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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13proč.tekst, 137/15,123/17) a u svezi sa člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 98/19) te članka 31.
Statuta Općine Lovreć ( Službeni glasnik Općine Lovreć broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Lovreć na svojoj sjednici održanoj dana 25.05.2020. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE LOVREĆ
Članak 1.
U Statutu općine Lovreć ( Službeni glasnik Općine Lovreć broj 02/13) u uvodnom dijelu riječi
»Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi« zamjenjuje se riječima »Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi«.
Članak 2.
U članku 5. Statuta dodaje se stavak 5. koji glasi: »Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole
protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima. «

Članak 3.
Članak 19. mijenja se i glasi: » Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna
trećina članova općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski
načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na
području općine, općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako
prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.
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Članak 4.
Članak 20. mijenja se i glasi:» Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog
broja birača upisanih u popis birača općine, predsjednik općinskog vijeća dužan je dostaviti
zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u
roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti opcinskom vijecu.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog ispravan općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od
zaprimanja odluke.
Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan
nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom
Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. «
Članak 5.
Članak 23. mijenja se i glasi :» Odluka donesena na referendumu obvezatna je za općinsko
vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. «
Članak 6.
Članak 24 mijenja se i glasi: » Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma. «
Članak 7.
U članku 25. stavak 1. Brise se točka i iza rijeci »zakonom« dodaju rijeci » ili statutom. «
Stavak 2 mijenja se i glasi: » Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje
općinsko vijeće«
U istom članku brišu se stavci 3. i 4.
Članak 8.
U članku 33. stavak 1. dodaje se alineja 12. koja glasi:
» -dostavlja statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u
čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak
donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana
donošenja općeg akta. «
U istom stavku dodaje se točka 13. koja glasi:
» Predsjednik općinskog vijeća dužan je akte iz prethodne točke bez odgode dostaviti
općinskom načelniku«
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Članak 9.
U članku 35. stavak 1. Statuta riječi: »četiri godine« zamjenjuju se riječima: »do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora
koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni
izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona«.
U istom članku stavak 2. iza riječi: »redovnim izborima« dodaju se riječi: »koji se održavaju
svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno
do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog
tijela sukladno odredbama ovoga Zakona«.
U istom članku dodaje se stavak 6. koji glasi: »Član predstavničkog tijela ima pravo na
opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i
njegovih radnih tijela.«.

Članak 10.

U članku 45. stavak 4. alineja 5. mijenja se i glasi: » -odlučuje o stjecanju i otuđenju
pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj
iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00
kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00
kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora
biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. «

U alineji 14. riječ »preneseni« zamjenjuje se riječju »povjereni«.
Alineja 22. mijenja se i glasi: »-nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom
djelokrugu i povjerenih poslova državne uprave Općini. «
Dodaje se alineja 26. koja glasi: »Odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih
poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u
odgovarajućem upravnom području. «.
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Članak 11.
U članku 48. stavka 1. alineja 1. umjesto riječi: » predstojnika državne uprave u Splitsko
dalmatinskoj županiji zamjenjuju se riječima nadležno tijelo državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt. «
Članak 12.
Članak 53. stavak 1. mijenja se i glasi: » Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran
zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
– 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine
– 2/3 članova predstavničkog tijela.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općine, općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 20. ovoga Statuta, u
dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u
jedinici.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, odluku
o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njim općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog
vijeća
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao
ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.
Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim
donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet
da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.
Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o
lokalnoj i područnoj
(regionalnoj ) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma. «
Članak 13.

U članku 54.stavak 1. mijenja se i glasi: » Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine Lovreć kao i povjerenih poslova državne uprave Općini, ustrojava se Jedinstveni
upravni odjel. «
U istom članku stavak 2. riječi »upravnog tijela« zamjenjuje se riječima » jedinstvenog
upravnog odjela« dok se iz istog brise riječ »služba. «
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Dodaje se stavak 4. koji glasi: »Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova
državne uprave rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju. «
Dodaje se stavak 5. koji glasi: »Protiv pojedinačnih akata iz stavka 4. ovog članka koje donose
upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne )samouprave u obavljanju povjerenih
poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s
posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje. «
Dodaje se stavak 6. koji glasi: »U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna
tijela općine imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se ureduje
sustav državne uprave.«

Članak 14.
U članku 62. stavku 1. briše se broj » 10 %« .
U istom stavku riječi» njihove organizacije i udruženja« zamjenjuju se riječima »članovi
općinskog vijeća. «
Članak 15.
Iza članka 67. dodaje se članak 67. a koji glasi: »Prigovore zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo,
utvrđeno općim aktom općinskog vijeća.
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan
takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu u županiji. «

Članak 16.
U članku 77. stavka 1. briše se točka i iza riječi : » načelnik« dodaju se riječi: » te na njegov
prijedlog općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši
odredbe ovog statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.«.
U istom članku brise se stavak 2.
Članak 17.
U članku 79. stavak 1. riječ »domaćina« zamjenjuje se riječju » gospodara«.
Članak 18.
U članku 80. stavak 2. u alineji 4. iza rijeci »od« dodaju se riječi »naknada za koncesije«, u
istoj točki riječ »koncesija« se briše.
Alineja 6. mijenja se i glasi »udio u zajedničkom porezu«.
U alineji 7. riječi »i dotacije« se brišu.
Članak 19.
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U članku 81. stavak 1. umjesto točke se stavlja zarez i dodaju riječi : » koji je temeljni
financijski akt Općine«.
Članak 20.
Članak 83. se mijenja tako da isti sada glasi: »Općinski načelnik kao jedini ovlašteni
predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na
donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. «.
Dodaje se članak 83. a koji glasi:
»Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji
omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati
prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti općinskom vijeću proračun u roku od 45
dana od dana stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana
kada ga je općinski načelnik predložio općinskom vijeću..
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga
članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski
načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana
od dana objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka
tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom
općinskom načelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene
izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog
suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.«.
Dodaje se članak 83. b koji glasi: » Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka
proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na
osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i
programa tijela Općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s
posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca
općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
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U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i
izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni
ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno
odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno
razdoblju za koje se donosi. «.
Članak 21.
Članak 92. mijenja se i glasi: »Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog vijeća obavljaju
nadležna tijela državne uprave , svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu«.
U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi: »Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti
opće akte nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa
Izvatkom iz Zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta u roku od 15 dana od
donošenja općeg akta. «
Članak 22.
U članku 94. stavak 2. mijenja se i glasi: »Opći akt stupa na snagu osmi dan od dana njegove
objave. Iznimno, iz osobito opravdanih razloga općim se aktom može odrediti da stupa na
snagu prvog dana od dana objave.«.
Članak 23.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osnog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Lovreć.

KLASA:012-03/20-01/01
URBROJ:2129-04-02-20-1
Lovreć,25.05.2020. godine
Predsjednik općinskog vijeća:
Bogoslav Džaja
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13-proč.tekst, 137/15,123/17) i članka 31.Statuta općine Lovreć (Službeni
glasnik općine Lovreć br.02/13), Općinsko vijeće Općine Lovreć na sjednici održanoj dana
25.05.2020.godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lovreć

Članak 1.
U članku 1. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć („Službeni
glasnik Općine Lovreć“ broj 1/20),(dalje u tekstu: Odluka) riječ „prenijeti“ zamjenjuje se
riječju „povjereni“.

Članak 2.
U članku 3. točke 2. Odluke brišu se riječi „Općinsko poglavarstvo“.
U istom članku u točki 5. riječ „pisarna“ zamjenjuje se riječju „pisarnica“
U istom članku točka 6. mijenja se i sada glasi: „-vodi administraciju Općine i brine se o
vođenju različitih evidencija, propisa, arhive i ostalih poslova čuvanja i izlučivanja pismena i
drugih dokumenata koje obavlja pismohrana“-mozda ispraviti
U istom članku u točki 9. riječ „prenijeti“ zamjenjuje se riječju „povjereni“.
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Članak 3.
U članku 4. Odluke riječi „Općinsko vijeće“ zamjenjuju se riječima „Općinski načelnik“
Članak 4.
Članak 5. Odluke mijenja se i glasi: „Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela upravlja,
organizira i odgovoran je za rad Odjela“

Članak 5.
Članak 6.Odluke se briše.
Članak 6.
Članak 8. Odluke se briše.
Članak 7.
Članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi: „Natpisna ploča sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv
»Republika Hrvatska«, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lovreć, Jedinstveni upravni
odjel Općine Lovreć, Ulica dr. Franje Tuđmana 7, 21 257 Lovreć.“

Članak 8.
Članak 10. stavak 2. mijenja se i glasi : „Pravilnik donosi općinski načelnik na prijedlog
Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela“.
Članak 9.
Članak 11. Odluke mijenja se i glasi: „Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u
Službenom glasniku općine Lovreć.“

KLASA:021-05/20-01/01
URBROJ:2129-04-02-20-1
Lovreć, 25.05.2020. godine
Predsjednik vijeća
Općine Lovreć:
Bogoslav Džaja
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Lovreć (“Službeni
glasnik Općine Lovreć”, broj 02/13), a na prijedlog Zamjenika načelnika koji obnaša dužnost
Općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Lovreć na sjednici održanoj dana 25.05..2020.
godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovreć

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovreć.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 3.
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovreć čini
umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno
namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža.
Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke
određuju se kako slijedi:
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R.br.

Kategorija/
potkategorija/razina

NAZIV RADNOG MJESTA

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

1.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog I. /glavni rukovoditelj/
odjela

1.

1,76

2.

Viši referent za pripremu i
provedbu projekata-voditelj
programa „Zaželi“

III./viši referent/

9.

1,17

3.

Referent za provedbu projekatakoordinator programa „Zaželi“

III./referent/

11.

1,11

4.

Referent za komunalne poslovekomunalni redar

III. /referent/

11.

1,36

5.

Pomoćni radnik

IV. /namještenik/2

13.

1,00

Članak 5.
Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom općinskog načelnika.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odredbe Odluke o kriterijima za
utvrđivanje plaća i drugih primanja dužnosnika Općine Lovreć, djelatnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lovreć i vijećnika općinskog vijeća(“Službeni glasnik Općine Lovreć”
broj 2/19) koje se odnose na plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lovreć.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku općine Lovreć.
KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć,25.05.2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Bogoslav Džaja
Dostaviti:
1. Općinski načelnik Općine Lovreć
2. Oglasna ploča i web stranica Općine Lovreć
3. Jedinstveni upravni odjel
4. Prilog zapisniku
5. U spis
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Lovreć ("Službeni glasnik općine
Lovreć" broj 2/13), a na prijedlog Zamjenika koji obnaša dužnost općinskog načelnika,
Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj dana 25.05. 2020. Godine
ODLUKU
o određivanju osnovice i koeficijenta za obracun place općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Lovreć
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje plaća i druga prava načelnika i zamjenika načelnika Općine Lovreć
(u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji svoju dužnost u Općini Lovreć (u daljnjem tekstu: Općina)
obavljaju profesionalno.
Članak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose kako slijedi:
- za obračun plaće općinskog načelnika – 3,50
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika – 2,90.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz prethodnog članka utvrđuje se u visini od 3.890
bruto, sto je ujedno i osnovica za izracun place državnih dužnosnika.
Članak 5.
Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici imaju, osim prava na plaću, pravo na staž osiguranja
i ostvaruju prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te imaju pravo na naknadu stvarnih
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materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i
drugih troškova vezanih za službeno putovanje).

Članak 6.
Rješenja o visini plaće dužnosnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odredbe Odluke o kriterijima za utvrđivanje
plaća i drugih primanja dužnosnika Općine Lovreć, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć i
vijećnika Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 2/19) koje se odnose na plaće i naknade
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Lovreć".
KLASA: 021-05/20-01/03
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć,25.05.2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13-proč.tekst, 137/15,123/17) i članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik“
Općine Lovreć, br. 02/13) Općinsko vijeće Općine Lovreć na sjednici održanoj dana 25.05.
2020. godine, donijelo je:

ODLUKU
o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća Općine Lovreć

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje naknada za rad (u daljnjem tekstu: naknada) članovima Općinskog
vijeća Općine Lovreć (u daljnjem tekstu. Općinsko vijeće).
Članak 2.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad.

Članak 3.
Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi:
1. Predsjednik Općinskog vijeća u iznosu od 2.000,00 kuna neto
2.Zamjenik predsjednik Općinskog vijeća u iznosu od 2.000,00 kuna neto
2. Ostali članovi Općinskog vijeća u iznosu od 2.000,00 kuna neto
Naknada iz prethodnog stavka isplaćuje se jednom godišnje u jednokratnom iznosu a
najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o kriterijima za utvrđivanje
plaća i drugih primanja dužnosnika Općine Lovreć, djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lovreć i vijećnika općinskog vijeća(“Službeni glasnik Općine Lovreć” broj 02/19) koje
se odnose na naknade vijećnika općinskog vijeća.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku općine Lovreć.

KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć,25.05.2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKODALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 82 stavak 2 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
8Narodne novine br.124/14,115/15 i 87/16) i članka 31. Statuta općine Lovreć (Službeni
glasnik Općine Lovreć br.2/13) Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj
25.05.2020. godine donosi
RASPODJELU REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINE

Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje rezultat poslovanja te raspodjela rezultata utvrđenog godišnjim
financijskim izvještajem o izvršenju proračuna za2019. godinu.

Članak 2.
Stanje na računima skupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku
godinu 2019. utvrđena su kako slijedi:
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

891.560,00

MANJAK PRIHODA OD NEFIN.IMOVINE

975.090,00

PRENESENI VIŠAK IZ PRETH.GODINA

632.268,00

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJ.RAZDOBLJU

548.738,00

Članak 3.
Višak prihoda u 2019. godini u iznosu od 891.560,00 kn pokriva se manjak prihoda od
nefinancijske imovine 975.090,00 kn.
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Članak 4.
Proračunski višak 548.738,00kn. raspodjeljuje se u sljedećoj proračunskoj godini za
financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Lovreć.
KLASA: 021-05/20-01/05
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć,25.05.2020. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10) i članka 31. Statuta Općine
Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Lovreć na sjednici održanoj
dana 25.05. 2020. godine donijelo je
Godišnji provedbeni plan
unapređenja zaštite od požara Općine Lovreć za 2020. godinu
Točka 1.
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lovreć za 2020. godinu
(nastavno :Plan) donosi se radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na području Općine
Lovreć.
Točka 2.
Ovim Planom određuje se prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za unapređenje
zaštite od požara na području Općine Lovreć, a sukladno činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni
ugroženosti od požara općine Lovreć.
Točka 3.
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije
do lokaliziranja i gašenja požara potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne struke, kontinuirano
raditi na povezivanju u jedinstveni sustav dojave požara ili nekog događaja, a u cilju što bržeg
prosljeđivanja informacija. Potrebno je utvrditi nužan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih uređaja za
potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovreć (nastavno: DVD), te osigurati učinkovit rad
operativnog centra.

Točka 4.
U svrhu edukacije pučanstva i turista, a naročito školske djece, za što bolju i djelotvorniju
prevenciju nastanka šumskih požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom mjeseca svibnja,
potrebno je pripremiti i provoditi različite promidžbene programe s ciljem prevencije nastanka
šumskih požara. Nužno je uz prometnice i na vidljiva mjesta postaviti odgovarajuće znakove
upozorenja.

42

Točka 5.
Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se
propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Potrebno je uklanjati
suhe biljke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 01.svibnja tekuće
godine, te suhe biljne ostatke nakon berbe najkasnije u roku 15 dana. Pri spaljivanju na području
šuma i poljoprivrednog zemljišta obavezno namjeru spaljivanja prijaviti DVD i osigurati neophodnu
opremu i sredstva za gašenje.
Točka 6.
Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a posebice pred početak i tijekom požarne sezone,
održavati pojaseve uz nerazvrstane ceste i poljoprivredno šumske puteve.
Točka 7.
Za potrebe intervencija pripadnika DVD, shodno financijskim mogućnostima, potrebno je
kontinuirano nabavljati opremu i sredstva za vatrogasne intervencije. Nabavu vatrogasne opreme i
sredstava predlaže zapovjednik DVD.
Točka 8.
Sredstva za provedbu Plana osigurana su u Proračunu Općine Lovreć za 2020. godinu.
Točka 9.
Ovaj Plan primjenjuje se od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
Točka 10.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Lovreć.

KLASA: 021-05/20-01/06
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć,25.05.2020. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja

Dostaviti:
1. DUZS, PU Split
2. DVD Lovreć
3. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem
članka
13.
Zakona
o
zaštiti
od
požara
(N.N.
br.,.
92/10), te, članka 31. Statuta Općine Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć br. 1/03), a na prijedlog
Načelnika općine Lovreć, Općinsko vijeće Općine Lovreć sjednici održanoj dana 25.05.2020 godine
usvojilo je

IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od požara na području općine Lovreć u 2020. godini
UVOD
Sukladno
članku
135.
Ustava
Republike
Hrvatske
(N.N.
broj:56/90,135/97,8/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10,85/10 i 05/14) protupožarna zaštita
predana je u nadležnost jedinica lokalne samouprave.
Područje zaštite požara u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zaštiti od požara (N.N. br.
92/10). Sukladno navedenom Zakonu sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od
požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara,
provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za
obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te
sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv
požarni rizik.
Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih Zakonom, i pravne osobe i
udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja te jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, sukladno propisima kojima se uređuje područje civilne zaštite. U
skladu s odredbama članka 13. stavka 8. Zakona, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na
svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje
područje.
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PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA

Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju Općina Lovreć je donijela i provodila slijedeće akte
iz područja zaštite i spašavanja:
Plan zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite koju je donijelo Općinsko vijeće
Općine Lovreć 22.12.2011. godine.
2. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Lovreć
i Cista Provo donesen u listopadu 2019. godine.
3. Plan zaštite od požara Općine Lovreć i Cista Provo usvojen u prosincu 2020. godine.
4. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća na području općine Lovreć usvojen u kolovozu 2010.
godine.
1.

5.

Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite donesena 04.03.2018. godine.

2. VATROGASTVO(DVD LOVREĆ I JVP GRADA IMOTSKOG)
Na području Općine djeluje DVD Lovreć osnovano 1984. godine.
Tijekom cijele 2020. godine DVD je imao na raspolaganju 12 operativnih vatrogasaca te ih je
naknadno zaposleno još 10 sezonskih vatrogasaca za potrebe pojačane ljetne protupožarne sezone.
DVD Lovreć je imao 2020. godine ukupno 220 intervencija od kojih je većina bila gašenje požara
a zatim slijede intervencije prometnih nesreća, stambenih zgrada itd.
Zaposlenici DVD-a raspolažu sa 6 vozila od kojih su 4 za gašenje te dva za prijevoz.
Shodno tome može se reći da DVD zadovoljava sve kriterije koji su propisani Zakonom i
podzakonskim propisima.
JVP Grada Imotskog osnovana je 03.03.2000. godine.
U Postrojbi djeluje 23 profesionalaca, koji vrše operativno dežurstvo cijele godine i to 24. sata
dnevno. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 20 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u
jednoj smjeni. Dežurstvo je organizirano u 4 smjene.
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.

Temeljem navedenog može se konstatirati da JVP Grada Imotskoga zadovoljava sve kriterije koji su
propisani Zakonom i pod zakonskim propisima.
Također se može istaknuti da su navedene Vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj
godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
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3. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI
Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju Općine Lovreć treba biti takav, da se dolazak
vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti, svede na
dopuštenu granicu do petnaest minuta. U vezi s time treba reći da je Općina Lovreć prostorno dobro
pokrivena vatrogasnih postrojbama te je DVD Lovreć jedan od bitnih čimbenika za sigurnost i
protupožarnu zaštitu na području Općine.

4.FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE LOVREĆ
U skladu sa zakonskim obvezama i trenutnim financijskim mogućnostima, Općina Lovreć je u 2020.
godini sredstvima općinskog Proračuna financirala zaštitu od požara na svom području u iznosu od
248.000,00 kuna što je dovoljno za neometan i kvalitetan rad DVD-a Lovreć.
5.ZAKLJUČAK
Stanje zaštite od požara na području Općine Lovreć može se ocijeniti kao zadovoljavajuće. Obzirom da
je napredak u svim segmentima zaštite od požara u izravnoj vezi s ograničenim financijskim
mogućnostima, treba uložiti dodatni napor kako bi se sustav zaštite od požara podigao na višu razinu
u interesu povećanja sigurnosti stanovnika Općine. U 2021. godini treba nastaviti sa sustavnim
osposobljavanjem, stručnim usavršavanjem pripadnika vatrogasnih postrojbi te nabavkom vatrogasne
opreme u skladu s financijskim mogućnostima. Nastavak rada s vatrogasnom mladeži je garancija
operativne sposobnosti razmatranih vatrogasnih postrojbi u godinama koje dolaze. Svako dobrovoljno
vatrogasno društvo treba biti svjesno da bez kontinuiranog rada s mladeži dolazi do zastoja u radu i
pada kvalitete rada unutar samog društva. Kroz rad s mladeži ujedno se povećava i nivo preventive
stanovništva.

KLASA: 021-05/20-01/07
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć,25.05.2020. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju čl. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18) i čl. 45. Statuta Općine
Lovreć(„Službene glasnik Općine Lovreć “ br. 2/13) Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost
općinskog načelnika Lovreć dana 22.05.2020. donosi
ODLUKU O IZMJENI PLANA PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOVREĆ ZA 2020.g.

Članak 1.
U Planu prijema u službu u JUO općine Lovreć za 2020.g.( Službeni glasnik općine Lovreć, br. 1/20) u
čl.4. mijenja se priložena tabela tako da ista sada glasi:

Red. Sistemat.
br.
Rad.mjesta

1.

Stručna
sprema

Broj
sistemat.
Mjesta

Magistar
1
struke ili
stručni specij
. pravne ili
ekonomske
struke
Viši referent za Sveučilišni
1
pripremu i
prvost.struke
provedbu
ili stručni
projekataprvostupnik
voditelj
struke
programa
upravnog ili
„Zaželi“
ekonomskog
smjera
Referent
za Gimnazijsko
1
srednjoškolsko
provedbu
obrazovanje ili
projekatačetverogodišnj
koordinator
e strukovno
programa
„Zaželi“

Stanje na
Potreban
dan
broj služb/
31.12.2019 namješt. u
2020.g.
1
0

Potreban
broj
vježbenika

RO na
određeno
vrijeme

0

0

RO na
određeno
vrijeme

0

0

0

Pročelnik
JUO

2.

3.
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srednjoškolsko
obrazovanje.

4.

Referent
za srednja
1
komunalne
stručna
poslovesprema
komunalni
upravne,
redar
građevinske,
tehničke
ili
ekonomske
struke,

1

0

0

5.

Pomoćni
radnik

1

0

0

niža stručna 1
sprema
ili
osnovna
škola;

Članak 2.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine
Lovreć.
KLASA:022-05/20-01/01
URBROJ:2129-04-01-20-1
Lovreć,22.05.2020. godine

Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost
općinskog načelnika:
Petar Petričević
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Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 86/08, 61/11) a na prijedlog pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela, Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika
dana 22.05.2020.godine donosi

IZMJENU PRAVILNIKA
O
UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVREĆ

Članak 1.
Članak 13. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi: „Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža
vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne
spreme.“
Članak 2.
Članak 16. Pravilnika mijenja se i glasi: „Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave
u Službenom glasniku općine Lovreć.“
Članak 3.

Sistematizacija radnih mjesta koja je sukladno odredbi članka 6. sastavni dio Pravilnika
mijenja se tako da ista sada glasi:
R.
br.

1.

Naziv
radnog
Kategorija
mjesta
Pročelnik
Jedinstven
og
1.
upravnog
odjela

Potrebno stručno znanje:
- magistar struke ili stručni
specijalist pravne ili
ekonomske struke –
najmanje 1 godina radnog
iskustva na odgovarajućim
poslovima, organizacijske
sposobnosti i komunikacijske
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Potkategorija

Razina

Klasifikacijski
rang

Broj
izvršitelja

Glavni rukovoditelj

-

1.

1

Opis poslova radnog mjesta
%
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom,
Statutom i drugim propisima, organizira, koordinira nadzire
rad u Upravnom odjelu, kontrolira zakonito i pravovremeno
5%
obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela,
raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i
namještenicima upute za rad
Predlaže donošenje akata za čije je predlaganje ovlašten,
10 %
donosi akte sukladno posebnim propisima, priprema nacrte

vještine potrebne za
uspješno upravljanje JUO i
položen državni stručni ispit
-stupanj složenosti poslova
najviše razine koji uključuje
planiranje, vođenje i
koordiniranje povjerenih
poslova, doprinos razvoju
novih koncepata te
rješavanje strateških zadaća,
-stupanj samostalnosti koji
uključuje samostalnost u
radu
I odlučivanju u najsloženijim
stručnim pitanjima,
ograničenu samo općim
smjernicama vezanima uz
utvrđenu politiku općine,
-stupanj odgovornosti koji
uključuje odgovornost za
zakonitost rada i postupanja,
uključujući široku nadzornu i
upravljačku odgovornost.
-stalna stručna komunikacija
unutar i izvan upravnog tijela
od utjecaja na provedbu
plana i programa upravnog
tijela.

R. Naziv
br. mjesta
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radnog

općih akata, programa, planova, izvješća i sl., vodi
evidenciju korištenja radnog vremena
Rukovodi stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem
službenika i namještenika, odlučuje o prijmu u službu,
rasporedu na radno mjesto, o prestanku službe te o drugim
pravima službenika i namještenika, obavlja nadzor nad
radom službenika i namještenika, provodi postupke zbog
povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike i
namještenike
Donosi rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga
Upravnog odjela
Sudjeluje u zastupanju Općine pred pravosudnim i
upravnim tijelima u skladu s dobivenom punomoći
Osigurava zakoniti rad Općinskog vijeća i prisustvuje
sjednicama Općinskog vijeća a po potrebi i njihovih radnih
tijela te daje potrebna tumačenja i obrazloženja zakonskih
propisa i drugih akata, te pomaže predsjedniku Vijeća u
pripremama sjednica.
Osigurava suradnju Upravnog odjela s tijelima državne
uprave, tijelima Županije i drugim institucijama
Surađuje s mjesnim odborima i po potrebi nazoči njihovim
sastancima
Prati stanje u području društvenih, komunalnih,
gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak i
rad Općine te u svezi s tim predlaže mjere Općinskom
načelniku i Općinskom vijeću, brine o izvršavanju poslova i
zadataka iz djelokruga Općine sukladno Zakonu o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim zakonima.
Izrađuje ugovore, nacrte svih odluka i akta i sva druga
pismena iz nadležnosti Općinskog načelnika, Sudjeluje s
Općinskim načelnikom u praćenju izvršenja ugovora i po
potrebi predlaže izmjene i dopune ugovora
Obavlja poslove vezane za provođenje zakona o pravu na
pristup informacijama
U suradnji s vanjskim suradnikom objavljuje i nadzire sve
objave na web stranicu Općine.
Upravlja poslovima javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj
nabavi
Sudjeluje u poslovima izrade i praćenja provedbe
dokumenata prostornog uređenja,
Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela
i poslove po nalogu općinskog načelnika

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski
rang

5%

15 %
5%

5%

5%
5%
5%

15%
5%
5%
5%
5%
5%

Broj
izvršitelja

2.

Viši referent za
pripremu i
provedbu
projekatavoditelj
programa
„Zaželi“

III.

Viši referent

-

9.

Potrebno
stručno
znanje:
sveučilišni prvostupnik Planira zadatke i potrebe projekta
struke
ili
stručni
prvostupnik upravnog
ili ekonomskog smjera
i najmanje jedna
godina
radnog
Prati provedbu projekte
iskustva
na
odgovarajućim
poslovima;
– stupanj složenosti Vodi komunikaciju između provedbenog tijela i partnera
koji uključuje izričito
određene poslove koji
zahtijevaju primjenu Vodi projektni tim
jednostavnijih
i
precizno
utvrđenih
postupaka,
metoda
Organizira aktivnosti promidžbe i vidljivosti
rada
i
stručnih
tehnika;
Izrađuje zahtjev za nadoknadom sredstava
–
stupanj
samostalnosti
koji
uključuje
redovan
nadzor nadređenog
službenika te njegove
upute za rješavanje
relativno
složenih
stručnih problema;
Obavlja monitoring, izvještavanje i sl.
–
stupanj
odgovornosti
koji
uključuje odgovornost
za materijalne resurse
s kojima službenik
radi,
te
pravilnu
primjenu propisanih
postupaka,
metoda
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1

15%

15 %

10 %

10 %

10 %
20 %

20 %

rada
i
tehnika;

stručnih

– stupanj stručnih
komunikacija
koji
uključuje
komunikaciju unutar
nižih
unutarnjih
ustrojstvenih jedinica.
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R.
br.

3.

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Referent za provedbu
projekata-koordinator
III
programa „Zaželi“

Potrebno stručno znanje
-gimnazijsko
srednjoškolsko
obrazovanje ili četverogodišnje
strukovno
srednjoškolsko
obrazovanje.

Potkategorija

Razina

Klasifika
cijski
rang

Referent

-

11.

Broj
izvršitelja

1

Opis poslova radnog mjesta
Cjelovita koordinacija rada na projektu

%

Kontrola rada zaposlenih žena
Praćenje i analiza dnevnika rada

25 %

– najmanje 1 godina radnog
Brine o dostupnosti i brizi za zaposlene i krajnje korisnike
iskustva
na odgovarajućim
poslovima i položen državni
stručni ispit
-poznavanje rada na
računalu
- stupanj složenosti koji
uključuje
jednostavne
i
uglavnom rutinske poslove koji
zahtijevaju primjenu precizno
utvrđenih postupaka, metoda
rada i stručnih tehnika;
- stupanj samostalnosti koji
uključuje stalni nadzor i upute
nadređenog službenika,
- stupanj odgovornosti koji
uključuje
odgovornost
za
materijalne resurse s kojima
službenik radi, te pravilnu
primjenu izričito propisanih
postupaka, metoda rada i
stručnih tehnika
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25 %

25 %
25 %

R.
br.

Naziv
radnog
mjesta
Referent
za
komunalne
4.
poslovekomunalni redar
Potrebno stručno
Znanje:
- srednja stručna sprema
upravne, građevinske,
tehničke ili ekonomske
struke,

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski
rang

Broj
izvršitelja

III

Referent

-

11.

1

Opis poslova radnog mjesta
%
Obavlja poslove provedbe propisa kojima se uređuje
komunalni red,
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Odluci o 15%
komunalnom redu i ostalim zakonskim propisima iz
nadležnosti komunalnog redarstva

Nadzire javno – prometne površine, uređenje naselja,
održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih
površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim
15%
komunalnim otpadom, nadzire postavljanje i brine o
uklanjanju letaka, snijega s kolnika i krovova, grafita i
-poznavanje rada na plakata, otpada s javnih površina te uklanjanja svih
protupravno postavljenih predmeta.
računalu,
5%
-vozačka
dozvola B Izdaje račune za komunalne i grobne naknade
Izriče i naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja 5%
kategorije,
prekršaja, predlaže izdavanje prekršajnog naloga
-stupanj složenosti koji
uključuje jednostavne i Surađuje s građevinskom inspekcijom s ciljem zaustavljanja
uglavnom
rutinske bespravne izgradnje i obavlja inspekcijske poslove 5 %
poslove koji zahtijevaju određene Zakonom o građevinskoj inspekciji
primjenu
precizno Vrši nadzor i obavlja poslove oko provedbe Odluke o
utvrđenih
postupaka, priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu 5 %
metoda rada i stručnih pitkom vodom i na nerazvrstane ceste, te ostalih općinskih
odluka kojima je za to ovlašten
tehnika;
Prati stanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
-stupanj samostalnosti komunalne opreme na području Općine i nalaže 5 %
koji uključuje stalni poduzimanje odgovarajućih radnji
nadzor
i
upute Obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju kućnih 5%
ljubimaca
nadređenog službenika
Koordinira rad komunalnih radnika zaposlenih po javnom
5%
-stupanj odgovornosti programu
5%
koji
uključuje Prikuplja podatke i ažurira evidenciju o aktima koje izdaje
odgovornost
za Obavlja poslove oko održavanja i tehničke ispravnosti
materijalne resurse s općinskih poslovnih prostorija, domova kulture i drugih
5%
kojima službenik radi, te zgrada u vlasništvu Općine i groblja, te ustrojava i ažurira
pravilnu primjenu izričito evidenciju grobnih mjesta
propisanih, metoda rada Odgovoran je kontrolu korištenja i održavanja javnih
5%
i stručnih tehnika
površina danih u zakup, najam i slično
-najmanje jedna godina
radnog
iskustva
na
odgovarajućim
poslovima,
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Sudjeluje u izradi i provođenju dokumenata iz područja
-stupanj
stručnih zaštite okoliša i zaštite od buke, dokumenata zaštite od 5 %
komunikacija
koji požara i dokumenata zaštite i spašavanja
uključuje
kontakte
unutar nižih unutarnjih Obavlja poslove nad provedbom propisa o otpadu iz
10%
ustrojstvenih
jedinica djelokruga jedinice lokalne samouprave,
upravnog tijela
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika jedinstvenog
5%
upravnog odjela
R. Naziv
radnog
Klasifikacijski
Broj
Kategorija Potkategorija
Razina
br. mjesta
rang
izvršitelja
Namještenik II.
5. Pomoćni radnik
III
2
13.
1
potkategorije
Opis poslova radnog mjesta
%
Obavlja poslove čišćenja prostorija u vlasništvu Općine,
Potrebno stručno
Obavlja čišćenje javnih površina i nerazvrstanih cesta
Znanje:
–niža stručna sprema ili
osnovna škola;
Obavlja poslove čišćenja pripadajućeg vanjskog
prostora zgrade Općine
– stupanj složenosti
posla koji uključuje
jednostavne
i
standardizirane
pomoćno-tehničke
poslove;
Zadužen je za ukop pokojnika
– stupanj odgovornosti
koji
uključuje
odgovornost
za
materijalne resurse s
kojima radi.

10%
5%
5%

5%

Čisti i održava groblja i mrtvačnice
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika jedinstvenog
upravnog odjela
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u službenom glasniku Općine Lovreć.
KLASA:022-05/20-01/02
URBROJ:2129-04-01-20-1
Lovreć,22.05.2020. godine
Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost
općinskog načelnika:
Petar Petričević
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) te članka 45. Statuta Općine Lovreć (Službeni
glasnik Općine Lovreć 22/13) Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika
dana 22.05.2020. godine donosi
ODLUKU
o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lovreć
Članak 1.
Osnovnu plaću službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Lovreć čini umnožak osnovice i pripadajućeg koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta
na koje je službenik, odnosno namještenik, raspoređen, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža.
Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika Općine Lovreć čija su radna
mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Lovreć propisuje Općinsko vijeće
Općine Lovreć.
Ovom odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć.
Članak 2.
Za sva radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Lovreć utvrđuje se jedinstvena osnovica koja iznosi 5.809,79 kuna bruto.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun
plaće dužnosnika i djelatnika Općine Lovreć, KLASA:022-05/19-01/28, URBROJ:2129-04-0119-1.
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Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku općine Lovreć.

KLASA:022-05/20-01/03
URBROJ:2129-04-01-20-1
Lovreć,22.05.2020. godine
Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost
općinskog načelnika:
Petar Petričević
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Sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini, a temeljem članka 14. i 45.
Statuta općine Lovreć («Službeni glasnik Općine Lovreć» br.01/13) Općinski načelnik dana
12.ožujka 2020.g. donosi
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora na području
Općine Lovreć u vremenu od 01. svibnja do 30. rujna 2020. g.
u cilju sprečavanja, nastajanja i širenja požara
I
Ovim Planom utvrđuju se preventivno - operativne mjere motrenja, čuvanja i
ophodnje u dane velike i vrlo velike opasnosti za nastajanje i širenje požara na otvorenim
prostorima na području općine Lovreć,(za koje nisu nadležne pravne osobe koje upravljaju i
gospodare zaštićenim dijelovima prirode, šumama i zemljištem na kojem su smješteni
objekti javne i poslovne namjene), a posebno u periodu od 01. svibnja do 30. rujna 2020.g.
II
Motrilačko mjesto se uspostavlja na brdu "Maglaj", a iz razloga najbolje preglednosti
terena. Motrenje će se obavljati svakodnevno u vremenu od 9.00 do 19.00 sati u dvije
smjene, te će biti povezano s DVD-om Lovreć, i to putem mobilne radio stanice ,te
telefonskom vezom(mobitelom).



Tel. DVD-a Lovreć od 00.00 - 24.00/021 723-120
Mobitel zapovjednika :098343913
III

Svaku dojavu i uočavanje dima odnosno vatre na otvorenom prostoru, motritelj će
odmah dojaviti vatrogascima, policiji, te Centru za obavješćivanje .
IV
U suradnji s DVD-om ustrojiti će se auto-ophodnja koja će svakodnevno dežurati i
obilaziti naselja Lovreć, Opanci, Medov Dolac, Dobrinče i Studenci. Troškove financiranja
zaposlenika – motritelja snosit će Općina Lovreć u dogovoru s DVD-om Lovreć.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/20-01/04 Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost
URBROJ:2129-04-01-20-1 Općinskog načelnika:
Lovreć, 12.ožujka, 2020.g. Petar Petričević
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Na temelju članka 35. st.1. t. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) , u svezi sa člankom 14. Zakona o zaštiti od požara
(NN 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini ((NN 28/2020) Stožer civilne zaštite Općine Lovreć, u svezi
protupožarne sezone 2020. godine, na sjednici održanoj 09. ožujka 2020. godine donosi
Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Lovreć
za požarnu sezonu 2020. godinu

Stožer civilne zaštite Općine Lovreć donosi Plan rada za požarnu sezonu 2020. koji sadrži
aktivnosti koje će provoditi Stožer:

analizira stanje Protupožarne zaštite u svezi aktivnosti proizašlih iz Posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini
donosi Plan za provedbu operativnih aktivnosti u zaštiti od požara,
u suradnji sa DVD-om Lovreć i po nalogu zapovjednika, u Planu zaštite od požara
potrebno je sagledati način i model sufinanciranja dodatnih snaga vatrogasaca koji bi
se uključile u slučaju većih požara,
u suradnji sa Općinom Lovreć pratit će se redovito financiranje djelovanja DVD-a Lovreć
(sredstva koja su planirana Proračunom Općine Lovreć za 2020. godinu)
u suradnji sa Područnom upravom za zaštitu i spašavanje Split, planira se sudjelovati na
seminarima i vježbama vezanih uz protupožarnu zaštitu,
Stožer civilne zaštite izvršiti će posjet DVD-u Lovreć, upoznati se sa stanjem opreme i
raspoloživosti ljudstvom,
u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Lovreć izraditi oznake (u svezi
zabrane paljenja korova i loženja na otvorenom prostoru,
u suradnji sa Hrvatskim šumama izraditi oznake zabrane loženja vatre u blizini šume,
načelnik Stožera upriličit će radni sastanak s Načelnicima susjednih lokalnih samouprava,
radi sagledavanja protupožarne zaštite šireg područja, a sve u cilju zajedničkog
djelovanja za slučaj većih požara,
suradnja i redovito izvješćivanje Područnog ureda zaštite i spašavanje Split o eventualnim
izmjenama u svezi Stožera i provedbe Posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku,
upoznati Općinskog načelnika o svim aktivnostima iz Plana rada Stožera te tražiti
osiguranje financijske potpore za provođenje Plana rada.

Lovreć, 9. ožujka 2020.
Zapovjednik stožera:
Frano Jelić
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