenju.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH
POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
Članak 10.
U skladu s odredbama članka 25. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
kartografski prikazi IV. izmjena i dopuna Plana izradit će se na katastarskom planu u formi
digitalnog zapisa u.dwg formatu.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA
IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE
DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 11.
Popis tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisni dokumenti) za izradu Plana iz svog djelokruga te drugih sudionika koji će
sudjelovati u izradi IV. izmjena i dopuna Plana:
-

-

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Požeško-slavonska, Služba
zajedničkih poslova, J. Runjanina 1, 34000 Požega;
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured
civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Požega, Hrvatskih branitelja 82,
34000 Požega;
Hrvatske vode, VGI za mali sliv Orljava - Londža, Industrijska 13d, 34000
Požega;
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije,
Županijska 9, 34000 Požega;
HEP-ODS d.o.o., Elektra Požega, Primorska 24, 34000 Požega;
Montcogim Plinara, DP Pleternica, Vinogradska 1, 34310 Pleternica;
Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega;
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- Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega.
Pravne osobe navedene u stavku 1. ovog članka dužne su osigurati i dostaviti Gradu
Pleternici zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) sukladno članku 90.
Zakona o prostornom uređenju u roku do 15 dana po donošenju zahtjeva.
ROK ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IV. IZMJENA I
DOPUNA PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE
TAJ ROK DUŽI OD TRIDESET DANA
Članak 12.
Nositelj izrade obavijestit će javnost o početku izrade ciljanih IV. izmjena i dopuna
Plana u razdoblju za dostavu zahtjeva na web stranici Grada Pleternice.
Prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana utvrđuje gradonačelnica na temelju Nacrta
prijedloga IV. izmjena i dopuna Plana. Nositelj izrade pripremit će Nacrt prijedloga IV.
izmjena i dopuna Plana i dostaviti ga gradonačelnici da utvrdi Prijedlog IV. izmjena i dopuna
Plana za javnu raspravu u roku od 7 dana od dostave zahtjeva.
Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Plana objavit će se u roku od 3 dana
od dana kada gradonačelnica utvrdi Prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu, a
početak javne rasprave utvrđuje se u roku od 8 dana od dana objave oglasa javne rasprave u
dnevnom tisku te na web stranici Grada Pleternice i nadležnog ministarstva.
Rok trajanja javnog uvida u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana i rok za dostavu
pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedaba na Prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana
određuje u trajanju od 15 dana od dana početka javne rasprave.
Odgovorni voditelj će obraditi sve prijedloge i primjedbe koje će sudionici u javnoj
raspravi dati u roku te će s nositeljem izrade pripremiti Izvješće o javnoj raspravi.
Stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade izradit će Nacrt konačnog prijedloga
IV. izmjena i dopuna Plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i
prijedlozima u roku od 3 dana od isteka javne rasprave.
Nositelj izrade uputit će Nacrt konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna Plana i
Izvješće o javnoj raspravi sukladno članku 105. Zakona o prostornom uređenju na razmatranje
i utvrđivanje Konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna Plana gradonačelnici u roku od 7
dana od dana objave Izvješća o javnoj raspravi na web stranici Grada Pletenice..
Gradonačelnica će razmotrit i utvrditi Konačni prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana u
roku od 3 dana od dana dostave materijala nositelja izrade.
Nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna Plana, a prije njegova
upućivanja na donošenje Gradskom vijeću, nositelj izrade dostavit će sudionicima javne
rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog
prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
Gradsko vijeće Grada Pleternice će odlučiti o donošenju IV. izmjena i dopuna Plana
na planiranoj prvoj idućoj sjednici nakon što predlagatelj (gradonačelnica) dostavi materijal.
Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja IV. izmjena i dopuna Plana
utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom o prostornom
uređenju.
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ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA
SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM
IZRADE I DONOŠENJA IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 13.
Do donošenja IV. izmjena i dopuna Plana na području obuhvata Plana su mogući svi
zahvati u prostoru, odnosno građenje novih građevina u skladu s Odlukom o donošenju
Urbanističkog plana uređenja grada Pleternice.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 14.
Troškovi izrade IV. izmjena i dopuna Plana financirat će se iz Proračuna Grada
Pleternice.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog
uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.
Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a biti će objavljena u
"Službenom glasilu Grada Pleternice".
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-07
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.) , članka 33. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka
48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 68/18, 110/18, 32/20) i članka
36. Statuta Grada Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice broj 02/21.), Gradsko vijeće
Grada Pleternice, na 5. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pleternice
Članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Grada Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice br. 07/18) – dalje: Odluka.
Članak 2.
U članku 7. stavak 1. Odluke, riječi „i održavanja javne rasvjete.“ se brišu, a umjesto
istih se stavlja točka.
Članak 3.
Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Službenom glasilu Grada Pleternice.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE
Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-08
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine
broj143/21) i članka 36. Statuta Grada Pleternice („Službeno glasilo Grada Pleternice“, br.
02/21.), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 5. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2022.
godine, donosi

KODEKS
PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PLETERNICE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Kodeksom ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pleternice (dalje: Etički
kodeks) uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju
dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja
primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja
od značaja za sprječavanje sukoba interesa.
Članak 2.
(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i
transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela
Gradskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim
društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja
građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.
(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog
odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost,
poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog
vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.
Članak 3.
Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3., 4.,
9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao na
sjednicu Gradskog vijeća.
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Članak 4.
(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi
mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju
rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere,
političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja,
rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih
ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom
Grada Pleternice
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i
neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj
i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu
smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup,
najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva,
stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge
potpore koje se isplaćuje iz proračuna Grada
3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti
može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti
utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke
dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
4. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili
koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki
čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili
neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili
ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili
ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodni značenje odnose se jednako
na muški i ženski rod.
II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA
Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih
temeljnih načela:
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u
nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te
zabrane uznemiravanja
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak
povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova,
zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te
zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja
7. javnosti rada i dostupnosti građanima
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne
i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
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10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem
relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući
zabranu uvredljivog govora;
15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na
propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom
svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra
neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava
smjena slijedom promjene vlasti i slično)
16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje
pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih
pretpostavljenih
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.
Članak 6.
(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se
tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.
(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze
koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.
Članak 7.
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s
obnašanjem javne dužnosti.
III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI
Članak 8.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu
radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici
Gradskog vijeća ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća.
Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo
jednakosti pred zakonom.
Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela
Gradskog vijeća ili odluke Gradskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane
osobe.
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IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU
Članak 11.
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja
utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA
Članak 12.
(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.
(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.
(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.
Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova
Gradskog vijeća.
Članak 13.
(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u
lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti
član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.
(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, jedan član iz vlasti
i jedan iz oporbe.
Članak 14.
(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u
lokalnoj zajednici.
(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti član
političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.
Članak 15.
(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Gradskog vijeća,
člana radnog tijela Gradskog vijeća, radnog tijela Gradskog vijeća, gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika, službenika upravnog tijela Grada ili po prijavi građana.
(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti
koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog
kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.
(3) Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna
pojašnjenja i očitovanja.
Članak 16.
(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i
poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano
očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.
(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s
vođenjem postupka po prijavi.
(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.
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Članak 17.
(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Gradskom vijeću
donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.
(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po
prijavi i u odlučivanju.
Članak 18.
(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Gradsko vijeće može izreći opomenu, dati
upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba
interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama
Etičkog kodeksa.
(2) Protiv odluke Gradsko vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana
primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.
Članak 19.
(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od
dana podnesenog prigovora.
(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća ili uvažiti prigovor i
preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća.
Članak 20.
(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe odluke o osnivanju i
načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pleternice.
(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti svoja rad obavljaju bez naknade.
Članak 21.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuj se u Službenom glasilu Grada Pleternice i na
mrežnoj stranici Grada Pleternice.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasilu Grada
Pleternice“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-09
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (NN, broj: 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19, 144/21), članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.), te članka 36. Statuta Grada Pleternice
(Službeno glasilo Grada Pleternice broj 02/21), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 5.
sjednici održanoj dana 10. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi u k.o. Pleternica

I.
Ukida se svojstvo javnog dobra (DOBRO U OPĆOJ UPOTREBI - PUTEVI) na nekretnini
oznake:
 k.č.br. 3340/4, PUT M. BUDAKA, površine 967 m2, upisana u zk.ul.br. 1865 u k.o.
Pleternica.
II.
Na nekretnini iz točke I. ove Odluke svojstvo javnog dobra prestaje iz razloga jer ista u naravi
ne predstavlja, niti je prostorno planskom dokumentacijom predviđena za svrhu puta.
III.
Na temelju ove Odluke Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Požegi izvršit će brisanje
statusa javnog dobra, odnosno DOBRO U OPĆOJ UPOTREBI - PUTEVI - na nekretnini opisanoj u
točki I. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništava na ime i u korist Grada Pleternice, Trg
hrvatskih branitelja 1, 34310 Pleternica, OIB: 40247645244.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Grada
Pleternice.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE
Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-10
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 36. Statuta Grada Pleternice („Službeno glasilo Grada Pleternice“,
br. 02/21.), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 5. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2022.
godine, donosi

ODLUKU
o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod
Podravske banke d.d.
Članak 1.
Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Pleternice odobrava okvirni kredit, odnosno
kratkoročno zaduženje po poslovnom transakcijskom žiro računu kod Podravske banke d.d.
Odobrava se zaključenje ugovora za okvirni kredit, odnosno kratkoročno zaduženje po
platno prometnom računu, odnosno transakcijskom žiro računu kod navedene banke.
Članak 2.
Odobrava se prethodnim člankom navedeni okvirni kredit po žiro računu Grada
Pleternice, te zaključenje ugovora iz članka 1. ove Odluke na iznos od 4.000.000,00 kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Pleternice za zaključenje ugovora iz članka 1. ove
Odluke, te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji za otvaranje okvirnog kredita, odnosno
kratkoročno zaduženje po poslovnom transakcijskom računu kod Podravske banke d.d., na
iznos naveden člankom 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Grada Pleternice“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE
Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-11
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 36. Statuta Grada Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice broj
02/21.), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 5. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2022.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Pleternice
I.
Gradsko vijeće Grada Pleternice ovim Zaključkom pokreće postupak izbora članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pleternice.
II.
Javni poziv će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Pleternice.
Tekst javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta
mladih Grada Pleternice sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u „Službenom
glasilu Grada Pleternice“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-12
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14), članka
36. Statuta Grada Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice broj 02/21.), članka 5. stavak
1. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice br.
03/10., 04/14. i 07/14.), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 5. sjednici održanoj dana 10.
ožujka 2022. godine, objavljuje
JAVNI POZIV
za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Pleternice
I.
Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada
Pleternice.
Savjet mladih Grada Pleternice savjetodavno je tijelo Grada Pleternice koje se osniva
u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Pleternice, te u cilju promicanja i
zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Pleternice.
II.
Savjet mladih Grada Pleternice broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika
predsjednika.
Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i
članovi.
U Savjet mladih Grada Pleternice mogu biti birane osobe s prebivalištem ili
boravištem na području Grada Pleternice, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo
u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.
Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri
godine.
III.
Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ističu udruge koje su
sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih
organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 30
mladih), a svi navedeni sa sjedištem odgovarajuće organizacijske jedinice (podružnice) na
području Grada Pleternice.
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IV.
Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim
obrascima i obavezno sadrže slijedeće podatke:
 naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
 podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili
boravište)
 podaci o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište
ili boravište)
 obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren
pečatom.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
 dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz stavka 1.
alineje 2. i 3. ove točke (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu
kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku osobne iskaznice kandidata),
 dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III.
ovoga Poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne
starija od šest mjeseci).
V.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
VI.
Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature
svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata“ dostavljaju se na adresu: Grad Pleternica,
Trg hrvatskih branitelja 1, 34310 Pleternica, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor
članova Savjeta mladih Grada Pleternice“ najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ovoga
poziva na mrežnim stranicama Grada Pleternice (www.pleternica.hr).
VII.
Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća izvršit će provjeru formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastaviti
izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.
Izvješće iz stavka 1. dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje se na službenim
stranicama Grada Pleternice.
VIII.
Gradsko vijeće Grada Pleternice na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i
zamjenike članova Savjeta mladih.
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IX.
Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Gradskoj upravi
Grada Pleternice, Jedinstveni upravni odjel, Trg hrvatskih branitelja 1, Pleternica, tel.
034/251-046, email: grad@pleternica.hr.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/22-01/02
URBROJ: 2177/07-03-22-13
Pleternica, 10. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te članka 36. Statuta Grada Pleternice (Službeno glasilo
Grada Pleternice broj 02/21.), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 5. sjednici održanoj dana
10. ožujka 2022. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pleternice

I.
Ovim Zaključkom Gradsko vijeće Grada Pleternice prima na znanje i usvaja Izvješće o
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pleternice za 2020. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu
Grada Pleternice“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE

Predsjednik:
Anto Barbarić, dipl.ing., v.r.
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AKTI GRADONAČELNICE GRADA PLETERNICE:
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I. UVOD
U skladu s odredbama članka 56. stavka 1. Statuta Grada Pleternice, temeljeno na odredbama članka
35.b Stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Gradonačelnica je u obvezi
dva puta godišnje Gradskom vijeću Grada Pleternice podnijeti polugodišnja izvješća o svom radu.
Izvješće se odnosi na razdoblje: 21. svibnja do 31. prosinca 2021. godine, a isto podnosi
gradonačelnica Grada Pleternice, Marija Šarić.
U ovom izvještajnom razdoblju gradonačelnica je obavljala sve poslove i aktivnosti koje su joj u okviru
odredaba članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 54. Statuta
Grada Pleternice stavljene u nadležnost, kao i proizašle iz drugih posebnih propisa u kojima su
utvrđene obveze i nadležnost jedinice lokalne samouprave. Stručnu obradu i administrativno tehničku pripremu materijala za donošenje općih i posebnih akata od strane gradonačelnice, kao i
prijedloga akata koji su na donošenje upućeni Gradskom vijeću, u okviru svog djelokruga obavljaju
službenici Jedinstvenog upravnog odijela Grada Pleternice.

II. GRADONAČELNICA KAO NOSITELJICA IZVRŠNE VLASTI
Kao nositeljica izvršne vlasti, gradonačelnica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada
Pleternice taksativno definirane odredbama članka 54. Statuta, sve sukladno ovlaštenjima utvrđenim
u ZLPRS te u odredbama niza posebnih zakona kojima se uređuje prostorno i urbanističko uređenje i
planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i
socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna
i civilna zaštita, promet na području grada te ostale djelatnosti.
Gradonačelnica je utvrdila te Gradskom vijeću Grada Pleternice uputila ukupno 47 prijedloga akata
koji su uvršteni u dnevni red te raspravljeni i doneseni na tri (3) održane sjednice Gradskog vijeća u
ovom izvještajnom razdoblju i to na 1., 2., i 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Pleternice.

III. GRADSKA UPRAVA
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, nepuno radno vrijeme), odsjek za financije (4 službenika,
puno radno vrijeme) i odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove (2 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
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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 2017. godine uredsko poslovanje provodi se putem
Municipal sustava za upravljanje dokumentima. Uvođenjem elektroničkog upravljanja dokumentima
dodatno je uloženo u učinkovitost i brzinu rada i rješavanja predmeta te dostupnost dokumenata
svim službenicima „jednim klikom”.
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.
Tijekom 2020. godine proveden je postupak nabave i sklopljen je ugovor s tvrtkom Libusoft vezano za
računovodstvo proračuna, salda konti, komunalni informacijski sustav, upravljanje nekretninama te
poslovne aplikacije s ciljem efikasnijeg poslovanja, upravljanja i smanjenja troškova.

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:

Naziv mjesnog odbora
MO AŠIKOVCI

Ime i prezime predsjednika/zamjenika
Članovi
predsjednika
Marijan Bralić, predsjednik
Kristijan Marović
Ivica Bošnjak, zamjenik predsjednika
Josip Marović
Mario Bošnjak

MO BILICE

Mario Marjanović, predsjednik
Josip Kanić, zamjenik predsjednika

Domagoj Magdić
Josip Capan
Mario Tutić

MO BLACKO

Ivan Vidović, predsjednik
Ilija Grbeš, zamjenik predsjednika

Dragan Šarić
Mile Stipić
Matej Stipić

MO BRESNICA

Goran Kovačević, predsjednik
Vlado Miličević, zamjenik predsjednika

Jure Grbeš
Damir Junek
Miroslav Vuzem

MO BRĐANI

Željko Ivanagić, predsjednik
Marijan Ivanagić, zamjenik predsjednika

Josip Ivanagić
Mladen Đukić
Marko Đukić
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MO BROD. DRENOVAC

Miran Sivonjić, predsjednik
Ivica Skeledžija, zamjenik predsjednika

Damir Ečimović
Ivica Grbac
Mato Neferović
Josip Brkić
Božo Vardić
Tomislav Milković
Antun Ećimović

MO BUČJE

Ivica Bajić, predsjednik
Marko Dukić, zamjenik predsjednika

Stjepan Vračić
Antonio Kovaček
Ivan Rukavina
Oliver Babić
Josip Puškarić

MO BUK

Tomislav Tvrdy, predsjednik
Kristijan Leist, zamjenik predsjednika

Antonio Baketarić
Vladimir Mazal
Damir Kuba
Ivan Bello
Snježana Franjić

MO BZENICA

Željko Dvorski, predsjednik
Stjepan Šop, zamjenica predsjednika

Miodrag Vesić
Branko Milanović
Danijel Prajković

MO ĆOSINAC

Terezija Čuže, predsjednica
Martina Turković, zamjenica
predsjednice

Pero Gojković
Zoran Milošević
Milica Drda

MO FRKLJEVCI

Željko Jagodić, predsjednik
Antun Livaković, zamjenik predsjednika

Željko Vukašinović
Krunoslav Dreksler
Anto Dreksler
Slavko Katić
Sebastijan Jagodić

MO GRADAC

Darinko Soldo, predsjednik
Jelena Herman Petrovicki, zamjenica
predsjednika

Miroslav Brkić
Marinko Čolak
Marinko Zeljko
Nikola Raguž
Vinko Čolak
Martina Labud
Antun Vračić

MO KALINIĆ

Milan Marčinović, predsjednik
Danijel Majstorović, zamjenik
predsjednika

Darko Mitrović
Roberto Marčinović
Gabriel Marčinović

MO KNEŽCI

Mirjana Karjaković, predsjednica
Mirela Konjarik, zamjenica predsjednice

Dragica Zubčević
Vinko Anić
Vlado Konjarik
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MO KOMORICA

Marijana Đurić, predsjednica
Ivan Vidmar, zamjenica predsjednice

Reza Biondić
Martina Pavić
Ivan Nekić

MO KUZMICA

Zdravko Novak, predsjednik
Mario Vidović, zamjenik predsjednika

Ivica Ivanika
Zdenko Vukić
Filip Novak
Željko Žuljević
Miroslav Papak
Miro Banožić
Željko Šimunović

MO LAKUŠIJA

Valentin Paić, predsjednik
Slavko Bunjevac, zamjenik predsjednika

Luka Paić
Karlo Paić
Danijel Čurčić

MO MALI BILAČ

Drago Solanski, predsjednik
Željko Čičković, zamjenik predsjednika

Ivana Petr
Zvonko Petr
Antun Solanski

MO NOVOSELCI

Valentin Šafar, predsjednik
Josip Rotim, zamjenik predsjednika

Danijel Meštrović
Mato Novak
Josip Novak

MO PLETERNICA

Goran Zukanović, predsjednik
Mario Erjavac, zamjenik predsjednika

Radovan Rotar
Tomislav Lucić
Đuro Lombar
Miroslav Banožić
Josipa Šojat
Ivana Pejnović
Krunoslav Putrić

MO POLOJE

Josip Cvetković, predsjednik
Ivan Abramović, zamjenik predsjednika

Maja Renka
Ivan Renka
Marija Cvetković

MO POŽ. KOPRIVNICA

Antun Antunović, predsjednik
Zdenko Aleksić, zamjenik predsjednika

Milan Nekić
Milisav Filipović
Ivica Potnar
Srećko Novinc
Željko Ginder

MO RATKOVICA

Josip Baltić, predsjednik
Vladimir Štibrić, zamjenik predsjednika

Ivica Jurčević
Mirko Bilobrk
Drago Baltić
Anto Lukić
Josip Oršulić

MO SESVETE

Tomislav Stojčević, predsjednica
Marina Keč Pejnović, zamjenica
predsjednice

Zoran Bilić
Nenad Bordić
Marijan Perak
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MO SULKOVCI

Igor Majetić, predsjednik
Ivan Kokić, zamjenik predsjednika

Mato Majetić
Dario Vidmar
Ivica Filipović
Josip Knezović
Anka Dorbić

MO TRAPARI

Marijan Crnković, predsjednik
Ivica Mihaljac, zamjenik predsjednika

Tomislav Hajduh
Edi Marušić
Ivica Jakovljević

MO VIŠKOVCI

Branko Pilaš, predsjednik
Matej Bošnjak, zamjenik predsjednika

Tomislav Faletar
Marko Bilmez
Nikola Bulaja

MO ZAGRAĐE

Tomislav Odobašić, predsjednik
Ivica Uremović, zamjenik predsjednika

Igor Ančurovski
Josip Lucić
Marko Štimac
Valentin Petranović
Ivan Štimac

MO ZARILAC

Jasna Dostal, predsjednica
Željko Bajt, zamjenik predsjednice

Mato Devčić
Damir Marušić
Zdravko Vučina

Tijekom izvještajnog razdoblja održavani su sastanci s Mjesnim odborima u uredu gradonačelnice i u
samim naseljima.

IV. FINANCIJE
U razdoblju od 21. svibnja do 31. prosinca 2021. godine najznačajnije aktivnosti bile su usmjerene na:
financijsko izvještavanje i planiranje, financijsko upravljanje i kontrole te izradu Izmjena i dopuna
proračuna Grada Pleternice za 2021. godinu.
Sva financijska izvješća dostupna su na poveznici: http://pleternica.hr/proracun/

V. 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
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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 d.o.o. te
Poduzetničkim inkubatorom

U cilju daljnjeg razvoja gospodarstva u izvještajnom razdoblju provedene su sljedeće aktivnosti:
-

temeljem Programa razvoja gospodarstva Grada Pleternice dodijeljene su potpore
temeljem objavljenog Javnog poziva za dodjelu nepovratnih potpora gospodarstvu (
https://pleternica.hr/natjecaji/javni-poziv-gospodarstvo-2021/ )

-

Sufinanciranje najma poslovnog prostora za poduzetnike smještene u inkubatoru
(https://pleternica.hr/natjecaji/javni-poziv-za-subvencionirano-koristenje-poslovnogprostora-poduzetnickog-inkubatora-grada-pleternice-za-2021-godinu/ )

-

Sufinanciranje izrade investicijskih projekata poduzetnika, obrtnika i vlasnika OPG-a s
područja Grada Pleternice za bespovratna nacionalna i EU sredstva

-

Besplatne konzultacije i savjetovanja za poduzetnike/obrtnike/poljoprivrednike u
Poduzetničkom centru Pleternica

-

Za vanjske korisnike od strane PCPL-a pripremljena 30ak projektnih prijedloga

-

U sklopu projekta „E-inkubator“ vrijedan 8,3 milijuna kuna u razdoblju svibanj-prosinac
završavani su radovi na objektu te je isti opremljen informatičkom opremom i
namještajem. U tijeku je završetak nabave za postavljanje LED display-a na Trgu bećarca,
osiguranog kroz uštede u projektu.

-

Stvorena baza poduzetnika na temelju ankete provedene terenski, baza uplodana u
program
osiguran
kroz
projekt
„E-inkubator“
(
https://poduzetnik.mcsinformatika.hr/poduzetnikInfoWeb/?loc=pleternica )

-

Održano niz edukacija u Poduzetničkom centru Pleternica na temu poduzetništva, ruralnog
razvoja i sl.

-

Raspisan javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pleternica (
https://pleternica.hr/natjecaji/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-unutar-poduzetnickezone-pleternica/ )

-

Raspisan javni natječaj za rezervaciju prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici Pleternica (
https://pleternica.hr/natjecaji/gradska-trznica-pleternica-javni-natjecaj-za-rezervacijuprodajnih-mjesta/ )

-

Dodijeljene potpore za gospodarstvo i poljoprivredu: 43 poduzetnika ostvarilo potporu u
iznosu 1,3 mil kn, 55 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ostvarilo potporu od
350.000 kn.
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VI. 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.
U cilju daljnjeg razvoja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, vodne građevine i njihovo održavanje u
izvještajnom razdoblju provedene su sljedeće aktivnosti:

-

-

-

-

-

Projekt Aglomeracija Pleternica - izgradnja pročistača otpadnih voda u Pleternici i
sustava odvodnje otpadnih voda (kanalizacije) naselja: Gradac, Frkljevci, Kadanovci,
Bresnica, Sulkovci, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Novoselci i
Trapari – izvođenje radova (izvođač radova: Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Rico –
Slovenija)
Priprema projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju prometnica oko vrtića s
izlaskom na Stjepana Radića i Matije Gupca (uz rekonstrukciju ulica Mile Budaka i
Tihomira Čuline)
U suradnji s Hrvatskim cestama rad na izradi projektno-tehničke dokumentacije za
rekonsktrukciju DC-525 (Pleternica-Bilice) i DC-38 (Pleternica-Kuzmica).
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ceste oko groblja (spoj na
Dolač)
Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – u suradnji s FZOEU-om
nabavljeni su kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada te do konca godine
podijeljeni u svim naseljima i gradu.
Projekt odvodnje naselja Zagrađe-Bučje-Brodski Drenovac uvršten u program
financiranja Hrvatskih voda za 2020. godinu te započeti radovi, naknadno uvršen u
NPOO
Izgrađena i opremljena Poučna staza Starac
Izgrađena i opremljena Poučna staza Drenovac
Pleternički komunalac preuzeo poslove održavanja groblja s područja grada
Sufinanciranje rada reciklažnog dvorišta
Odobren program javnih radova
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Raspisan javni natječaj za rezervaciju prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici Pleternica (
https://pleternica.hr/natjecaji/gradska-trznica-pleternica-javni-natjecaj-za-rezervacijuprodajnih-mjesta/, potpisani prvi ugovori za klupe/prostor.

VII. 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 254 djece u 13 skupina (četiri jasličke i devet mješovite) te program
predškole za djecu koja su u sljedećoj školskoj godini obveznici polaska u školu. 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.). Odobren projekt izgradnje nogometnog igrališta
i atletske staze kod vrtića.
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.
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.
Temeljem Zakona o športu financiranje športa planira se u okviru Javnih potreba u športu kroz Plan
proračuna Grada Pleternice.
U cilju daljnjeg razvoja i ulaganja u odgoj, obrazovanje, kulturu i šport u izvještajnom razdoblju
provedene su sljedeće aktivnosti:

-

-

Završen projekt energetske obnove OŠ fra Kaje Adžića u Pleternici (nositelj: Požeškoslavonska županija, sufinanciranje iz gradskog proračuna)
Srednja škola Pleternica – završeni su radovi I. faze (postavljena stolarija i fasada)
Provedba dječjih igraonica (4) po mjesnim odborima, odobrena sredstva za dodatnu
Izgradnja nogometnog igrališta i atletske staze kod DV Tratinčica
Provedba EU projekta Svijet graševine te potpisan ugovor s nositeljem projekta
Gradom Pakracom. Partneri na projektu su Grad Pleternica i Javna ustanova
Pleternica. Kroz projekt je pri završetku opremanju IC Muzeja bećarca /plan otvorenja
u 2022./.
Interpretacijski centar Terra Panonica je otvorena za posjetitelje. Postavljena je solarna
elektrana te nabavljen turistički vlak. Partner na projektu je Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije i Turistička zajednica
Grada Pleternice. Održana je međunarodna konferencija, edukacija na temu
prezentacije prirodne baštine, foto avantura te izložba fotografija. Također, centar je u
punoj funkciji za turističke posjete.
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Rekonstrukcija Kurije Kušević u
Kulturno edukacijski centar – ishodovana
građevinska dozvolu.
ŠRC Slavija – započeti radovi na rekonstrukciji sportskih terena, sufinancirano od
strane Ministarstva turizma i sporta.
Izrađen projekt za Kamp odmorište Zarilac.
Financiranje javnih potreba u kulturi i športu putem javnih natječaja
Kroz zajednički projekt gradova i općina Požeško-slavonske županije „IQM
destination“, sufinanciranje projekta kroz koji se uspostavlja kvalitetan sustav
upravljanja destinacijom. Kroz isti naši subjekti u turizmu dobivaju analize postojećeg
poslovanja, smjernice ka poboljšanju te certifikat koji jamči kvalitetu po standardu
IQM.
Raspisan natječaj i sklopljeni ugovori za dodjelu stipendija

VIII. 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.
U svrhu osiguravanja kvalitete življenja u izvještajnom razdoblju su provedene sljedeće aktivnosti:

-

-

-

Kroz projekt „Zaželi i ostvari II“ financiran kroz ESF fond, provode se usluge
pomoći u kući krajnjim korisnicima te prekvalifikacija za zaposlene žene, njih
28, projekt završio u 2022. mj, najpotrebitiji korisnici zbrinuti putem suradnje
PCPL-CZS, kroz redovni program pomoći u kući
Provedba projekta Putujući dnevni boravak, financiran iz ESF fonda namijenjen
socijalnom uključivanju starijih i nemoćnih na ruralnom području te pružanju
socijalnih usluga
Društveni dom Ratkovica – izgrađen i opremljen društveni dom
Slavonska kuća – ishodovana građevinska dozvola za izgradnju zgrade Slavonska
kuća u Pleternici
Zgrada DVD Sesvete - provedba projekta energetske obnove, završen i otvoren
Zgrada DVD Sulkovci - provedba projekta energetske obnove, završen i otvoren
Zgrada DVD Buk - provedba projekta energetske obnove, završen i otvoren
Zgrada DVD Pleternica – izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove
zgrade DVD Pleternica, dopuna za ishođenje građevinske dozvole u tijeku
Raspisan natječaj i sklopljeni ugovori za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji
Raspisan natječaj te isplaćene božićnica umirovljenicima
DV Tratinčica – Kuzmica, izrađena projektno-tehnička dokumentacija za vrtić,
ishodovana građevinska dozvola
Centar za starije osobe – izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra
za starije osobe
Memorijalni centar dr Andrija Štampar – izrada projektno-tehničke dokumentacije za
izgradnju MC
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IX. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE – PROTOKOL, PROMOCIJA, SURADNJA,
DOGAĐANJA
Gradonačelnica i njen zamjenik sudionici su godišnjih skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava,
športskih, kulturnih i ostalih udruga, manifestacija, društvenih, kulturnih i športskih događanja u
organizaciji i pokroviteljstvu Grada Pleternice ili na području Požeško-slavonske županije i RH. U
proteklom razdoblju te su aktivnosti bile minimalne zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19
virusa.
Pod predsjedanjem predsjednika Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andreja Plenkovića u Pleternici,
12. studenoga 2021. godine, održana je dvanaesta sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Na
Sjednici su predstavljene informacije o ugovorenim projektima na području Slavonije, Baranje i
Srijema, Razvojnom sporazumu i Planu industrijske tranzicije Panonske Hrvatske, kao i informacije o
provedbi projekata iz područja poljoprivrede te prilike za nova ulaganja iz Europskog socijalnog
fonda.

X. ZAKLJUČAK
Na području Grada Pleternice provode se brojne aktivnosti, mjere, projekti i kapitalne investicije.
Rezultat je to odgovorne i ambiciozne politike gradske uprave na čelu s gradonačelnicom s ciljem
razvoja grada u gospodarskom i infrastrukturnom smislu. Pripremljeni su brojni projekti i kapitalne
investicije u vrijednosti većoj od 380 milijuna kuna koji su u realizaciji kako bismo ostvarili viziju
Grada Pleternice zacrtanu u Strategiji razvoja Grada Pleternice 2014.-2020./2022.
„…postati gospodarski najrazvijeniji grad naše županije, grad ugodnog
življenja koji svoje potencijale ostvaruje održivim razvojem istovremeno
prateći suvremene europske trendove…“

Pleternica, ožujak 2022. godine
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