Broj: 4/20
Datum objave: 04.08.2020.god.

SADRŽAJ:
OPĆINSKO VIJEĆE:
3.
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20.

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA REDOVITO GODIŠNJE
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

22.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DJECE S PODRUČJA OPĆINE LOVREĆ U DJEČJIM
VRTIĆIMA

25.

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA OPĆINE LOVREĆ

53.

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOVREĆ U 2020. GODINI

57.

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE
LOVREĆ

60.

PLAN OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE LOVREĆ

OPĆINSKI NAČELNIK:
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64.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE LOVREĆ ZA 2019.

66.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.

69.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019.

71.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019.

72.

ODLUKA O ISPLATI REGRESA ZA 2020.

73.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020.

74.

ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA PROŠIRENJA GROBLJA MEDOV DOLAC (PRVA
FAZA)

76.

ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA NABAVU OPREME I INSTALACIJA PRISTUPNIH TOČAKA ZA JAVNI
BEŽIČNI INTERNET
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne
novine broj 24/11, 64/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) Općinsko vijeće Općine Lovreć dana.
31.07.2020.godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Lovreć za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka

I.
Sredstava za rad političkih stranaka u 2020. godini osiguravaju se u proračunu Općine Lovreć.
Sredstva iz stavka 1. ove točke pripadaju političkim strankama koje imaju predstavnika u
Općinskom vijeću Općine Lovreć i nezavisnim vijećnicima.
Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se razmjerno broju članova svake političke
stranke i nezavisnih vijećnika i to za svakog vijećnika u iznosu od 67,12 kuna neto mjesečno.
II.
U skladu s kriterijima iz točke I. ove Odluke o političkim strankama za rad u 2020. godini
raspoređuje se sredstva kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica – 10 vijećnika
2. Hrvatska kršćanska stranka – 1 vijećnik
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=8.054,50 kn;
=805,44 kn;

III.
Raspoređena sredstva iz točke II. Ove Odluke bit će isplaćena političkim strankama na
središnje račune odnosno na posebne račune nezavisnih vijećnika otvorene za redovni
politički rad.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Lovreć, a biti će objavljena i na oglasnoj ploči Općine Lovreć.

KLASA: 021-05/20-01/08
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć, 31.07.2020. godine

.
PREDSJEDNIK

Bogoslav Džaja

16

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Sukladno članku 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)) te članka 31. Statuta Općine Lovreć ( Službeni glasnik Općine
Lovreć broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Lovreć na sjednici održanoj dana 31.07.2020. godine
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Lovreć
u dječje vrtiće

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece s područja
Općine Lovreć u dječje vrtiće.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Lovreć u dječjim vrtićima
mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod slijedećim
uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi:
- dijete mora imati prebivalište na području Općine Lovreć;
- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području općine
Lovreć najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove
Odluke;
- sve obveze prema Općini Lovreć po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.
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Članak 3.
Općina Lovreć će sufinancirati troškove pohađanja dječjeg vrtića u iznosu 80% od cjelokupnog
iznosa troška za pojedino dijete, a ostatak do pune cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će
roditelji, skrbnik odnosno samohrani roditelj.
Članak 4.
Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovreć u svrhu
ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani zahtjev uz prilaganje slijedećih isprava:
- uvjerenje prebivališta ili osobna iskaznica za dijete koje se upisuje u dječji vrtić;
- preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika), odnosno samohranog roditelja;
- rodni list svakog djeteta;
- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti;
- potvrda Općine Lovreć o ispunjenim obvezama prema Općini Lovreć.

Članak 5.
Roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelji dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Lovreć, u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su
utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle utjecati na visinu ili prestanak
sufinanciranja.
U slučaju da roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelji u roku iz stavka 1. ovog članka ne
prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na sufinanciranje isti su dužni sami snositi sve
troškove boravka djece u dječjim vrtićima, odnosno Općini Lovreć nadoknaditi nastalu štetu.

Članak 6.
Općina Lovreć i dječji vrtići zaključit će ugovor o sufinanciranju boravka djece u dječjim
vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
Članak 7.
Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu
Općine Lovreć.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju troškova dječjeg vrtića
( „ Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/19).

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Lovreć“.
KLASA: 021-05/20-01/09
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć, 31.07.2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVREĆ

PREDSJEDNIK

Bogoslav Džaja
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18), te, članka
31. Statuta Općine Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć br. 1/03), a na prijedlog Načelnika
Općine Lovreć, Općinsko vijeće Općine Lovreć, na sjednici održanoj dana 31.07.2020. godine,
donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE LOVREĆ U 2020. GODINI
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom
godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore
i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Lovreć karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite
(NN 82/15, 118/18) , bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o zaštiti i
spašavanju, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o
vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i pod zakonskim propisima
donesenim temeljem navedenih zakona.
Do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite Općina Lovreć je donijela i provodila
slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za JLS: Općine
Cista Provo i Lovreć koji je izradila tvrtka Alfa Atest d.o.o., Poljička cesta 32,
21 000 Split
2. Plan zaštite od požara općine Cista Provo i Lovreć koji je izradila tvrtka Alfa
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Atest d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split
3. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje općine Lovreć koju je izradila
tvrtka Alfa Atest d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split

Općina Lovreć je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu
financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim
redovitim i izvanrednim nadzorima.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA (STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA)
Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe
i velike nesreće.
Stožer zaštite i spašavanja Općine je održat će konstituirajuću sjednicu na kojoj će usvojiti
Plan rada Zapovjedništva i smjernice za daljnji rad koje temeljno obuhvaćaju stvaranje uvjeta
za provođenje:
-

kontinuiranog preventivnog rada svih članova
osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog
djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize
stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuirana
priprema baze podataka raspoloživih resursa
pravovremenog reagiranja i odlučivanja
kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja
kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima.

2. VATROGASTVO
DVD Lovreć je osnovan 30.06.1999. godine
U Postrojbi djeluje 1 profesionalac i 24 operativca koja vrše operativno dežurstvo cijele
godine i to 24. sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 25 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.
Općinsko vijeće Općine Lovreć svojim Proračunom za 2020, godinu za rad DVD Lovreć
osiguralo je sredstva, u iznosu od 575.000,00 kn.
Općina Lovreć osigurala je sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje
građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara, za Općinu Lovreć.
Temeljem navedenog može se konstatirati da DVD Lovreć zadovoljava sve kriterije koji su
propisani Zakonom i pod zakonskim propisima.
Također se može istaknuti da je DVD Lovreć efikasno obavile sve zadaće u tekućoj
godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
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Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje su:
-

Lovačka udruga GRADINA Lovreć,
Udruga građana Medov Dolac,
K.U.Š.U. Lovreć
K.U.Š.U. Studa

sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koje se odnose na
daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i
spašavanja, utvrdit će se aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine Lovreć, u dijelu
koji je namijenjen jačanju sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine
Lovreć.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i
pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu
Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost,
posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno
značajni za sustav zaštite i spašavanja.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite
i spašavanja:
- Doma zdravlja Imotski – Ambulanta Lovreć,
- Hitne medicinske pomoći Imotski,
- Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Makarska
- Županijskog nastavnog zavoda za zaštitu zdravlja, Split,
- Hrvatske šume – Šumarija Imotski,
- Veterinarske stanice Imotski,
- Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski,
- Komunalnog poduzeća Čistoća imotske krajine. Imotski,
- Županijske ceste, Nadcestarija Cista Provo,
- HEP Distribucija, Pogona Imotski,
- Hrvatske vode, Ispostava Imotski,
- Hrvatskog Crvenog križa , Općinsko društvo Crvenog križa Imotski,
- Centra za socijalnu skrb Imotski,
- ŽC 112
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove
Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za
područje nadležnosti Općine.
FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
RB
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OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

Realizirano u
2019. (kn)

Planirano za
2020. god. (kn)

1.

CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje, smotriranje,
angažiranje, osiguravanje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju)

2.

VATROGASTVO
- opremanje, angažiranje i dr.

4.

UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ)

0,00

20.000,00

198.500,00

575.000,00

12.000,00

5.

8.000,00
4.000,00

HGSSS - Makarska

10.000,00

214.500,00
UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

613.000,00

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja možemo dati slijedeći
ZAKLJUČAK
Općina Lovreć je ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti, za razvoj sustava zaštite i
spašavanja na ovom području.
U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i
suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba
povesti računa o ravnomjernijem razvoju svih komponenti.
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Lovreć u
2020. godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem
što kvalitetnijeg razvoja istog.

KLASA: 021-05/20-01/11
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć, 31.07.2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVREĆ

PREDSJEDNIK

Bogoslav Džaja
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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Analizom stanja i usvojenih zaključaka Općinskog vijeća, na temelju članka 17. stavak 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18)e a na prijedlog općinskog načelnika
Općine Lovreć na sjednici održanoj dana 31.07.2020. godine, donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE LOVREĆ
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u stvari predstavljaju
zbir svih potreba redovnih službi i djelatnosti koje se bave zaštitom i spašavanjem u svojoj
redovitoj djelatnosti (hitna pomoć, crveni križ, vatrogastvo, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture, veterinarstvo i dr.) u koje ulaze i potrebe razvoja civilne zaštite.
Dakle smjernice proizlaze iz ispravljanja analizom utvrđenih nedostataka odnosno
minusa svake sastavnice sustava zaštite i spašavanja, kako bi sustav što bolje reagirao kod
nastanka ili prijetnje nastanka većih nesreća i katastrofa.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja su:
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1. CIVILNA ZAŠTITA:
-

U 2021. godini popuniti postrojbu civilne zaštite općine Lovreć.
u proračunu za 2021.. godinu osigurati sredstva za opremanje, osposobljavanje i
usavršavanje postrojbe civilne zaštite Općina Lovreć.
Donijeti Plan zaštite i spašavanja i Operativni plan civilne zaštite za područje općine
Lovreć.
iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme)
te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.
istovremeno u srednjoročnom planu iskazati mogućnosti za osiguranje uvjeta za
provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih
aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i spašavanja (po
usvajanju istog).

2. VATROGASTVO:
-

nastaviti s daljnjim razvojem DVD Lovreć
u daljnjem planiranju iskazati plan materijalno-tehničkog razvoja (nabava opreme i
sredstava), razvoja kadrovskih kapaciteta (planovi obuke i vježbi), daljnji razvoj
sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, intervencije), te iskazati dodatne
potrebe za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja u slučaju većih
nesreća i katastrofa.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJA
-

temeljem analize rada udruga i iskazanih potreba djelovanja u slučaju većih
nesreća i katastrofa, te definiranjem zadaća u Planu zaštite i spašavanja, odrediti
načine i izvore financiranja za bolji razvoj i pripravnost udruga od značaja za zaštitu
i spašavanje.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI

-

-
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većina službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovnoj djelatnosti kao npr.:
hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalne službe, veterinarske službe, HGSS
Makarska, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod,
kanalizacija, čistoća, groblja i drugo), zaštita okoliša, zaštita bilja, humanitarne
organizacije, sve one su ustrojene i djeluju na višim razinama, tako da zbog potrebe
praćenja stanja na ovom području treba ubuduće redovito tražiti analize stanja
bitnih za sustav zaštite i spašavanja ovih službi.
u narednom planskom razdoblju na osnovu Procjene i Plana zaštite i spašavanja
Općine treba nastaviti s daljnjim razvojem komunalne infrastrukture (vodoopskrba,
čistoća, i dr.) kao bitnog čimbenika u sustavu zaštite i spašavanja.

KLASA: 021-05/20-01/12
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć, 31.07.2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVREĆ

PREDSJEDNIK

Bogoslav Džaja
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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, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Zakona o zaštiti od požara ("Narodne
novine" broj 92/10), članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć broj 01/13)),
te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2020. godini (NN 28/2020), Općinsko vijeće Općine Lovreć na prijedlog Zamjenika
načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika , na sjednici održanoj dana 31.07.2020.godine,
donijelo je

PLAN
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA
ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE LOVREĆ

I.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne
aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje,
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja
požara na području Općine Lovreć za 2020. godinu.

II.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Lovreć (u daljnjem tekstu: Plan)
temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (objavljen u Narodnim novinama
broj 28/2020) u dijelu koji se odnosi na područje Općine Lovreć kao jedinicu lokalne samouprave.
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Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana
ugroženosti od požara temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana.

III.
Općina Lovreć izradila je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te je ishođena
suglasnost od strane ovlaštenih tijela.

IV.
Prema Planu zaštite od požara na području Općine Lovreć djeluje: DVD „LOVREĆ“
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Lovreć,
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara
bez obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata),
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, edukacija stanovništva po pitanju
vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija.
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće
većeg broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod
čuvanja požarišta, pa pored navedenih postrojbi na području Općine Lovreć mogu intervenirati i
dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu splitsko dalmatinske županije.

V.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je
izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima, a nakon izvršenog
kontrolnog pregleda šumskih putova od strane operativnih članova DVD. Za organizaciju provedbu
ove aktivnosti zadužuje se JUO Općine Lovreć, , a za provedbu aktivnosti Hrvatske šume, UŠP Split,
ovisno o nadležnosti nad područjem šumskih puteva.

VI.
Motriteljsko- dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara.
Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje
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potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom
začetku.

VII.
Vatrogasci DVD-a Lovreć vrše izviđačko preventivne ophodnje. Ophodnje se obavljaju u danima
velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora, te u danima
prosudbe Vatrogasno operativnog centra za takvo djelovanje.

VIII.
Vrstu vozila za ophodnje, dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje izrađuje zapovjednik DVD-a.
Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom
opremom. Dinamika Izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu zapovjednika,
što se evidentira u dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave Motriteljsko dojavne službe na
zamijećene događaje požarne opasnosti na terenu ophodnja će se upućivati na takve lokacije s ciljem
poduzimanja mjera za brzu akciju gašenja požara u začetku.

IX.
Područje općine pokriveno je mrežom šumskih cesta, a postoje i izvedeni prosjeci u zonama
dalekovoda, međutim iste je potrebno održavati a po potrebi i probijati nove putove.
U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara na području općine angažirat će se teška mehanizacija.

X.
Vozila, oprema i tehnika DVD Lovreć potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone je
pripremljena i nalazi se u ispravnom stanju.

XI.
Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području općine u slučaju nastupanja
elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer civilne zaštite. Kao član Stožera civilne zaštite uključen je
zapovjednik DVD Lovreć, te predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a) i Državnog ureda za
zaštitu i spašavanje (DUZS-a).

XII.
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Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom
stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na raspolaganje prostor
- DVD Lovreć
- Zgrada Općinske uprave

XIV.
Za potrebe djelovanja operativnih snaga civilne zaštite u slučaju neposredne opasnosti od teških
elementarnih nepogoda koriste se prostori:
- DVD Lovreć
- Zgrada Općinske uprave

XV.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Općinu Lovreć je Frano Jelić,
zapovjednik DVD Lovreć.

XVI.
U Proračunu Općine Lovreć za 2020. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava civilne zaštite u
ukupnom iznosu od 20.000,00 kn, od čega je skoro cjelokupan iznos namijenjen isključivo za
vatrogastvo.
XVII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lovreć i web
stranicama općine.

KLASA: 021-05/20-01/13
URBROJ: 2129-04-02-20-1
Lovreć, 31.07.2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVREĆ
PREDSJEDNIK
Bogoslav Džaja
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Na temelju članka 71. stavka 3. i članka 74. stavka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 45.Statuta Općine
Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ br. 02/13), Zamjenik načelnika koji obnaša
dužnost općinskog načelnika podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA
godišnjeg održavanja objekata komunalne infrastrukture na području
Općine Lovreć tijekom 2019. godine
Članak 1.
Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine izvršen Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Lovreć kako slijedi (iznosi u kunama):
PLANIRANO
1. tekuće održavanje poljskih putova
1.1. Tekuće održavanje poljskih putova
2. tekuće održavanje
2.1. tekuće održavanje nerazvrstanih cesta
2.3. tekuće održavanje javnih građevina 3. održavanje groblja i mrtvačnica
3.1. održavanje objekata groblja 3.2. Održavanje i tekuće poslovanje mrtvačnica-

IZVRŠENO

150.000,00

145.000,00

650.000,000
20.000,00

810.773,00
2.850,00

35.000,00
25.000,00

0,00
0,00

4. sanacija divljih deponija
4.1. sanacija

40.000,00.

37.200,00

5. javna rasvjeta
5.1. održavanje javne rasvjete

400.000,00.

176.089,00

6. opskrba pitkom vodom
6.1. troškoviSveukupno:

5.000,00

5.512,00

1.325.000,00

1.140.224,00

Članak 2.
Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture osigurana su u Proračunu Općine Lovreć za
2019.godinu i to iz prihoda od grobne naknade, poreza, tekuće potpore iz proračuna i
donacija.
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Članak 3.
Pod održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Lovreć podrazumijeva se
održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi i
radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnost

Članak 4.
Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u Službenom glasniku Općine Lovreć i stupa
na snagu osmog dana od dana objave .
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/20-01/07
URBROJ:2129-04-01-20-1
Lovreć,31.07.2020.godine

ZAMJENIK NAČELNIKA KOJI OBNAŠA
DUŽNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA

Petar Petričević, mag.oec.

60

Na temelju članka 71. stavka 3. i članka 74. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 45.Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine
Lovreć“ broj 02/13), Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika podnosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Lovreć tijekom 2019.godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Lovreć kako slijedi (iznosi u kunama):

1. Građenje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Lovreć
PLANIRANO

1.1.

Projekt Dječji vrtić Nikolići

0,00

1.2. Izgradnja fontane

160.000,00

1.3. Izgradnja groblja

400.000,00

66.125,00

30.000,00

56.495,00

110.000,00

119.200,00

1.6. Nabava materijala za javnu rasvjetu

50.000,00

65.645,00

1.7. Uređenje vidikovaca

80.000,00

1.4. Izgradnja i opremanje mrtvačnica
1.5. Izgradnja vodovodne mreže

Ukupan iznos
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1.000.000,00

IZVRŠENO

1.820.000,00

0,00

0,00

307.465,00

2. Nabavka opreme za prikupljanje komunalnog otpada
iznosi u kunama
PLANIRANO

IZVRŠENO

2.1. nabava zelenih otoka

100.000,00

0,00

2.2. nabava kontejnera i spremnika

250.000,00

Ukupan iznos

350.000,00

44.517,00

44.517,00

Članak 2.

Financijska sredstva potrebna za izgradnju objekata komunalne infrastrukture osigurana su u
Proračunu Općine Lovreć u 2019. godini i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom, te iz sredstava
komunalnog doprinosa i legalizacije nezakonito izgrađenih objekata.

Članak 3.

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Lovreć za 2019.godinu bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Lovreć i stupa na snagu
osmog dana od dana objavljivanja.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
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KLASA:022-05/20-01/08
URBROJ:2129-04-01-20-1

Lovreć,31.07.2020. godine

ZAMJENIK NAČELNIKA KOJI OBNAŠA
DUŽNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA

Petar Petričević, mag.oec.
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Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br.
47/90, 27/93, 38/09) i članka 45. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine
Lovreć“br.02/13), Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika podnosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
programa javnih potreba u kulturi Općine Lovreć tijekom 2019. godine

Članak 1.
Utvrđuje se da je za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Lovreć u 2019. godini
izvršeno iznosi u kunama):

1. djelatnost i poslove udruženja i drugih organizacija u kulturi, te pomaganje i
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva
PLANIRANO
IZVRŠENO
Kulturno umjetnička udruge

Ukupan iznos

160.000,00

159.000,00

160.000,00

159.000,00

20.000,00

21.019,50

2. kulturne akcije i manifestacije
–Dan Općine Lovreć,
– Ostale
Ukupan iznos

3. adaptiranje i potrebni zahvati na objektima kulture

– KRIŽ-spomen obilježje-1
Ukupan iznos

4. ostale kulturne djelatnosti
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50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

Članak 2.
Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Lovreć tijekom 2019. godine
objavit će se u Službenom glasniku Općine Lovreć i stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/20-01/09
URBROJ:2129-04-01-20-1
Lovreć,31.07.2020. godine

ZAMJENIK NAČELNIKA KOJI OBNAŠA
DUŽNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA

Petar Petričević, mag.oec.
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Na temelju članka 76.Zakona o sportu ( Narodne novine“br.71/06, 150/08, 124/11, 86/12,
94/13 i 85/15) te članka 45.Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ br.02/13)
Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika podnosi
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
programa
javnih potreba u sportu Općine Lovreć tijekom 2019. godine

Članak 1.
Utvrđuje se da je za financiranje javnih potreba u sportu Općine Lovreć tijekom 2019. godine
izvršeno (iznosi u kunama):
PLANIRANO

IZVRŠENO

1. potpore sportskim djelatnostima
potpore u sportu
-tekuće potpore sportske dvorane

10.000,00
8.000,00

15.850,00

Ukupan iznos

18.000,00

15.850,00

2. dječja igrališta
-izgradnja dječjih igrališta

90.000,00

0,00

Ukupan iznos

90.000,00

0,00

Članak 2.
Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Lovreć, a
stupa na snagu osmog dana od dana objave.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/20-01/10
URBROJ:2129-04-01-20-1
Lovreć,31.07.2020. godine
ZAMJENIK NAČELNIKA KOJI OBNAŠA
DUŽNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA
Petar Petričević, mag.oec.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/20-01/06
UR.BROJ: 2129-04-01-20-1
Lovreć, 4. srpnja 2020. godine
Na temelju članka 81. Zakona o radu( NN 93/14,127/17) i članka 45. Statuta Općine
Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć broj 01/13), Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost
općinskog načelnika donosi

ODLUKU
o isplati regresa za 2020.godinu
I.
Službenicima i namještenicima zaposlenim u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Lovreć utvrđuje se pravo na regres (jednokratna naknada za godišnji odmor) za 2020. godinu
u neto iznosu od 1.250,00 kuna.

II.
Troškovi isplate regresa za godišnji odmor terete račun Proračuna Općine Lovreć za
2020. godinu.

III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
općine Lovreć.

ZAMJENIK NAČELNIKA KOJI OBNAŠA
DUŽNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA
Petar Petričević, mag.oec
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-07/20-01/06
UBRBROJ: 2129-04-01-20-3

Na temelju članka 45, Statuta Općine Lovreć ("Službeni glasnik Općine Lovreć broj 02/13),
Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljana ponuda za Izvođenje radova proširenja
groblja Medov Dolac (prva faza) odabire se ponuda ponuditelja:
Naziv:
Sjedište:
OIB:
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]:
Porez na dodanu vrijednost [u kn]:
Ukupna cijena ponude:

KATIĆ BAU d.o.o.
Ante Starčevića 7, 21 257 Lovreć
25283862090
389.354,50 kn
97.338,63 kn
486.693,13 kn
Obrazloženje

U postupku prikupljanja ponuda za nabavu Izvođenje radova proširenja groblja Medov Dolac
(prva faza) u zakonski određenom roku pristigle su tri (3) ponude.
Ponuda ponuditelja KATIĆ BAU d.o.o., OIB: 25283862090 utvrđena je kao ponuda sa najnižom
cijenom a time i najpovoljnijom ponudom te je ista i prihvaćena.
Procijenjena vrijednost nabave je niža od vrijednosti za koju je propisana primjena Zakona o
javnoj nabavi te se na ovaj postupak nabave ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.
Odluka o prihvatu ponude je konačna i na nju se ne može uložiti žalba Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave.

Lovreć, 22.07. 2020. godine
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ZAMJENIK NAČELNIKA KOJI
OBNAŠA DUŽNOST OPĆINSKOG
NAČELNIKA

Petar Petričević, mag.oec.
DOSTAVITI:
1.Svim ponuditeljima
2.Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-07/20-01/03
URBROJ: 2129-04-01-20-1
Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć ("Službeni glasnik općine Lovreć broj 2/13),
Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika donosi sljedeću
ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljana ponuda za Nabavu opreme i instalacija
pristupnih točaka za javni bežični Internet odabire se ponuda ponuditelja:
Optima Telekom d.d., Bani 75 a ,10 010 Zagreb, OIB: 36004425025
PODACI O PONUDITELJU I PONUDI
Naziv:
Sjedište:
OIB:
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]:
Porez na dodanu vrijednost [u kn]:
Ukupna cijena ponude:

Optima Telekom d.d
Bani 75 a, 10 010 Zagreb
36004425025
89.030,00 kn
22.257,50 kn
111.287,50 kn
Obrazloženje

U postupku prikupljanja ponuda za Nabavu opreme i instalacija pristupnih točaka za javni
bežični Internet u određenom roku pristigla je jedna ponuda.
Ponuda ponuditelja Optima Telekom d.d., Bani 75 a ,10 010 Zagreb, OIB: 36004425025
utvrđena je kao ponuda sa najnižom cijenom a time i najpovoljnijom ponudom te je ista i
prihvaćena.
Procijenjena vrijednost nabave je niža od vrijednosti za koju je propisana primjena Zakona o
javnoj nabavi te se na ovaj postupak nabave ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.
Odluka o prihvatu ponude je konačna i na nju se ne može uložiti žalba Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave.
Lovreć, 8.lipnja. 2020. godine
Zamjenik načelnika koji
obnaša dužnost općinskog načelnika:
Petar Petričević
DOSTAVITI:
1.Svim ponuditeljima
2.Pismohrana,ovdje
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