
 

 

               
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
              OPĆINA DRENJE 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 302-02/21-01/3 
URBROJ: 2121/02-02-21-1 
Drenje, 1. listopada 2021.       
 
 
Na temelju članka 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) i članka 38. Statuta Općine Drenje 
(„Službeni glasnik“ Općine Drenje broj 2/21) općinski načelnik donosi 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Lokalnog koordinatora za pripremu i provođenje postupka izrade  
Provedbenog programa Općine Drenje za razdoblje od 2021. do 2025. godine 

 
 

I. 
 

Ovom Odlukom Igor Milošević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenje, 
imenuje se za lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog 
planiranja u Općini Drenje. 

 
II. 

 
Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“ broj 123/17) u članku 36. stavak 2. navedeni su poslovi koje obavlja 
lokalni koordinator: 

1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne 
samouprave iz članaka 25. i 26. ovoga Zakona za koje ih ovlasti izvršno tijelo jedinice 
lokalne samouprave 

2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne 
samouprave iz točke 1. ovoga stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake 
hijerarhijske razine i o tome podnosi izvješće izvršnom tijelu jedinice lokalne 
samouprave i Koordinacijskom tijelu 

3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovoga stavka te 
izvješćuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i 
Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi 

4. koordinira poslove na razini jedinice lokalne samouprave vezane uz planiranje i 
provedbu razvojnih projekata 

5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave u registar 
projekata iz članka 46. ovoga Zakona 

6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim 
koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i 

7. obavlja i druge poslove sukladno zakonu. 
 
 
 



 

 

III. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Općine 
Drenje. 
 
 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                  Slavko Dešić,dipl.ing., v.r. 
 
 
 
 
 
 


