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UVOD 

 

Provedbeni program Općine Drenje za razdoblje 2021. – 2025. godine kratkoročni je akt 

strateškog planiranja koji osigurava provedbu ciljeva utvrđenih u planu razvoja lokalne 

zajednice.  

Povezan je s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od 

dana stupanja na dužnost, a vrijedi za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S). 

Obveza izrade i donošenja provedbenih programa propisana je Zakonom o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i 

Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za JLP(R)S („Narodne novine“ br. 89/18). 

Javna objava ovog Izvješća pridonosi transparentnosti rada Općine Drenje na način da 

izvještava širu javnost o napretku u provedbi aktualnih mjera, aktivnosti i projekata preko kojih  

se unaprjeđenje lokalne zajednice povezuje s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike 

Hrvatske do 2030 godine.  

Polugodišnje izvješće za 2022. godinu Općine Drenje izrađeno je u skladu s Uputama za izradu 

polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa JLP(R)S i sastoji se od 

tekstualnog i tabličnog dijela. 

U Izvješću su iskazane ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata koji se odnose na ključne 

točke ostvarenja prioriteta djelovanja zadanih u okviru strateških ciljeva navedenih 

provedbenom programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

 

Obveza izrade i donošenja Polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa 

jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Polugodišnje izvješće) je propisana člankom 

13., stavkom 1. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata 

strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave (Narodne novine broj 06/19). 

 Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi programa jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave je izvješće  o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te 

ostvarivanju pokazatelja rezultata i kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo 

JLP(R)S u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje u 

skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog 

programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Polugodišnje izvješće se 

izrađuje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja.  

 Polugodišnje izvješće za 2022. godinu Općine Drenje je izrađeno u skladu sa Uputama 

za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave. U skladu sa Uputama, Polugodišnje izvješće se sastoji od 

tekstualnog dijela i tabličnog.   

 U skladu sa člankom 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem 

Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 123/17) i člankom 2., točkom 9. 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), Općinski 

načelnik Općine Drenje donio je Provedbeni program Općine Drenje za razdoblje 2021. – 2025. 

godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program). 

Općina Drenje broji 12 naselja: Drenje, Potnjani, Slatinik Drenjski, Mandićevac, 

Bračevci, Pridvorje, Paljevina, Preslatinci, Kućanci Đakovački, Bučje Gorjansko, Podgorje 

Bračevačko i Borovik. U izvještajnom razdoblju (1.1.2022. – 30.6.2022.) nije bilo takvih 

promjena na gospodarskom, političkom i društvenom planu koje bi značajnije ometale 

ostvarenje utvrđenih prioriteta i provođenje izabranih mjera u sklopu Provedbenog programa 

Općine. Općina svojim aktivnostima i projektima nastoji ravnomjerno ulagati u razvoj svih 

naselja i zadovoljiti potrebe njihovih stanovnika. 

Općina ima izrađenu strategiju razvoja pametne Općine Drenje 2020. – 2023. Strategija 

je strukturirana na temelju šest strateških područja koja predstavljaju prioritete razvoja Općine, 

utemeljena na razvojnim potrebama Općine, a to su : pametno upravljanje općinom i uslugama, 

pametno gospodarstvo, pametno upravljanje energijom i zaštita okoliša, održivi promet i 

pametna mobilnost, poboljšanje sigurnosti građana i imovine – pametna sigurnost, obrazovanje 

i kvaliteta života građana – pametno društvo.  

Općina je usmjerena na poboljšanje kvalitete života svih uzrasta njenih stanovnika u 

svim naseljima Općine. Osigurava pomoći za umirovljenike i potrebite, te dodjeljuje 

jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete, sufinancira prijevoz učenika, te 

pokriva dio cijene toplog obroka za sve osnovnoškolce. Osim toga provodi se projekt „Zajedno 

u zajednici u Općini Drenje – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“. U projektu 



imaju 5 novozaposlenih koji organiziraju aktivnosti na svakodnevnoj bazi koje uključuju 

edukativne i društvene aktivnosti u prostorijama koje su prilagođene ciljanoj skupini.  

Općina Drenje s Osječko-baranjskom županijom uključila u provedbu različitih 

projekata u funkciji poljoprivrede, među kojima je i državna izmjera i katastar nekretnina. Osim 

poljoprivrede na području općine vrlo je popularan turizam vezan za vinarstvo i vinogradarstvo, 

obzirom da općinu pokriva velika površina vinograda, pokrenut je projekt Wine tour, kroz koji 

su uređene vinske ceste na području općine i u centru naselja Općine Drenje je otvorena stilski 

opremljena vinoteka u kojoj su izložena vina koja osvajaju nagrade i priznanja. 

 Osim poljoprivrede i turizma, Općina Drenje potiče i nove poduzetnike, kojima kroz 

jednokratne novčane pomoći dodjeljuje subvencije, za što bolji napredak i zapošljavanje na 

ovom području. Općina se redovno javlja na natječaje ministarstava i fondova. Od većih 

projekata u planu je dovršiti izgradnju kuća oproštaja, opremiti, dograditi i adaptirati društvene 

domove, urediti akumulacijsko jezero Borovik. Osim toga u planu je projektiranje i izgradnja 

parkirališta i garaže u Općini Drenje, radi lakšeg pristupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 

2.1. Analiza statusa provedbe 

 

Općina Drenje svojim se provedbenim programom usmjerila na provođenje 13 razvojnih mjera 

u razdoblju od 2021. do 2025. godine, obzirom na protekli vremenski period od 01.01.2022. do 

30.06.2022. godine sve mjere su u tijeku te provedba istih u skladu je s planiranim. U 

izvještajnom razdoblju svih 13 mjera su sredstva utrošena u skladu s planiranim, te su 11 od 

njih u tijeku i 2 nisu pokrenute.  

 

2.2. Podaci o proračunskim sredstvima 

 

Provedbeni program Općine Drenje 2021. – 2025. godine utvrđen je i indikativni financijski 

okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe 

te su navedene stavke proračuna Općine Drenje na kojima su planirani procijenjeni iznosu 

provedbenim programom definirane mjere za pojedino upravo područje JLS, gdje je svaka od 

mjera povezana s programom u proračunu Općine. 

 

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 

 

U promatranom izvještajnom razdoblju te analizom Polugodišnjeg izvješća Provedbenog 

programa za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine Općina Drenje provedba svih 13 

mjera odvija se u skladu s planiranom dinamikom sve mjere trenutno su u nekoj od faza 

provedbi, te je ostvaren planirani napredak. U nadolazećem razdoblju Općina će nastaviti 

provoditi aktivnosti provedbe određenih mjera prema planu. 

 

2.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja 

 

Napredak u provedbi planiranih mjera se ostvaruje postepeno. Nisu zapažene neke određene 

poteškoće u provedbi planiranih mjera. Zbog iskustva u provođenju projekata prilično 

neizmijenjenih okolnosti vezanih za projekte i dobre suradnje s nadležnim institucijama na 

području pomoći ka ostvarenju sufinanciranja iz programa ministarstva nisu zamijećene 

prepreke u postignuću zacrtanih ciljeva u ostvarenju planiranih mjera, a ukoliko bude nekakvih 

prepreka, nastojat će se otkloniti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DOPRONOSI OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 
Planiranim mjerama Općine Drenje se ujedno ostvaruju Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne Novine“ broj 13/21).  U izvještajnom razdoblju 

ostvarene su mjere kako slijedi:  

 

1. Mjera Uređenje naselja i stanovanja ostvaruje se strateški cilj broj 5. pod nazivom Zdrav, 

aktivan i kvalitetan život 

 

2. Mjera Prostorno i urbanističko planiranje ostvaruje se strateški cilj broj 13. Jačanje 

regionalne konkurentnosti  

 

3. Mjera Komunalno gospodarstvo ostvaruje se strateški cilj broj 1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo 

 

4. Mjera Odgoj i obrazovanje ostvaruje se strateški cilj broj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

 

5. Mjera Briga o djeci ostvaruje se strateški cilj broj 2. Obrazovani i zaposljeni ljudi  

 

6. Mjera Socijalna skrb ostvaruje se strateški cilj broj 6. Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji 

 

7. Mjera Kultura, tjelesna kultura i sport ostvaruje se strateški cilj broj 5. Zdrav, aktivan i 

kvalitetan život 

 

8. Mjera Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša ostvaruje se strateški cilj broj 1. Konkurentno 

i inovativno gospodarstvo 

 

9. Mjera Protupožarna i civilna zaštita ostvaruje se strateški cilj broj 1. Konkurentno i 

inovativno gospodarstvo.  

 

10. Mjera Promet i održavanje javnih prometnica ostvaruje se strateški cilj broj 10. Održiva 

mobilnost  

 

11. Mjera Gospodarski razvoj ostvaruje se strateški cilj broj 1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo  

 

12. Mjera Lokalna uprava i administracija ostvaruje se strateški cilj broj 3. Učinkovito i 

djelotvorno pravosuđe javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

 

13. Mjera Demografija ostvaruje se strateški cilj broj 6. Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji.  

 

 

 

 



1. mjera UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA 

Predmetna mjera SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine kroz učinkovito, kontinuirano održavanje i modernizaciju 

javne, prometne i komunalne infrastrukture ostvariti preduvjete za rast i razvoj 

gospodarstvu/gospodarskih aktivnosti. Provedbom mjere razvija kvalitetu života, pridonijet će 

povećanju gospodarskih aktivnosti, povećanju sigurnosti u prometovanju na području Općine.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100624 DJEČJE IGRALIŠTE KUĆANCI – KUPOVINA ZEMLJIŠTA 

- A100702 REVIZALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA – JAVNI RADOVI  

- A100703 OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA 

- A100805 ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA 

- K101801 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 

Slijedom navedenih aktivnosti, Općina Drenje je u izvještajnom razdoblju je kupila 

građevinsko zemljište za Dječje igralište u Kućancima, koje posjeduje dvorište 611m2, 

izgrađeno zemljište 31m2, u narednom periodu se planira započeti s izgradnjom dječjeg 

igrališta. Projekt javni radovi je započeo, ima 2 zaposlena i trajat će svega 3 mjeseca odnosno 

u periodu od 01.07.2022. do 30.09.2022. Što se tiče zbrinjavanja pasa lutalica Općina Drenje 

ima ugovor s veterinarskom stanicom Beli Manastir i kojoj je u ovom izvještajnom razdoblju 

za zbrinjavanje pasa lutalica uplatila 37.500,00 kuna. Što se tiče kapitalnog ulaganja odnosno 

izgradnje dječjeg vrtića, Općina Drenje je napravila svu projektnu dokumentaciju koja je 

potrebna za isti, pa se nadamo u daljnjem periodu razvoj istog.  

 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedn

ost 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

UREĐENJE 
NASELJA I 
STANOVANJE 

1 Broj 
adekvatno 
uređenih 
zelenih javnih 
površina 

1 n/p 
                                    
78.485,53 kn  

NE U TIJEKU 

 

 

 

 



2. mjera PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE 

Predmetna mjera SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti, Nacionale razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine, poticanje prostornog i urbanističkog rasta. U okviru mjere 

planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100604 IZGRADNJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ODVODNJE U OPĆINI 

(IDEJNA RJEŠENJA NASELJA OPĆINE) 

- A100606 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO – REKREACIJSKE 

ZONE JEZERA BOROVIK 

- A100901 PROJEKTNO UDRUŽIVANJE TZ GRADA ĐAKOVA I JLS 

ĐAKOVŠTINE 

- A100403 PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I GARAŽE U 

ZGRADI OPĆINE 

Općina Drenje je u izvještajnom razdoblju pokrenula izradu idejnog projekta i ishođenje 

lokacijske dozvole, elaborat i kartografski prikaz jezera Borovik, uslugu je vršio Ured 

ovlaštenog Inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, i ukupno je utrošeno iz proračuna za tu 

aktivnost 49.125,00 kuna. U daljnjem razdoblju nastavit će se u radu vezano za projekt 

Urbanističkog plana rekreacijske zone Jezera Borovik.  

 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednost 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunskih 

sredstava 

Postignuće 

ključnih 

točaka 

ostvarenja  

Status 

provedbe 

mjere 

PROSTORNO I 
URBANISTIČKO 
PLANIRANJE 

1 Izgrađena 
garaža i 
parkiralište 

0 n/p 

                                    
49.125,00 kn  

NE 
NIJE 
POKRENUTO 

2 Projektno 
udruženje 
TZ Đakova i 
JLS 

0 n/p NE 
NIJE 
POKRENUTO 

3 Izrađen 
urbanistički 
plan 
uređenja 
sportsko-
rekreacijske  
zone Jezera 
Borovik 

0 1 DA U TIJEKU 

 

 



3. mjera KOMUNALNO GOSPODARSTVO  

Predmetna mjera doprinosi SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, Nacionalne razvojne 

strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, poticanje gospodarskog rasta kroz planiranje i 

pravodobnu izgradnju poduzetničke infrastrukture koja je u funkciji ravnomjernog regionalnog 

razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti 

unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA 

- A100601 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

- A100602 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

- A100603 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

- A100605 UREĐENJE KANALA 

- A100607 IZGRADNJA AUTOBUSNE ČEKAONICE  

- A100608 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KUČE OPROŠTAJA I 

IZGRADNJA KUĆE OPROŠTAJA 

- A100609 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U MANDIĆEVCU 

- A100610 OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA U DRENJU 

- A100611 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU 

POMOĆNE ZGRADE SKLADIŠTA U DRENJU 

- A100612 DOGRADNJA SANITARNOG ČVORA – DRUŠTVENI DOM 

BRAČEVCI 

- A100614 REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U BUČJU GORJANSKOM 

- A100615 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PALJEVINI 

- A100616 PROJEKTNA DOKUMETACIJA ZA DJEČJI VRTIĆ U DRENJU 

- A100617 ADAPTACIJA ZGRADE NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U 

MANDIĆEVCU 

- A100618 RADOVI NA DRUŠTVENOM DOMU U SLATINIKU DRENJSKOM 

- A100619 OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA U PRESLATINCIMA 

- A100620 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA OBJKETA 

NA IGRALIŠTU NK SLAVONAC SLATINIK DRENJSKI 

- A100701 ODRŽAVANJE GROBLJA 

 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednost 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunskih 

sredstava 

Postignuće 

ključnih 

točaka 

ostvarenja  

Status 

provedbe 

mjere 

KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO 

1 Postotak 
pokrivenosti 
naselja 
javnom 
rasvjetom 

70 n/p 
                                 
659.678,47 kn  

NE U TIJEKU 



4. mjera ODGOJ I OBRAZOVANJE 

Predmetna mjera SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike 

Hrvatske do 2030. godine, provedbom mjere unaprijediti uvjete za kvalitetno obavljanje 

odgojno – obrazovane djelatnosti na području Općine, zadovoljiti pedagoške standarde, potrebe 

djece i roditelja, pridonijeti stjecanju novih znanja i vještina.  

 

U ovom okviru mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A101501 POMOĆI ZA ŠKOLSTVO  

Općina Drenje provodi mjeru kreditiranja učenika i studenata. U izvještajnom razdoblju ukupno 

je utrošila za tu mjeru 33.000,00 kune, odnosno učenici srednjih škola dobiju 350,00 kuna 

subvencije na razini mjeseca dok traje školovanje, a studenti 500,00 kuna. Osim toga općina 

sufinancira prijevoz učenika i prehranu u osnovnim školama i prvom izvještajnom razdoblju 

utrošila je ukupno 70.226,58 kuna za isto. 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv mjere 

Pokazate

lj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

ODGOJ I 
OBRAZOVAN
JE 

1 Broj 
korisnika 
stipendija 

14 14 
                                 
103.226,58 kn  

DA U TIJEKU 



5. mjera BRIGA O DJECI  

Predmetna mjera SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike 

Hrvatske do 2030. godine, provedbom mjere cilj je unaprijediti kvalitetno odgojno-obrazovne 

djelatnosti na području Općine, zadovoljiti pedagoške standarde, potrebe djece i roditelja, 

pridonijeti stjecanju novih znanja i vještina.  

 

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A101401 POMOĆI ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ  

Općina Drenje nema svoj dječji vrtić, upravo zbog toga se odlučila olakšati roditeljima s 

područja općine plaćanje cijene boravka djece u vrtiću, Općina sufinancira Dječji vrtić 

Krijesnica Gorjani, iz razloga što djeca s Općine Drenje pohađaju isti. Sufinancira ga u iznosu 

od 350,00 kuna po djetetu. Prije početka rada Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani, Općina je 

sufinancirala rad Dječjeg vrtića Đakovo, tako što je plaćala dio bruto plaće djelatnika tog vrtića.  

 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv 

mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednos

t 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

BRIGA 
O DJECI 

1 Broj 
novosagrađe
nih objekata 
vrtića 

0 n/p 

                                    
51.245,92 kn  

NE U TIJEKU 

2 Ukupni broj 
upisane 
djece 

0 7 DA U TIJEKU 



6. mjera SOCIJALNA SKRB 

Predmetna mjera doprinosi SC 6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji provedbom 

mjere razvijati nove socijalne usluge u zajednici, kao i održati postojeće, a koje se odnose na 

usluge usmjerene prema mladima, starim i nemoćnim osobama, te svim socijalno ugroženim 

skupinama. Cilj je unaprijediti sustav socijalnih usluga za svakoga korisnika i društva u cjelini.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A101601 SOCIJALNI PROGRAM 

- A101701 ESF PROJEKT ZAJEDNO U ZAJEDNICI U OPĆINI DRENJE 

- A101702 PROJEKT ZAŽELI II.  

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Drenje Općina Drenje je kroz svoju aktivnost socijalnih 

programa kako bi zadržala svoje stanovništvo isplaćivala jednokratne novčane pomoći, koje su 

išle obiteljima i kućanstvima (kojima je to potrebno, na temelju zamolbe), porodiljne naknade 

i opreme za novorođenčad, i kapitalna pomoć koja je za pomoć mladima pri kupnji ili gradnji 

prve nekretnine. Za tu aktivnost u ovom izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 325.067,54 

kuna.  

Projekt Zajedno u zajednici – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi, je projekt koji 

sufinancira Europska unija u ukupnom iznosu od 1.499.975,00 kuna. Ukupno trajanje projekta 

je 24. mjeseca. Kroz ovaj projekt 4 djelatnika sklopilo je ugovor o radu na određeno vrijeme, 

te pružaju pomoć starima i nemoćnima tijekom 23 mjeseca. Provedbom ovog projekta 

nadomjestio se nedostatak ustanova koje pružaju skrb o starima i nemoćnima, te osobama u 

nepovoljnom položaju, ako i nedostupnost adekvatnih ustanova krajnjim korisnicima projekta 

koje su nužne za normalno životno funkcioniranje. Cilj je unaprijediti socijalnu uključenost i 

promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i 

uključivih socijalnih usluga.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv 

mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednos

t 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

SOCIJALN
A SKRB 

1 Broj 
korisnika 
socijalnih 
usluga 

52 97 

                              
1.038.925,00 
kn  

DA  U TIJEKU 

2 Broj 
projekata 
financirani
h iz ESI 
fondova 

2 1 NE U TIJEKU 

 

 



7. mjera KULTURA, TJELESNA KULTURA I SPORT 

Predmetna mjera doprinosi SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život Nacionale razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine provedbom mjere obogatiti i unaprijediti kulturni, sportski 

i religijski život na području Općine organiziranjem raznih manifestacija i dodjelom financijske 

i stručne pomoći organizacijama civilnog društva u njihovima aktivnostima i radu.  

 

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

 

- A101001 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA 

 

Općina Drenje u prvom izvještajnom razdoblju u ovoj aktivnosti ostvarila je ukupno 110.000,00 

kuna, a pomoći su se odnosile na: tekuće donacije sportskim društvima, u Općini Drenje u 

prvom izvještajnom razdoblju ima 6 aktivnih sportskih društava, koji su napisali financijski 

plan i program za 2022. godinu, koje je općina odobrila i sufinancirala trenutno u iznosu od 

90.000,00 kuna. Osim toga tu postoje i nekakva kapitalna  ulaganja, kao što je adaptacija 

svlačionice NK Slavonac Preslatinci koje je Općina sufinancirala s ukupno 10.000,00 kuna. U 

daljnjem periodu i dalje nastavlja podupirati sportske udruge koje su s područja Općine.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi:  

Naziv 

mjere 

Pokazat

elj 

rezultat

a mjere 

Ciljna 

vrijednos

t 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

KULTURA, 
TJELESNA 
KULTURA I 
SPORT 

1 Broj 
sportskih 
klubova 

6 6 

                                 
110.000,00 kn  

DA U TIJEKU 

2 Iznos 
dodijelje
nih 
potpora 
za rad 

200000 110.000,00 NE  U TIJEKU 

 

 

 

 

 

 

 



8. mjera ZAŠTITA I UNAPRIJĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA 

Predmetna mjera doprinosi SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo Nacionalne razvojne 

strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, poticanje gospodarskog rasta.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100807 SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA KOSINAC 

Općina Drenje je 08.05.2020. godine sklopila ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za 

projekt Sanacija i odlagalište otpada „Kosinac“, ugovor je potpisan s Ministarstvom zaštite 

okoliša i energetike, te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Previđeno trajanje 

projekta je 18 mjeseci od donošenja Odluke o financiranju s završetkom u 2021. godini, tijekom 

izvještajnog razdoblja a vezano za sanaciju Kosinca isplaćena je posljednja okončana situacija 

prema firmi koja je bila zadužena za upravljanje projektom u iznosu od 6.472,25 kuna. 

Sanacijom se postigla zaštita tla, zaštita podzemnih voda, zdravlje ljudi, smanjenje zagađenja 

zraka i utjecaja na klimatske promjene.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijednost 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunskih 

sredstava 

Postignuće 

ključnih 

točaka 

ostvarenja  

Status 

provedbe 

mjere 

ZAŠTITA I 
UNAPREĐENJE 
PRIRODNOG 
OKOLIŠA 

1 Broj 
kućanstava 
kojima je 
omogućeno 
odvojeno 
prikupljanje 
otpada 

720 n/p 
                                      
6.472,25 kn  

NE PROVEDENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. mjera PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 

Predmetna mjera SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine mjera je usmjerena na unaprjeđenje sustava za pružanje 

vatrogasne i civilne zaštite kako bi se pravovremeno i učinkovito odgovorilo na ugroze čiji su 

uzrok prirodne pojave i procesi ili ljudsko djelovanje, smanjilo rizike i katastrofe, unaprijedilo 

koordinaciju sustava civilne zaštite i njegovu učinkovitost, ublažilo posljedice katastrofa i 

velikih nesreća te potaknulo brži oporavak pogođenih područja. 

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100803 CIVILNA ZAŠTITA 

- A100804 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 

- A100808 VATROGASNA VOZILA 

U Općini Drenje postoje mnoga protupožarna društva, a to su: DVD Drenje, DVD Kućanci 

Đakovački, DVD Mandićevac, DVD Paljevine, DVD Potnjani, DVD Pridvorje i DVD Slatinik 

Drenjski. Sukladno zakonskim obvezama Općina Drenje redovito pomaže u radu i djelovanju 

navedenih društava. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Drenje osim što je isplaćivala za 

tekuće poslovanje društava, isplatila je i kapitalnu donaciju DVD-u Kućancima Đakovačkim 

35.000,00 kuna, za novi vatrogasni kamion.  

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 
Pokazatelj 

rezultata mjere 

Ciljna 

vrijedn

ost 

2022. 

Ostvaren

a 

vrijedno

st 

pokazate

lja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračuns

kih 

sredstava 

Postign

uće 

ključnih 

točaka 

ostvaren

ja  

Status 

proved

be 

mjere 

PROTUPOŽA
RNA I 
CIVILNA 
ZAŠTITA 

1 Ukupan broj 
adekvatno 
izgrađenih/uređ
enih objekata 

2 n/p 

                                 
123.984,38 
kn  

NE 
U 
TIJEKU 

2 Broj 
osposobljenih 
članova 

180 168 NE  
U 
TIJEKU 

 

 

 



10. mjera PROMET I ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA 

Predmetna mjera doprinosi SC 10. Održiva mobilnost, Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine kroz učinkovito, kontinuirano održavanje i modernizaciju 

javne, prometne i komunalne infrastrukture ostvariti preduvjete za rast i razvoj 

gospodarstva/gospodarskih aktivnosti.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100501 ODRŽAVANJE CESTA 

- A100502 GRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA 

Na području Općine Drenje nalaze se samo prometnice cestovnog prometa, te je razvijena 

mreža županijskih i lokalnih cesta koja povezuje sva naselja na području Općine i osigurava 

njihovu povezanost s okruženjem. U izvještajnom razdoblju Općina Drenje je utrošila ukupno 

208.875,00 kuna kroz proračun za održavanje cesta. Ceste održava Zboril – breznica, a kroz 

održavanje misli se na dovoz i ugradnju kamenca tucanika za ceste u Mandićevcu, Bračevcima, 

Potnjanima, Preslatincima. Kroz daljnji rad i dalje se očekuje održavanje prometnica, kao i 

malčiranje cesta i kanala.  

 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv 

mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračuns

kih 

sredstava 

Postignu

će 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

proved

be 

mjere 

PROMET I 
ODRŽAVAN
JE JAVNIH 
PROMETNI
CA 

1 Dužina u 
kilometrima 
novoobnovlje
nih cesta 

1 n/p 
                                 
208.875,00 
kn  

NE U TIJEKU 



11. mjera GOSPODARSKI RAZVOJ  

Predmetna mjera doprinosi SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, Nacionalne razvojne 

strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, poticanje gospodarskog rasta kroz planiranje i 

pravodobnu izgradnju poduzetničke infrastrukture koja je u funkciji ravnomjernog regionalnog 

razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta i poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti 

unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi. Provedbom 

mjere će se unaprijediti poslovna infrastruktura kako bi se povećala poslovna atraktivnost i 

konkurentnost Općine.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100402 POSLOVNA ZONA 

- A100802 PROGRAM RAZVOJA I POTICANJA POLJOPRIVREDE, 

OBRTNIŠTVA I TURIZMA 

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Drenje kroz proračun ukupno je utrošila 105.000,00 

kuna kroz aktivnost program razvoja i poticanja poljoprivrede, obrtništva i turizma. U prvom 

razdoblju na području Općine otvoren je jedan novi obrt, kojoj je Općina dodijelila 5.000,00 

kuna kroz subvencije. Osim toga, otvoreno je novo poduzeće u kojoj Općina Drenje sudjeluje 

kroz 100.000,00 kuna osnivačkog pologa. Komunalno Poduzeće Drinak Drenje d.o.o., koje je 

započelo s radom početkom lipnja 2022. godine.  

 

Za predmetnu mjeru ostvareni su ciljevi kako slijedi:  

Naziv mjere 

Početna 

vrijednost 

pokazatelj

a 

rezultata 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelj

a 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunski

h sredstava 

Postignuć

e 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

provedb

e mjere 

GOSPODARS
KI RAZVOJ 

5000 10000 105000 
                                 
105.000,00 
kn  

DA U TIJEKU 

 

 

 

 

 

 

 



12. mjera LOKALNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA 

Predmetna mjera SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje 

državnom imovinom, Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Sve 

aktivnosti vezane za ključne točke ostvarenja mjera provode se u skladu okvirno planiranih 

rokova. Učinkovita lokalna uprava i administracija preduvjet je uspostavljanja održivih 

razvojnih mehanizama i procesa na prostornom obuhvatu Općine Drenje.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A100101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I URED NAČELNIKA 

- A100102 LOKALNI IZBORI  

- A100201 POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE 

- A100301 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE 

- A100801 ODRŽAVANJE DEPONIJE I OSTALE KOMUNALNE USLUGE 

- A100806 PROJEKT PAMETNE OPĆINE 

Jedinstveni upravni odjel redovito obavlja poslove i zadatke u svojem djelokrugu rada, mjerom 

se potiče transparentnost, razvoja znanja, vještina i kontinuirano usavršavanje službenika i 

predstavnika javne uprave. Tijekom izvještajnog razdoblja zaposlenici nisu sudjelovali u 

dodatnim edukacijama ili seminarima, nije se pružila ponuda za edukacije koje su potrebne za 

boljitak rada jedinstvenog upravnog odjela, svakako u budućem razdoblju ostavlja se prostor 

za iste.  

 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatel

j rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvaren

a 

vrijednos

t 

pokazatel

ja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunsk

ih 

sredstava 

Postignu

će 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

proved

be 

mjere 

LOKALNA 
UPRAVA I 
ADMINISTRACI
JA 

1 Broj 
zaposlenik
a koji su 
sudjelovali 
u 
dodatnim 
edukacija
ma 

2 n/p 
                              
1.030.607,05 
kn  

NE U TIJEKU 

 

 

 

 

 



13. mjera DEMOGRAFIJA 

Predmetna mjera doprinosi SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji Nacionalne 

razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, provedbom mjere cilj je razviti nove 

socijalne usluge i zadržati stare, a koje se odnose na pomoć mladima, starima i  nemoćnima, 

kroz rad udruga i zajednica.  

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti: 

- A101101 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE ZA KULTURU 

- A101201 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 

- A101301 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA 

Općina Drenje tijekom prvog izvještajnog razdoblja sufinancirala je manifestacije koje su se 

održale na području Općine, a to su: Manifestacija Borovik – utrka lađa, triatlon, trail; 

Manifestacija Susreti prijateljstva i ostale kulturne manifestacije. Općina Drenje je s sportskim 

udrugama, udrugama za kulturu, i slično potpisala ugovor o pokroviteljstvu i na taj način 

doprinijela pri održavanju manifestacija. Ove godine kao i prethodne, Općina Drenje je 

sudjelovala na otvaranju Đakovačkih vezova, time što je napravila otvorenje istih, kroz naziv 

„Dani otvorenih vinskih podruma đakovačkih vinogorja Mandićevac“, time je promovirala 

Općinu i pokazala koliko je uspješan turizam na ovom području. Osim mnogobrojnih 

manifestacija u kojima sudjeluje, Općina kako bi zadržala što više mladih na ovom području, 

isplaćuje jednokratne financijske pomoći za svu novorođenčad koja su iz naselja Općine. Mjera 

jednokratne pomoći je u tijeku. U izvještajnom razdoblju Općina je dodijelila 12.500,00 kuna, 

odnosno 2.500,00 kuna po jednom rođenom djetetu.  

 

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi: 

Naziv mjere 

Pokazatelj 

rezultata 

mjere 

Ciljna 

vrijedno

st 

2022. 

Ostvaren

a 

vrijednost 

pokazatel

ja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunsk

ih 

sredstava 

Postignu

će 

ključnih 

točaka 

ostvarenj

a  

Status 

proved

be 

mjere 

DEMOGRAFI
JA 

1 Broj 
potpora za 
novorođenč
ad 

40000 n/p 
                                 
344.121,56 
kn  

NE U TIJEKU 

 

 

 

LOKALNI KOORDINATOR     OPĆINSKI NAČELNIK 

            Pročelnik JUO 

  Igor Milošević,dipl.iur, v.r.      Slavko Dešić,dipl.ing., v.r. 


