SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE LOVREĆ
UREDNIK: Mislav Karoglan,
tajnik Općine Lovreć
UREDNIŠTVO: 21257 Lovreć
Telefon/fax.: 021/723-001 / 021/723-002

Na temelju članka 35. Zakona o financiranju
jedinica lokalne samouprave i uprave (N.N. br:
117/93,69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01,
117/01), članka 16. i 37. Zakona o proračunu (NN
br: 92/94, 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta
Općine Lovreć ( Službeni glasnik općine Lovreć
2/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
13.12.2019. godine donosi:

GODINA XXIX - Broj 1/2020
LOVREĆ, 06. siječnja 2020. godine

IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA
2019. GODINU
Članak 1.
Izmjene Proračuna općine Lovreć za 2019.
godinu (u daljem tekstu Proračun) sastoji se od:
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Članak 2.
Izmjena Proračuna Općine Lovreć objavit će se u
"Službenom glasniku Općine Lovreć «
a primjenjivat će se do 31.12.2019. godine

KLASA:400-08/19-01/09
URBROJ:2129-04-02-19-1
Lovreć, 13.12.2019. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Bogoslav Džaja

06. siječnja 2020.
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Na temelju članka 37. i članka 39. zakona o
proračunu (,,Narodne novine",broj 87/08 , 136/12
i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Lovreć
(,,Službeni glasnik općine Lovreć broj 02/13)
Općinsko vijeće Općine Lovreć na svojoj
sjednici održanoj dana 13.12.2019. godine
donosi:

06. siječnja 2020.

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2O20.
GODINU I PROJEKCIJE Za 2O21. i 2O22.
GODINU
Članak 1.
Proračun Općine Lovreć za 2020. godinu i
projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:
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Članak 2.
Ovaj proračun Općine Lovreć stupa na snagu
danom objave u Službenom glasniku Općine
Lovreć, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020.
godine.
KLASA: 400-08/19-01/10
UR BROJ: 2129-04-02-19-1
Lovreć 13.12.2019. godine
PREDSIJEDNIK VIJEĆA:
BOGOSLAV DŽAJA

06. siječnja 2020.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 4.
Proračunska sredstva koristit će se samo za
namjene koje su određene Proračunom i to do
visine utvrđene u Posebnom dijelu.

KLASA:400-08/19-01/11
URBROJ: 2129-04-02-19-1

Članak 5.
Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski
načelnik.

Lovreć, 13.12.2019..godine
Temeljem članka 14.Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ br.87/08) i članka 31.Statuta
općine Lovreć („Službeni glasnik općine Lovreć
br.2/13),Općinsko vijeće Općine Lovreć na
sjednici održanoj 13.12.2019. godine donosi
slijedeću
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Lovreć
za 2020.g.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje način izvršenja
Proračuna općine Lovreć za 2020. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun),upravljanje prihodima
i primicima, rashodima i izdacima Proračuna te
prava i obveze nositelja izvršenja proračunskih
sredstava.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te
Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna
čini Račun prihoda i izdataka, a Posebni dio
sadrži raspored rashoda prema njihovoj vrsti
ekonomske klasifikacije i proračunskim
korisnicima. Račun prihoda i rashoda sastoji se
od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih
prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za
financiranje javnih potreba na razini Općine na
temelju zakonskih i drugih propisa. Posebni dio
proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka
proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i
razvojne programe za tekuću proračunsku
godinu.
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda/primitaka nije
ograničena procjenom prihoda/primitaka
proračuna.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 6.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun
u skladu sa Zakonom i drugim propisima
neovisno o visini prihoda planiranih Proračunom.
Članak 7.
Ukoliko tijekom godine dođe do znatnije
neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i
rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo
uravnoteženje izmjenom i dopunom Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu
sredstava unutar pojedinog razdjela s time da
umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od
5%.
Članak 8.
Sredstva ostvarena od kamata prihod su
proračuna.
Članak 9.
Pogrešno ili više isplaćeni prihodi iz Proračuna
vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a na
temelju rješenja o povratu sredstava koje donosi
Općinski načelnik.
Članak 10.
Općina Lovreć ne može se zaduživati niti davati
jamstva za ispunjenje obveza trgovačkih
društava čiji je osnivač ili suvlasnik.
Članak 11.
Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko
vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište
fiskalne godine do 16. rujna tekuće godine, a
godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
prethodne godine do 1. lipnja.
Članak 12.
Rashodi Proračuna koji se financiraju iz
namjenskih prihoda (protuobvezom) izvršit će se
do iznosa prihoda za te namjene.
Članak 13.
Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom
proračunske godine izmjenama i dopunama
Proračuna prema postupku za donošenje
Proračuna.
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Članak 14.
Godišnji Proračun se izvršava do 31. prosinca
fiskalne godine. Financijske obveze koje ne budu
podmirene do 31.12.2020. godine podmiruju se
iz sredstava Proračuna slijedeće godine.
Članak 15.
Odobrenjem godišnjeg obračuna Proračuna ne
prestaje disciplinska materijalna i kaznena
odgovornost naredbodavca i računopolagača za
nesavjesno i nezakonito korištenje i raspolaganje
sredstava odobrenih u Proračunu.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine
Lovreć“ a primjenjuje se od 01.01.2020. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Bogoslav Džaja

06. siječnja 2020.
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Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ 120/16) i članka 45. Statuta
Općine Lovreć („Službeni glasnik“ Općine Lovreć
br. 2/13 ) Načelnica općine Lovreć dana 08.
siječnja 2020. godine, donosi
PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Nabava roba, usluga i radova u 2020.god.
ostvaruje se po osiguranim sredstvima u
Proračunu Općine Lovreć za 2020.g. sukladno
zakonskim odredbama Zakona o javnoj nabavi
("Narodne novine" br.90/11, 83/13, 143/13,
13/14), te Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" br. 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i
49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15).
Članak 2.
Plan nabave donosi se za proračunsku 2020.g., a
obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži
podatke o predmetu nabave, planiranoj

06. siječnja 2020.

vrijednosti nabave ,vrsti postupka javne nabave,
podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog
sporazuma, planiranom početku postupka,
planiranom trajanju ugovora i sl. Za nabavu čija je
procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kuna,
a manja od 200.000,00 kn, u Plan nabave unose
se samo podaci o predmetu nabave i
procijenjenoj vrijednosti nabave.
Plan nabave se tijekom proračunske godine
može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i
dopune Plana nabave bit će vidljivo označene u
odnosu na osnovni Plan nabave za 2020.g.
Članak 3.
Općina Lovreć obvezna je voditi registar ugovora
o javnoj nabavi, te podatke iz registra objaviti na
svojoj internetskoj stranici.
Članak 4.
Općina Lovreć može započeti postupak javne
nabave i prije donošenja Plana nabave za
2020.g. sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Članak 5.
Plan nabave Općine Lovreć za 2020. godinu
obuhvaća:

Strana 21 - Broj 1

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ

06. siječnja 2020.

Strana 22 - Broj 1

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ

06. siječnja 2020.

Strana 23 - Broj 1

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ

06. siječnja 2020.

Strana 24 - Broj 1

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ

Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
biti će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine
Lovreć.

06. siječnja 2020.

KLASA: 400-02/20-01/01
UR.BROJ: 2129-04-01-20-1
Lovreć, 08. siječnja 2020.
Načelnica Općine
Anita Nosić

Na temelju članka 108. stavka 4. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i
15/18) i članka 31. Statuta Općine Lovreć
(„Službeni glasnik općine Lovreć“ br. 02/13),
Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici

održanoj 12.09.2019. godine donijelo je Izvršenje
proračuna općine Lovreć od 01.01.-30.06.2019.
godine.
Izvršenje proračuna općine Lovreć sastoji se od:
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Predsjednik Općinskog vijeća:
Bogoslav Džaja
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-08/19-01/01
URBROJ:2129-04-02-19-1

06. siječnja 2020.
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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
86/08, 61/11 i 4/18) i članka 45. Statuta Općine
Lovreć(„Službeni glasnik Općine Lovreć broj
2/13), Općinska načelnica Općine Lovreć, 08.
siječnja 2020. godine, utvrdila je
PLAN prijma u službu u Općinu Lovreć za
2020. godinu
I.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Lovreć za
2020. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se
prijam službenika u Upravni odjel Općine Lovreć
u 2020. godini.

06. siječnja 2020.

II.
Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno
stanje popunjenosti radnih mjesta na
neodređeno vrijeme, potreban broj službenika na
neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika
na određeno vrijeme u Upravni odjel Općine
Lovreć za 2020. godinu utvrđeni su u tablici u
Dodatku I. ovog Plana, koji čini njegov sastavni
dio.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Lovreć“
KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2129-04-01-20-1
Lovreć, 08. siječnja 2020. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
ANITA NOSIĆ

DODATAK 1. PLANA PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU LOVREĆ ZA 2020. GODINU
R.br.

I
1.
2.
3.

UPRAVNI ODJEL
Naziv radnog mjesta

II

Pročelnik Upravnog odjela
Viši stručni referent za ko munalne poslove
Komunalni djelatnik

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Popunjena
radna mjesta
(na neodređeno
vrijeme)

Potreban broj
službenika na
neodređeno
vrijeme

Potreban broj
vježbenika na
određeno
vrijeme

Ukupno planiranih
popuna
(kolona V + VI)

III

IV

V

VI

VII

1
1
2

1
1
2

0
0
0

0
1
0

0
1
0
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:406-01/19-01/01
URBROJ: 2129-04-02-19-1

06. siječnja 2020.

VI.
Najviša ponuđena cijena biti će kriterij za odabir
najpovoljnije ponude.
VII.
Otvaranje pristiglih ponuda provest će
povjerenstvo od tri člana, kojeg imenuje Općinski
načelnik.

Lovreć,12.09.2019 .godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 31.Statuta Općine Lovreć («Službeni
glasnik općine Lovreć» broj 02/13) Općinsko
vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj
12.09.2019. godine donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu općine
Lovreć
I.
Općina Lovreć daje na prodaju kat.čest.
zem.3340/14, K.O. Studenci, općina Lovreć i
čest.zgr. 729 k.o. Studenci, općina Lovreć.
Predmetna nekretnina u naravi predstavlja stari
zadružni dom.
II.
Početni iznos kupoprodajne cijene je 982.000,00
kn.
III.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena najpovoljnijom
dužan je pristupiti sklapanju kupoprodajnog
ugovora najkasnije u roku od osam (8) dana
računajući od dana primitka obavijesti da je
utvrđen najpovoljnijim ponuđačem.
Kupoprodajna cijena plaća se odjednom u roku
od trideset (30) dana od dana sklapanja ugovora.
IV.
U skladu s ovom Odlukom i Odlukom o
upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Lovreć
(„Službeni glasnik općine Lovreć“ br.2/18, 1/19),
Općinski načelnik objaviti će javni natječaj za
prodaju nekretnine i zemljišta opisane u članku 1.
ove Odluke.
V.
Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pisanih
ponuda.

VIII.
Ova Odluka će biti objavljena u „Službenom
glasniku općine Lovreć“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja
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Na temelju članka 30. stavka 3. Odluke o
upravljanju imovinom u vlasništvu Općine
Lovreć(„Službeni glasnik Općine Lovreć“ br.
02/18) i članka 45. Statuta Općine Lovreć
(„Službeni glasnik Općine Lovreć“ br. 02/13)
Općinsko Vijeće Općine Lovreć na sjednici
održanoj 13.12.2019. godine donosi
ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
i prodaji nekretnine u K.O. Studenci
I.
Utvrđuje se da je po Javnom natječaju za
prikupljanje pismenih ponuda za prodaju
zemljišta u vlasništvu Općine Lovreć,
objavljenom 12.rujna 2019. godine u tisku
„Slobodna Dalmacija“, na mrežnim stranicama
Općine Lovreć i oglasnoj ploči Općine Lovreć , za
kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Lovreć,
naselje Studenci, , zemljišno-knjižnih oznaka:
čest. zemlje 3340/14 površine 2717 m2 i č.zgrade
729 površine 633 m2 k.o. Studenci, ukupne
površine 3.350
m2, u propisanom roku
zaprimljena je ponuda Ivana Meštrovića,
Meštrovići 7,
21 265 Studenci, OIB:77670879021, ponuđena
cijena: 1.005.000,00kn(slovima:
jedanmiliunapettisućakuna i nulalipa), bez PDVa..
Ponuda iz stavka 1. ove točke je jedina
zaprimljena ponuda, pravodobna i potpuna, a
ponuđena kupoprodajna cijena nije niža od
početne cijene koja je iznosila 982.000,00 kuna.
II.
Nekretnina u vlasništvu Općine Lovreć opisana u
točki I. ove Odluke prodat će se Ivanu Meštroviću,
Meštrovići 7, 21 265 Studenci,
OIB:77670879021,, za ponuđenu cijenu od
1 . 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 k n ( s l o v i m a :
jedanmiliunapettisućakuna i nulalipa), bez PDVa..
III.
S kupcem iz točke II. ove Odluke zaključit će se
kupoprodajni ugovor temeljem kojeg će se kupac
obvezati na isplatu kupoprodajne cijene iz točke
II. ove Odluke u roku od 30 dana od dana
zaključenja kupoprodajnog ugovora, umanjenu
za iznos od 98.200,00 kuna uplaćen u korist
proračuna Općine Lovreć na ime jamčevine u
postupku Javnog natječaja za prikupljanje
pismenih ponuda za prodaju zemljišta u
vlasništvu Općine Lovreć

06. siječnja 2020.

V.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel, a ugovor o kupoprodaji
nekretnine iz točke I. ove Odluke u ime Općine
Lovreć, potpisat će Načelnik općine Lovreć.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Lovreć“.
KLASA:021-05/19-01/256
URBROJ:2129-04-02-19-1
Lovreć,13.12.2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Bogoslav Džaja
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć
(„Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13)
podnosim Općinsko vijeće Općine Lovreć na
razmatranje i usvajanje Prijedlog programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Lovreć za 2020. godinu.
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
Općine Lovreć za 2020. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
nabavu opreme na području Općine Lovreć u
2020. godini, te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje Programa.
Članak 2.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga
Programa se temelje na sredstvima koja se
tijekom 2020. godine planiraju dobiti putem
naplate komunalnog doprinosa, komunalne
naknade, naknade za koncesije, kapitalnih
pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proračuna – Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost te naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, čija
namjena je definirana posebnim programom.
II. OPIS POSLOVA GRADNJE I NABAVE
OPREME S PROCJENOM TROŠKOVA
Članak 3.
Gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme na području
Općine Lovreć, uz procjenu troškova po pojedinoj
vrsti objekata i uređaja, te iskaz izvora
financijskih sredstava za ostvarivanje ovoga
Programa, realizirat će se kako slijedi:
1. Građenje objekata komunalne infrastrukture
na području Općine Lovreć
iznosi u kunama
1.1. Projekt Dječji vrtić Nikolići 1.000.000.,00 kn
1.2. Izgradnja groblja 450.000,00 kn
1.3. Izgradnja vodovodne mreže 10.000,00 kn
1.4.Nabava materijala za javnu rasvjetu
50.000,00 kn
Ukupan iznos 1.510.000,00 kuna.

06. siječnja 2020.

2. Nabavka opreme za prikupljanje komunalnog
otpada iznosi u kunama
2.1. nabava kontejnera i spremnika 40.000,00 kn
Ukupan iznos 40.000,00 kuna.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje
ovoga Programa planirana su Proračunom
Općine Lovreć za 2020. godinu, a obim i
dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu
proračunskih sredstava.

Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana
objave u «Službenom glasniku Općine Lovreć»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

U Lovreću 13.12.2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
KLASA:021-05/19-01/257
URBROJ:2129-04-02-19-1
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć
(„Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13)
podnosim Općinsko vijeće Općine Lovreć na
razmatranje i usvajanje Prijedlog programa
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2020. godinu.
PROGRAM
korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2020. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje korištenje
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu:
naknada za legalizaciju), u svrhu poboljšanja
infrastrukturno nedovoljno opremljenih dijelova
naselja Općine Lovreć u 2020. godini.
II. NAMJENA NAKNADE ZA LEGALIZACIJU
Članak 2.
Poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih dijelova naselja na području Općine
Lovreć realizirat će se gradnjom objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i nabavom
opreme, uz procjenu troškova po pojedinoj
aktivnosti, kako slijedi:
iznosi u kunama
1. usluge tekućeg održavanja građevinskih
objekata
- tekuće održavanje javne rasvjete
20.000,00

–

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga
Programa se temelje na sredstvima naknade za
legalizaciju koja se tijekom 2020. godine u
postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Lovreć planiraju
ostvariti u procijenjenom iznosu od 20.000,00
kuna.

06. siječnja 2020.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana
objave u «Službenom glasniku Općine Lovreć»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
U Lovreću 13.12.2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
KLASA:021-05/19-01/260
URBROJ:2129-04-02-19-1
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć
(„Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13)
podnosim Općinsko vijeće Općine Lovreć na
razmatranje i usvajanje Prijedlog programa
socijalnih potreba Općine Lovreć za 2020.
godinu.
PROGRAM
socijalnih potreba Općine Lovreć za 2020.
godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju oblici pomoći
kojima će se osigurati i ostvariti pomoć za
podmirenje potreba socijalno ugroženih i
nemoćnih osoba na području Općine Lovreć u
2020. godini, te iskaz financijskih sredstava za
ostvarivanje Programa. Programom se također
utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog karaktera
neovisno od socijalnog statusa osobe koja
ostvaruje pravo na pomoć.

06. siječnja 2020.

-svim studentima sa područja Općine Lovreć
osigurava se subvencija prijevoza na relaciji
registrirane autobusne linije prijevoznika,
sukladno odluci Općinskog načelnika130.000,00 kn (jednokratne novčane pomoći i
prijevoz)
Za osiguravanje navedenih oblika pomoći
Proračunom Općine Lovreć za 2020. godinu
osigurana su financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 330.000,00 kuna.
2. pomoć učenicima u osnovnim i srednjim
školama
2.1. sufinanciranje radnih bilježnica
-osiguravaju se sufinanciranje kupnje radnih
bilježnica za osnovnoškolce za područje Općine
Lovreć sukladno odluci Općinskog načelnika
2.2.. sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce
zbog nepostojanja redovne autobusne linije sa
prijevoznikom ili kroz pomoć roditeljima u
prijevozu do redovne autobusne linije.
3. pomoć u predškolstvu

Članak 2.
Korisnici pomoći iz članka 1. stavka 2. ovoga
Programa moraju biti državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom
na području Općine Lovreć.
II. SOCIJALNE POTREBE I FINANCIJSKA
SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE
PROGRAMA
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga
Programa rasporedit će se za:
1. jednokratne novčane pomoći i stipendije
iznosi u kunama
1.1. jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera
roditeljima za novorođeno dijete:
- prvo dijete 3.000,00 kn
- drugo dijete 6.000,00 kn
- treće i više dijete 50.000,00 u deset godina (pet
tisuća kuna godišnje u deset godina)
uvjet prebivalište i boravište roditelja na području
Općine Lovreć u posljednje dvije godine.
Korisnici pomoći za novorođeno dijete trebaju
dokazati prebivalište oba roditelja na području
Općine Lovreć i rodnim listovima djece.
1.2. jednokratna novčana pomoć studentima
-svim studentima sa područja Općine Lovreć koji
ostvare uvjete dodjeljuje se jednokratna novčana
pomoć u iznosu od 3.000,00 kn u skladu sa
odlukom Općinskog vijeća

3.1.. plaćanje usluge vrtića
- Općina će sufinacirati usluge vrtića svoj djeci u
iznosu od 80 % koja imaju prebivalište na
području Općine Lovreć.
4. podmirenje troškova ogrjeva
Podmirenje troškova ogrjeva se odobrava
korisnicima socijalne skrbi, posebno ugroženim
pojedincima, samohranim majkama sa više
djece, osobama s posebnim potrebama i
obiteljima s petero i više malodobne djece.
Financijska sredstva za podmirenje troškova
ogrjeva se osiguravaju iz proračuna Splitskodalmatinske županije, u iznosu od 30.000,00
kuna.
5. ostale oblike pomoći
Osim navedenih oblika pomoći Općina Lovreć
sudjeluje u osiguravanju i drugih oblika pomoći,
kako slijedi:
–Hrvatski Crveni križ 8.000,00
- DVD Lovreć 575.000,00
-HGSS 10.000,00
-Civilna zaštita 20.000,00
Članak 4.
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje
ovoga Programa planirana su Proračunom
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Općine Lovreć za 2020. godinu, a obujamm i
dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu
proračunskih sredstava.
Provedba ovoga Programa, u dijelu koji se odnosi
na pomoći za ogrjev, realizirat će se u suradnji s
Centrom za socijalnu skrb Imotski i Upravnim
odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Splitskodalmatinske županije.

06. siječnja 2020.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć
(„Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13)
podnosim Općinsko vijeće Općine Lovreć na
razmatranje i usvajanje Prijedlog programa
javnih potreba u kulturi Općine Lovreć za 2020.
godinu.
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Lovreć za
2020. godinu

III. ZAVRŠNA ODREDBA
I. UVODNE ODREDBE
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana
objave u «Službenom glasniku Općine Lovreć»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
U Lovreću 13.12.2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA:021-05/19-01/262
URBROJ:2129-04-02-19-1

Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju oblici poticanja i
promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji
pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života
na području Općine Lovreć u 2020. godini, kao i
iskaz financijskih sredstava za ostvarivanje
Programa.
II. KULTURNE DJELATNOSTI I FINANCIJSKA
SREDSTVA ZA
OSTVARIVANJE PROGRAMA
Članak 2.
Financijska sredstva za unapređenje kulturne
djelatnosti od lokalnog značaja na području
Općine Lovreć rasporedit će se za:
1. djelatnost i poslove udruženja i drugih
organizacija u kulturi, te pomaganje i
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva
– Kulturno umjetnička udruge 160.000,00 kn
Financijska sredstva se odobravaju sukladno
dostavljenim financijskim planovima
pojedine udruge građana, s definiranim
programom i za to specificiranim izdacima, pri
čemu će biti objavljen Javni natječaj za
financiranje programa/projekata udruga iz
Proračuna Općine Lovreć za 2019. godinu
2. kulturne akcije i manifestacije
– Dan Općine Lovreć,
– Ostale
Za provođenje kulturnih akcija i manifestacija
predviđena su proračunska sredstva u ukupnom
iznosu od 30.000,00 kuna.
3. adaptiranje i potrebni zahvati na objektima
kulture
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iznosi u kunama
– KRIŽ-spomen obilježje-150.000,00
4. ostale kulturne djelatnosti
Općina Lovreć sudjeluje i u drugim oblicima
zadovoljavanja potreba u kulturi koji se ogledaju
u raznim oblicima financijske i nefinancijske
pomoći, kao što su:
– pomoć kulturnim udrugama prilikom gostovanja
ili prihvata njihovih gostiju,
– podmirenje režijskih troškova po osnovi
korištenja prostorija za rad kulturnih udruga.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje
ovoga Programa planirana su Proračunom
Općine Lovreć za 2020. godinu, a obujam i
dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu
proračunskih sredstava.
Članak 4.
Ukoliko na traženje općinske uprave kulturne
udruge ne dostave financijska izvješća o
korištenju proračunskih sredstava u protekloj
godini, odobrena sredstva ovim Programom
neće im biti dodijeljena.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana
objave u «Službenom glasniku Općine Lovreć»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
U Lovreću 13.12.2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA:021-05/19-01/258
URBROJ:2129-04-02-19-1

06. siječnja 2020.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć
(„Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13)
podnosim Općinsko vijeće Općine Lovreć na
razmatranje i usvajanje Prijedlog programa
javnih potreba u sportu Općine Lovreć za 2020.
godinu.
PROGRAMA
javnih potreba u sportu Općine Lovreć za
2020. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i
djelatnosti u sportu od lokalnog značaja koje
pridonose unapređenju sportske djelatnosti na
području Općine Lovreć u 2020. godini, kao i
iskaz financijskih sredstava za ostvarivanje
Programa.
II. SPORTSKE DJELATNOSTI I
FINANCIJSKA SREDSTVA ZA
OSTVARIVANJE PROGRAMA
Članak 2.
Financijska sredstva za unapređenje sportske
djelatnosti od lokalnog značaja na području
Općine Lovreć rasporedit će se za:
1. potpore sportskim djelatnostima
iznosi u kunama
-potpore u sportu -10.000,00 kn
-tekuće potpore sportske dvorane -8.000,00 kn
Općina Lovreć sudjeluje i u drugim oblicima
zadovoljavanja potreba u sportu koji se ogledaju
u sljedećim aktivnostima:
-sufinanciranje ostalih sportskih udruga i
manifestacija u manjim iznosima
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje
ovoga Programa planirana su Proračunom
Općine Lovreć za 2020. godinu, a obujam i
dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu
proračunskih sredstava.
Članak 4.
Ukoliko na traženje općinske uprave sportske
udruge ne dostave financijska izvješća o
korištenju proračunskih sredstava u protekloj
godini, odobrena sredstva ovim Programom
neće im biti dodijeljena.
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Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana
objave u «Službenom glasniku općine Lovreć», a
primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
U Lovreću 13.12.2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA:021-05/19-01/259
URBROJ:2129-04-02-19-1

06. siječnja 2020.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć
(„Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13)
podnosim Općinsko vijeće Općine Lovreć na
razmatranje i usvajanje Prijedlog programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2020.
godini.
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture Općine
Lovreć za 2020. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju opis i opseg
poslova održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Lovreć u 2020. godini s
procjenom troškova po pojedinim djelatnostima,
kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa.
II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S
PROCJENOM TROŠKOVA
Članak 2.
Održavanje komunalne infrastrukture na
području Općine Lovreć će se realizirati
obavljanjem komunalnih djelatnosti, uz procjenu
troškova po pojedinoj djelatnosti, kako slijedi:
iznosi u kunama
1. tekuće održavanje poljskih putova
1.1. Tekuće održavanje poljskih putova
200.000,00
2. tekuće održavanje
2.1. tekuće održavanje nerazvrstanih cesta
650.000,000
2.3. tekuće održavanje javnih građevina 30.000,00
3. održavanje groblja i mrtvačnica
3.1. održavanje objekata groblja - 35.000,00
3.2. Održavanje i tekuće poslovanje mrtvačnica25.000,00
4. sanacija divljih deponija
4.1. sanacija 40.000,00.
5. javna rasvjeta
5.1. održavanje javne rasvjete 400.000,00.
6. opskrba pitkom vodom
6.1. troškovi-6.000,00
Sveukupno:1.386.000,00 kn
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III. IZVORI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga
Programa se temelje na sredstvima koja se
tijekom 2020. godine planiraju ostvariti iz
sljedećih izvora:
– grobna naknada
– porezni prihodi
– tekuće potpore iz proračuna i
-donacije
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana
objave u «Službenom glasniku Općine Lovreć»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
U Lovreću 13.12.2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA:021-05/19-01/261
URBROJ:2129-04-02-19-1

06. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/19-01/254
UR.BROJ:2129-04-02-19-1
Lovreć,12.09.2019. godine
Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18.) i
članka 31. Statuta Općine Lovrec („Službeni
glasnik općine Lovreć“ br. 02/13), Općinsko
vijeće Općine Lovreć na sjednici održanoj dana
09.12.2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na opće uvjete
isporuke
javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog
komunalnog otpada
Članak 1.
Ovom Odlukom o davanju suglasnosti na opće
uvjete isporuke usluge obavljanja prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
(u daljnjem tekstu Odluka) daje se prethodna
suglasnost na Opće uvjete isporuke Javne
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada.
Članak 2.
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge
prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada nalaze se u privitku ove
Odluke i čine njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku općine Lovreć“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja
Na temelju odredbe članka 295. Zakona o
obveznim odnosima ( NN 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18 ), odredbe čl. 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18 ),
odredbe čl. 24. st. 1. Točka 11 i st.4. Zakona o
zaštiti potrošača ( NN 41/14, 110/15, 14/19 ),
odredbe čl. 30.st.7. točka 7. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17, 14/19
), čl. 27. Društvenog ugovora Čistoće Imotske
krajine d.o.o., direktor dana 27.08.2019.god.
donosi
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OPĆE UVJETE ISPORUKE
Javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog
komunalnog otpada
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se općim uvjetima utvrđuju kriteriji i način
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja
otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila
, na području općina Podbablje, Proložac,
Zmijavci, Runović, Zagvozd, Lovreć, Cista Provo
i Lokvičići, na kojem se obavljaju navedene
komunalne usluge.
Članak 2.
Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju
sljedeće značenje:
Davatelj javne komunalne usluge je trgovačko
društvo Čistoća Imotske krajine d.o.o., OIB:
50922695010, Fra Rajmunda Rudeža 1, 21 260
Imotski ( u daljnjem tekstu: Davatelj usluge ).
Korisnik javne komunalne usluge na području
pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine,
odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i
korisnik nekretnine, odnosno posebnog djela
nekretnine ( u daljnjem tekstu : Korisnik usluge ).
Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno
međusobnom sporazumu, zajednički nastupati
prema davatelju usluge.
Javna usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje
tog otpada na određenom području pružanja
usluge putem spremnika ( i vreća s logom
davatelja usluge se smatra spremnikom), od
korisnika i prijevoz tog otpada do odlagališta na
zbrinjavanje.
Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i
otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz
poljoprivrede i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i
otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji po
svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz
kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu
izdvojeni pojedini materijali ( kao što je papir,
staklo i dr. ).

06. siječnja 2020.

II. UGOVOR O ISPORUCI KOMUNALNE
USLUGE
Članak 3.
Ugovor o isporuci komunalnih usluga isporučuje
se na temelju Izjave o načinu korištenja javne
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada.
Ugovor o isporuci zaključuje se na neodređeno
vrijeme. Zaključenjem ugovora korisnik usluga u
cijelosti prihvaća ove opće uvjete.
Davatelj je dužan na zahtjev korisnika bez
naknade uručiti mu ove opće uvjete i Terminski
plan odvoza otpada.
Članak 4.
Smatra se da je zaključen ugovor o isporuci
komunalne usluge i u slučajevima kada korisnik
nije podnio zahtjev iz čl. 3. , ali je obveznik
korištenja usluge sukladno čl. 34.st.3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu i Odlukama koje
donose jedinice lokalne uprave i samouprave na
temelju čl. 30. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom, te na temelju čl.21 Uredbe o
gospodarenju komunalnim otpadom.
Obveza korištenja komunalne usluge nastaje
trenutkom stjecanja vlasništva ili korištenja,
odnosno početkom korištenja građevine,
odnosno posebnog dijela građevine, a sve
sukladno Odlukama koje donese jedinica lokalne
uprave ili samouprave iz čl. 1. ovih Općih uvjeta
na području na kojem davatelj obavlja komunalne
usluge i aktima Davatelja usluge.
Članak 5.
Korisnik je dužan bez odgađanja, a najkasnije u
roku od 15 dana od dana stjecanja vlasništva
Ili korištenja , davatelja usmeno na zapisnik ili u
pisanoj formi izvijestiti o stjecanju vlasništva ili
korištenja građevine, odnosno posebnog djela
građevine, kao i svim promjenama koje se
odnose na promjenu adrese na koju se šalju
računi, promjenu tvrtke, te o drugim relevantnim
promjenama koje utječu na međusobne odnose u
isporuci i korištenju usluge. Ukoliko korisnik
koristi građevinu, a o tome ne izvijesti Davatelja
usluge u navedenom roku, obračun naknade će
se izvršiti za razdoblje od godinu dana unatrag od
dana spoznaje o korištenju objekta. Korisnik
usluge obvezan je pravodobno, a najkasnije u
roku od 15 dana od dana nastanka promjene
obavijestiti davatelja o promjenama namjene
prostora ili djelatnosti, te proširenju i izmjeni
djelatnosti ili o postojanju drugih okolnosti koje
znatno utječu na povećanje ili smanjenje
komunalne usluge. Promjena korisnika se može
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provesti po izmirenju nastalog duga na
predmetnoj nekretnini.
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Korisnici mogu izdvojeni otpad, uključujući i
problematični otpad predati na reciklažno
dvorište.

Članak 6.
Korisnik ne može otkazati isporuku komunalne
usluge , osim u slučaju prestanka korištenja
nekretnine. Kada vlasnik ili korisnik građevine,
odnosno posebnog djela građevine namjerava
otkazati ugovor zbog prestanka korištenja dužan
je o istome obavijestiti davatelja najmanje deset
dana prije prestanka korištenja, te dostaviti
odgovarajuće isprave kojim dokazuje svoje
navode. Ukoliko vlasnik ili korisnik pravovremeno
ne otkaže ugovor, a nastanu dugovanja, isti je
dužan podmiriti potraživanje nastalo do dana
dostave obavijesti davatelju komunalne usluge.
U slučaju da niti dotadašnji, niti novi vlasnik,
odnosno korisnik nekretnine ne prijave davatelju
usluga nastalu promjenu odgovaraju solidarno za
ispunjenje obveza nastalih isporukom usluga.

Članak 11.
Radi zaštite i omogućavanja bolje kvalitete
usluge korisnici se mogu obratiti na broj telefona
021 – 540 037 svakim radnim danom u vremenu
od 07:00 – 15:00 sati, na mail adresu ili poštom .
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača
u sklopu tvrtke djeluje Povjerenstvo za
reklamacije potrošača, koje zaprima prigovore
korisnika i na iste pisano odgovara u zakonskom
roku.

III. UVJETI ISPORUKE KOMUNALNIH
USLUGA

IV.KATEGORIJE KORISNIKA USLUGE I
NAČIN OBRAČUNA

Članak 7.
Davatelj osigurava isporuku usluge, odnosno
sakuplja, odvozi i odlaže komunalni otpad
sukladno rasporedu odvoza komunalnog otpada,
kojeg donosi davatelj usluge.

Članak 12.
Korisnici komunalne usluge razvrstani su u
slijedeće kategorije:
-Domaćinstva
-Pravne osobe, obrtnici, ustanove i drugi
gospodarski subjekti
-Povremeni korisnici ( koji nemaju prebivalište na
području pružanja usluge )
-Kuće za odmor i apartmani

Članak 8.
Korisnici usluge dužni su komunalni otpad
odlagati isključivo u vreće s logom davatelja
usluge, ili u druge spremnike utvrđene ugovorom.
Otpad se odlaže na način da se onemogući
njegovo rasipanje. Zabranjeno je spremnike za
otpad istresati, prebirati po odloženom otpadu ili
na bilo koji drugi način onečišćavati mjesto gdje
se odlaže otpad. Zabranjeno je glomazni otpad
odlagati u spremnike za miješani komunalni
otpad. Vreće za odlaganje otpada u dane odvoza
trebaju biti iznesene na javnu površinu kako bi se
omogućio nesmetan pristup specijalnim
komunalnim vozilima. Korisnici su dužni vreće za
odlaganje otpada iznijeti na javnu površinu u
dane odvoza. U onim dijelovima općina gdje je
onemogućen pristup specijalnim komunalnim
vozilima, vreće za odlaganje otpada korisnici su
dužni iznijeti na javnu površinu na mjesta zato
određena od strane ovlaštenih predstavnika JLS i
davatelja usluge.
Članak 9.
Korisnici usluga su dužni korisni otpad ( papir,
plastiku, staklo, tekstil i metal ), odložiti u posebne
spremnike namijenjene pojedinoj vrsti otpada.

Članak 10.
Davatelj je dužan prilikom obavljanja komunalne
djelatnosti paziti da ne ošteti posude za otpad, a
nakon pražnjenja posude dužan je istu vratiti na
mjesto s kojeg je uzeta.

Korisnicima iz kategorije domaćinstva
komunalna usluga obračunava se po volumenu
proizvedenog otpada sukladno važećem cjeniku.
Povremeni korisnici plaćaju naknadu ovisno o
volumenu proizvedenog otpada na razini
polugodišnjeg perioda sukladno Cjeniku.
Ukoliko korisnik ne koristi nekretninu, a što se
dokazuje nepostojanjem potrošnje električne
energije sukladno članku 13. Uredbe o
gospodarenju komunalnim otpadom, nema
obvezu plaćanja naknade za uslugu.
Članak 13.
Cijena komunalne usluge utvrđuje se cjenikom
sukladno, Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim
otpadom. Cjenik usluge sastavni je dio ovih
Općih uvjeta. O svakoj promjeni cijene davatelj je
dužan pravovremeno obavijestiti korisnike
usluge putem info servisa na web stranici .
Pravne i fizičke osobe kod kojih je registrirano
sjedište identično adresi stanovanja korisnika
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usluge, obvezni su plaćati komunalnu uslugu
prikupljanja otpada zasebno za potrebe
stanovanja, a zasebno za obavljanje
poduzetničke djelatnosti sukladno važećem
cjeniku davatelja usluge.
V.NAČIN PLAĆANJA USLUGE
Članak 15.
Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je
korisnik usluge. U slučaju promjene korisnika,
obveza plaćanja novog korisnika nastaje kada je
o tome pisano izvijestio davatelja i to od prvog
dana idućeg mjeseca u kojem je davatelj
zaprimio pisanu obavijest o promjeni.
Davatelj može komunalnu uslugu naplatiti
solidarno od vlasnika ili korisnika nekretnine.
Članak 16.
Korisnik usluge plaća davatelju komunalnu
uslugu u roku dospjelosti naznačenom na računu
/ uplatnici. Korisniku se omogućava da cijenu
komunalne usluge plati na blagajni davatelja
svakim radnim danom od 07:00 – 15:00 sati.
Računi se ispostavljaju korisniku na adresu koju
isti izričito naznači, koju utvrdi ovlaštena osoba
izlaskom na lice mjesta ili temeljem podataka
nadležnih jedinica ili drugog ovlaštenog tijela.
Ukoliko korisnik usluge ne dobije račun za
određeni period obvezan je kontaktirati davatelja
usluge radi provjere podataka, te podmirenja
obveze.
Računi za komunalne usluge ispostavljaju se :
-Za kategoriju domaćinstvo svakih šest mjeseci
-Za kategoriju gospodarski subjekti i ustanove
svakih mjesec
-Kuće za odmor svaki mjesec pružanja
ugostiteljske usluge u domaćinstvu
-Za povremene korisnike svakih šest mjeseci
Zbog neplaćanja računa za komunalne usluge
davatelj usluge će pokrenuti postupak prisilne
naplate.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ovi Opći uvjeti se primjenjuju od 11.09.2019.god.
Ovi Opći uvjeti objavit će se na oglasnoj ploči
Čistoće Imotske krajine d.o.o. i na njenoj
internetskoj stranici www.cistoca-imotskekrajine.hr .
Direktor:
Ante Jović dipl.oec.
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OPĆINA LOVREĆ
KLASA; 022-05/19-01/10
URBROJ: 2129-04-01-19-1
Lovreć, 27.09.2019.
Na temelju članka 107. i čl. 109. Zakona o
cestama (NN. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14), Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14),
članka 45.Statuta Općine Lovreć (Službeni
glasnik Općine Lovreć br.01/13), Načelnica
Općine Lovreć dana 27.09.2019.godine, donosi
IZVEDBENI PROGRAM
radova na održavanju nerazvrstanih cesta u
Općini Lovreć u zimskom razdoblju
2019./2020.godine
Članak I.
Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima
podrazumijevaju se radovi neophodni za
održavanje prohodnosti cesta i sigurnog
odvijanja prometa za režim prometa u zimskim
uvjetima koji su određeni posebnim propisima.
Članak 2.
1. UVOD
Županijska uprava za ceste će putem Županijske
cesta d.d. i njegovih kooperanata organizirati
održavanje županijskih i lokalnih cesta u zimskim
uvjetima na području Splitsko-dalmatinske
županije, pa tako i Općine Lovreć.
Radove na uklanjanju snijega i leda na
nerazvrstanim cestama u ostalim dijelovima
općine Lovreć obavljat će tvrtke kao davatelji
materijalno-tehničkih sredstava i usluga i to: Obrt
za prijevoz i građevinarstvo Raos u suradnji sa
predsjednicima Mjesnih odbora.
Izvedbeni program utvrđuje:
-prioritet održavanja,
-mjesto pripravnosti zimske službe,
-redoslijed i prvenstvo izvođenja radova na
održavanju cesta u zimskim uvjetima.
Radovi zimske službe izvode se u četiri stupnja
pripravnosti i tri razine prednosti. Redoslijed
odvijanja radova u Zimskoj službi u skladu je sa
određenim razinama prednosti. Održavanje u
zimskim uvjetima podrazumijeva čišćenja
kolnika, nogostupa i staza od snijega te posipanje
solju i sipinom.
Sa čišćenjem snijega na nerazvrstanim cestama
na području općine Lovreć započet će se kad isti
bude visine 15 cm.
Članak 3.
1.1. PRIPREMNI RADOVI
Tijekom vremenskom razdoblja od usvajanja
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Operativnog plana do početka rada zimske
službe potrebno je učiniti sljedeće:
a)Obveza Općine Lovreć.
-izvršiti procjenu i nabavu potrebnih količina
posipala u dogovoru sa predsjednicima MO.
-obaviti dogovor o provođenju zimske službe u
MUP, Policijska postaja Imotski
b)Obveze navedenih tvrtki su sljedeće:
-uređenje stacionara za stalno mjesto
pripravnosti ( smještaj za djelatnike, strojeve i
posipala)
-osiguranje vozila, telefonske i mobilne veze
-priprema (remont) potrebnih strojeva:
-vozilo „Kombinirka" s ralicom
-traktor s ralicom -mali
-traktor s ralicom -veliki
C ) Obveze Javne vatrogasne postrojbe Imotski i
DVD Lovreć
- osigurati vozilo Unimog sa ralicom i posipačem i
traktor s ralicom.
2. MJESTO PRIPRAVNOSTI
Radi učinkovitog djelovanja zimske službe,
organizira se stalno mjesto pripravnosti za
djelatnike, sredstva veze i strojni park, te se
imenuje odgovorna osoba.
2.1. STALNO MJESTO PRIPRAVNOSTI
OPĆINA LOVREĆ, ULICA DR. FRANJE
TUĐMANA 7, 21 257 LOVREĆ
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-STUDENCI: Ulica kroz Bataliće, Ulica kroz
Musinac,Ulica Šakići, Ulica Udovičići, Put Škole,
Ulica kroz Vrdolac, Gutići-Depići, Repinjovača,
Kašin okrajak, Glavica, Ulica Jurčevići, Ulica
Koštići, Ulica Dvorine, Ulica Gradina, Ulica Kula
podjaram, Izvor zvizda, Ulica Dujmovići, Ulica
Jurčevići,
-MEDOVDOLAC: Trstenica-Raosi, Ulica kroz
Džaje, Granići-Brstilo,Ulica Brstili (Turkići),
Čaglji (kroz selo),Ulica kroz Matkoviće, Ulica
Brstili(Jukušići)
-OPANCI: Gornji Bekavci,Ulica Nosići ,Ulica
Jelići, Batinići kroz naselje,Bekavci donjiGalinovići, Basići-Ivanovići, Sekelezi kroz
naselje,Put crkve sv.Ante, UlicaLovrećkih žrtava,
Ulica fra Šimuna milinovića, Kula Olujići, Kula
Kasumi, Kula Dumančići.
-DOBRINČE: Ulica kroz Gornje Graniće, Ulica
kroz Puljke, Ulica kroz Piplice,Ulica kroz Drljiće,
Put prema crkvi Sv.Roka.
Prohodnost na nerazvrstanim cestama II razine
kod prosječnog snježenja osigurat će se
najkasnije u roku od 24 sata od trenutka
prestanka padavina.
Kod iznad prosječnog snježenja mogući su i
višednevni zastoji prohodnosti.
3.3.-nerazvrstane ceste III razine prednosti

Odgovorna osoba – Načelnica Općine Lovreć
3. REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVOĐENJA
RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA U ZIMSKIM
UVJETIMA
3.1.- nerazvrstane ceste I razine prednosti
U nerazvrstane ceste I. razine prednosti spadaju:
prilaz Osnovnoj školi u Lovreću i Studencima, put
prema mjesnim grobljima u Lovreću, Nikolićima,
Studencima, Medovu docu i Dobrinčima, prilaz
zgradi Općine i Hrvatskoj pošti.
Prohodnost se mora obaviti u što kraćem
vremenu, najkasnije u roku od 5 sati po prestanku
padavina.

U nerazvrstane ceste III razine prednosti spadaju
sve ostale nerazvrstane ceste po naseljima u
općini Lovreć koje koristi manji broj korisnika.
Redoslijed čišćenja snijega na tim nerazvrstanim
cestama odredit će se u dogovoru sa
predsjednicima Mjesnih odbora.
Prohodnost na nerazvrstanim cestama III razine
kod prosječnog snježenja osigurat će se
najkasnije u roku od 48 sati od trenutka prestanka
padavina.
Kod iznad prosječnog snježenja mogući su i
višednevni zastoji prohodnosti.
4.STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI ZIMSKE
SLUŽBE

3.2.-nerazvrstane ceste II razine prednosti
U nerazvrstane ceste II razine prednosti spadaju
nerazvrstane ceste po naseljima u općini Lovreć
koje koristi veći broj korisnika kako slijedi:
-LOVREĆ: Put Škole, Put groblja, Ulica Bošnjaci
,Ulica Matusinovići, Ulica Mrnjavci, Ulica Rupčići,
Žižanove staje, Petričevića staje, Ulica Nikolići,
Ulica Katići

Zavisno od meteoroloških uvjeta, a u skladu sa
Pravilnikom o održavanju cesta . utvrđuju se
razina prednosti održavanja prohodnosti.
Pripravnost Zimske službe na području općine
Lovreć traje od 15.11.2019.godine - 15.04.2020.
godine.
4.1. PRVI STUPANJ PRIPRAVNOSTI UVODI SE
15. STUDENOG 2019.GODINE
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Prvi stupanj pripravnosti podrazumijeva
dežurstvo uz sredstva veze. Dežurna osoba
treba biti osposobljena da u slučaju potrebe može
hitno prikupiti potrebne strojeve i radnike i
aktivirati ih na obavljanju potrebnih radova u
zimskoj službi.
4.2. DRUGI STUPANJ PRIPRAVNOSTI UVODI
SE KAD TEMPERATURA ZRAKA OSCILIRA
OKO 0 C, UZ MOGUĆNOST POJAVE
POLEDICE
Vrše se preventivni radovi na sprečavanju
poledice na ulicama ,nogostupima, stazama,
mostovima. Ukoliko ima snijega isti se uklanja.
4.3. TREĆI STUPANJ PRIPRAVNOSTI UVODI
SE KAD SE OČEKUJE DUGOTRAJNO
PADANJE SNIJEGA KOJE ZAHTIJEVA
KONSTANTNE RADOVE NA UKLANJANJU
SNIJEGA.
Drugi i treći stupanj pripravnosti podrazumijeva i
dosljedno provođenje Odluke o komunalnom
redu ( "Službeni glasnik općine Lovreć" br. 1/04),
kojim se reguliraju obveze korisnika stambenih i
poslovnih objekata, vezano za uklanjanje snijega
i leda.
4.4. ČETVRTI STUPANJ PRIPRAVNOSTI
UVODI SE KAD SNJEŽNJE OBORINE UZ JAK
VJETAR IMAJU KARAKTER ELEMENTARNE
NEPOGODE I KAD RASPOLOŽIVI BROJ LJUDI
I MEHANIZACIJE, ODREĐENI OPERATIVNIM
PROGRAMOM, NISU DOVOLJNI ZA
SAVLADAVANJE POSLJEDICA VREMENSKE
NEPOGODE.
Ovaj stupanj pripravnosti nije obuhvaćen
planiranim sredstvima za zimsku službu. Za sve
radove u zimskoj službi vodi se dnevnik rada
zimske službe. Dnevnik rada zimske službe je
dokument koji će služiti za obračun izvršenih
radova. U dnevnik rada se upisuje: datum, vrste
radova i količine radova.
Članak 4.
Pod osiguranom prohodnosti nerazvrstane ceste
smatra se da je nerazvrstana cesta prohodna ako
na cesti nema više od od 15 cm snijega i ukoliko je
promet moguć s vozilima koja imaju zimsku
opremu.Iznimno, zimska služba nije dužna
osigurati prohodnost ceste u uvjetima vrlo
intenzivnog snijega i uz olujni vjetar, pojavu
velikih zapuha. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu
poledicu na većem području koju nije moguće
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otkloniti raspoloživim sredstvima.
Članak 5.
Općinski načelnik će zaključiti Ugovor o izvršenju
Operativnog plana zimske službe za razdoblje
2019./2020.godine sa navedenom tvrtkom. Za
provedbu ovog Programa zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel Općine Lovreć.
Članak 6.
Ovaj
Program će se objavi u Službenom
glasniku Općine Lovreć, a primjenjuje se za
zimsko razdoblje 2019./2020. godine.
Načelnica Općine:
Anita Nosić
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/19-01/255
UR.BROJ:2129-04-02-19-1
Lovreć,12.09.2019. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Lovreć
("Službeni glasnik Općine Lovreć "br.02/13)
Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici
održanoj 12.09.2019. godine donosi
IZMJENU ODLUKE
o novčanoj pomoći za opremu novorođenog
djeteta
I.
Ovom Odlukom briše se stavak 3. članka 8.
Odluke o novčanoj pomoći za opremu
novorođenog djeteta KLASA: 021-05/1701/201,URBROJ: 2129-04-02-17-1 od 20.
prosinca 2017. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku općine Lovreć“
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja

06. siječnja 2020.

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu
(»Narodne novine« broj: 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 139/04 (pročišćeni tekst), 174/04, 38/09 i
80/10), članka 45. Statuta Općine Lovreć
(»Službeni glasnik Općine Lovreć br. 02/13),
Općinski načelnik dana 12. listopada 2017.
godine donosi
ODLUKU o visini naknade dobrovoljnim
vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim
intervencijama na području Općine Lovreć
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti za
dobivanje novčane naknade za dobrovoljne
vatrogasce koji :
-su u radnom odnosu, kada sudjeluju u
vatrogasnoj intervenciji na području Općine
Lovreć
-nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji na području Općine Lovreć
Članak 2.
Ostvarivanje prava na naknadu utvrđuje
Jedinstveni upravni odjel, izdavanjem
odgovarajućeg odobrenja.
Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu,
kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na
području Općine Lovreć za vrijeme radnog
vremena, imaju pravo na naknadu plaće ukoliko
to zatraži poslodavac.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu,
kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na
području Općine Lovreć poslije radnog vremena,
imaju pravo na neradne sate u dvostrukom
trajanju od vremena provedenog na intervenciji,
uz pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži
poslodavac.
Članak 4.
Pravo na naknadu plaće iz članka 3. ove Odluke
imaju poslodavci koji uz zahtjev na novčanu
naknadu za dobrovoljne vatrogasce dostave
potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva
»Lovreć« o vremenu i mjestu sudjelovanja u
vatrogasnoj intervenciji, kao i izračun naknade
koju ostvaruje temeljem prava iz kolektivnog
ugovora pravne osobe poslodavca.
Članak 5.
Pravo na isplatu novčane naknade utvrđene
ovom Odlukom ostvaruje dobrovoljni vatrogasac
koji nije u radnom odnosu koji uz zahtjev
obavezno mora priložiti potvrdu Dobrovoljnog
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vatrogasnog društva »Lovreć« o vremenu i
mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji te
potvrdu zavoda za zapošljavanje o statusu
nezaposlenosti ili školske ustanove o statusu
učenika ili studenta.
Članak 6.
Naknada za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u
radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji određuje se na osnovi prosječne
mjesečne plaće zaposlenika u JVP grada
Imotskog u prethodnom mjesecu podijeljene s
brojem radnih sati u mjesecu i pomnožene
brojem sati provedenih u vatrogasnoj intervenciji.
Naknadu će dobrovoljnim vatrogascima isplatiti
Dobrovoljno vatrogasno društvo »Lovreć« ,
kojem će Općina Lovreć doznačiti sredstva po
ispostavljenom obračunu troškova, a iz
sredstava predviđenih za vatrogastvo u tekućoj
godini koja su osigurana u Proračunu Lovreć.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja o
objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Lovreć.
KLASA: 022-05/17-01/34
URBROJ: 2129-04-01-17-1
Lovreć, 12. listopada 2017.
Načelnik Općine
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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 13.12.2019. godine,
donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU
OPĆINE LOVREĆ U 2019.
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

Strana 49 - Broj 1

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ

cesta 32, 21 000 Split
2.
Plan zaštite od požara općine Cista Provo
i Lovreć koji je izradila izradila tvrtka Alfa Atest
d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split
3.
Procjena ugroženosti stanovnipštva,
materijalnih i kulturnih dibara 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
U 2019. godini je donesena Procjena rizika od
velikih nesreća za područje Općine Lovreć koji je
izradila tvrtka Alfa Atest d.o.o., Poljička cesta 32,
21 000 Split kao i Plan djelovanja civilne zaštite
Općine Lovreć izrađen od iste tvrtke.
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
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
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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
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

Strana 50 - Broj 1

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ

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

1.

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

Realizirano u
2018. (kn)

Planirano za 201 9.
god. (kn)

0,00

10.000

2.

VATROGASTVO
- opremanje, angažiranje i dr.
259.500,00

575.000,00

4.

UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ)

12.000,00

12.000,00

5.

HGSSS - Makarska

2.000,000

10.000,00

273.500,00

607.000,00

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

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
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potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i
financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg
razvoja istog.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Općina Lovreć
Općinsko vijeće
KIasa: 360-01/19-01/53
Ur. broj: 2129-04-02-19-1
Lovreć, 13.12.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Bogoslav Džaja
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
13.12.2019. 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:
1. CIVILNA ZAŠTITA:
-U 2020. godini popuniti postrojbu civilne zaštite
općine Lovreć.
-u proračunu za 2020. godinu osigurati sredstva
za opremanje, osposobljavanje i usavršavanje
postrojbe civilne zaštite Općina Lovreć.
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-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).

bitnog čimbenika u sustavu zaštite i spašavanja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Općina Lovreć
Općinsko vijeće
KIasa:
360-01/19-01/54
Ur. broj: 2129-04-02-19-1
Lovreć, 13.12.2019. godine

2. VATROGASTVO:
-nastaviti s daljnjim razvojem DVD Lovreć
-u daljnjem planiranju iskazati plan materijalnotehničkog 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
-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
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Predsjednik Općinskog vijeća
Bogoslav Džaja
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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, 19/13,
137/15) te članka 31. Statuta Općine Lovreć
(„Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 1/13 )
Općinsko vijeće Općine Lovreć na
sjednici
održanoj 01. lprosinca 2017. donijelo je
ODLUKU
o novčanoj pomoći za opremu novorođenog
djeteta
I.OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se iznos novčane
pomoći, uvjeti i način ostvarivanja prava na
novčanu pomoć Općine Lovreć za opremu
novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana
pomoć).
II.VISINA NOVČANE POMOĆI
Članak 2.
Novčana pomoć iznosi:
-za prvo dijete 3.000,00 kn neto
-za drugo 6.000,00 kn neto
-za treće i svako daljnje 50.000,00 kuna (isplata
na rate po 5.000,00 kn kroz 10 godina)
III.UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA
NOVČANE POMOĆI
Članak 3.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruje jedan od
roditelja novorođenog djeteta pod uvjetima:
-da je roditelj koji podnosi zahtjev za novčanu
pomoć državljanin Republike Hrvatske s
neprekidno prijavljenim prebivalištem na
području Općine Lovreć najmanje godinu dana
prije rođenja djeteta
-da je dijete nakon rođenja prijavljeno na
području Općine Lovreć
-da drugi roditelj ima prebivalište na području
Općine Lovreć, ako je dijete rođeno u braku
-da roditelji i dijete nakon rođenja zadrže
prijavljeno prebivalište na području Općine
Ernestinovo najmanje godinu dana od rođenja
djeteta
Ako se radi o samohranom roditelju koji podnosi
zahtjev za novčanu pomoć, potrebno je ispuniti
uvjete za isplatu novčane pomoći samo u odnosu
na tog roditelja te u odnosu na dijete.

06. siječnja 2020.

Članak 4.
Roditelj novorođenog djeteta podnosi zahtjev za
isplatu novčane pomoći Jedinstvenom upravnom
odjelu u roku od 12 mjeseci od dana rođenja
djeteta za koje se podnosi prijava.
Uz prijavu roditelj je dužan priložiti:
-kopiju svoje osobne iskaznice
-izvadak iz matice rođenih ili rodni list za
novorođeno dijete
-izvadak iz matice rođenih ili rodni list za oba
roditelja ako je dijete rođeno u braku
-uvjerenja o prebivalištu za dijete i za oba roditelja
(osim ako se radi o samohranom roditelju, tada
prilaže samo za dijete i sebe) – ne starije od
datuma rođenja djeteta
-izvatke iz matice rođenih ili rodne listove za svu
djecu roditelja koji podnosi zahtjev
-uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju
(OIB) djeteta
-kopiju kartice bankovnog tekućeg računa
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel u upravnom postupku
utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu novčane
pomoći sukladno ovoj odluci i o tome donosi
rješenje.
Članak 6.
Novčana pomoć isplaćuje se u iznosima iz članka
2. ove odluke samo ako je dijete u trenutku
podnošenja zahtjeva živo.
Članak 7.
Za mrtvorođeno dijete za koje je izvršen upis u
državne matice, kao i za dijete koje se rodilo živo,
ali je umrlo prije podnošenja zahtjeva za isplatu,
novčana pomoć isplaćuje se u visini 50% iznosa
iz članka 2. ove odluke.
Članak 8.
Radi li se o prvom, drugom, trećem djetetu (ili
više) u obitelji računa se prema roditeljstvu onog
roditelja koji podnosi zahtjev za isplatu novčane
pomoći tj. roditelju s neprekidno prijavljenim
prebivalištem na području Općine Lovreć
najmanje godinu dana prije rođenja djeteta.
Ostala djeca tog roditelja ne moraju imati
prebivalište na području Općine Lovreć.
Računaju se samo djeca koja su u trenutku
podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći
živa.
Članak 9.
Roditelji su dužni vratiti novčanu pomoć u
sljedećim slučajevima:
-ako odjave prebivalište s područja Općine
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Lovreć prije isteka roka od 12 mjeseci od isplate
naknade
-ako odjave djetetovo prebivalište s područja
Općine Lovreć prije isteka roka od 12 mjeseci od
isplate naknade
Članak 10.
Ako roditelji prije isteka roka iz članka 9. odjave
svoje ili djetetovo prebivalište zbog odlaska na
liječenje od teške bolesti, nisu dužni vratiti
novčanu pomoć koju su primili za opremanje
novorođenog djeteta, kao niti u slučaju smrti
djeteta.
IV.

06. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/248
URBROJ: 2129-04-02-19-1
Lovreć, 12.09.2019
Na temelju članka 80. stavka 4. Zakona o
lokalnim izborima (NN br. 144/12,121/16) i na
temelju članka 36. stavka 4. Statuta Općine
Lovreć ( „Službeni glasnik“ Općine Lovreć broj
02/13) Općinsko vijeće Općine Lovreć na sjednici
održanoj dana 12.09.2019. godine donosi
sljedeći:

Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku“ Općine
Ernestinovo.

1.Prima se na znanje Izvješće Mandatnog
povjerenstva.

KLASA: 021-05/17-01/201
URBROJ: 2129-04-02-17-1
Lovreć,20. prosinca 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća

2.Utvrđuje se prestanak mandata člana
Općinskog vijeća Općine Lovreć Marka
Udovičića,Ulica dr. Franje Tuđmana 30, 21 265
Studenci
s danom 10.09.2019.g temeljem
podnijete ostavke.

Bogoslav Džaja

3.Budući da vijećnik iz stavka 2. nema zamjenika
te su iscrpljeni svi kandidati kandidacijske liste s
koje je ušla u Općinsko vijeće, Vijeće općine
Lovreć nastavlja funkcionirati s 9 članova.

Z A K L J U Č A K

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bogoslav Džaja
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/53
URBROJ: 2129-04-02-17-1

KLASA:021-05/19-01/252
UR.BROJ:2129-04-02-19-1
Lovreć, 12.09.2019.godine

Lovreć, 01.08.2017.godine
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“, broj 92/10) te članaka
31.Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik
Općine Lovreć br. 02/13/13), na 2. sjednici
održanoj dana 01. kolovoza 2017. godine,
Općinsko vijeće Općine Lovreć donijelo je
sljedeću
ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija
za područje Općine Lovreć
Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Općine
Lovreć.
Članak 2.
Tekst akta iz članka 1. Odluke izrađeni su od
strane tvrtke ALFA ATEST d.o.o. ,Poljička cesta
32, 21000 Split, zakonom ovlaštene pravne
osobe za izradu akata i dokumenata iz područja
zaštite i spašavanja, civilne zaštite i zaštite od
požara i na koje je akte ishođeno pozitivno,
prethodno mišljenje Ministarstva unutarnjih
poslova Policijske uprave istarske, Sektora
upravnih i inspekcijskih poslova.
Članak 3.
Ova Odluka i akt iz članka 1. ove Odluke stupaju
na snagu danom donošenja a objaviti će se na
oglasnoj ploči Općine Lovreć i na mrežnim
stranicama Općine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LOVREĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA

Na temelju članka članka 31.Statuta Općine
Lovreć («Službeni glasnik općine Lovreć» broj
02/13) Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici
održanoj 12.09.2019. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova dječjeg vrtića.
Članak 1.
Općina Lovreć će u kalendarskoj 2019/2020.
godini sufinancirati troškove pohađanja dječjeg
vrtića.
Članak 2.
Općina Lovreć će sufinancirati troškove
pohađanja dječjeg vrtića u iznosu 80% od
cjelokupnog iznosa troška za pojedino dijete.
Sredstva za pohađanje dječjeg vrtića su
osigurana u proračunu Općine Lovreć.
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje troškova pohađanja
dječjeg vrtića imaju samo djeca koja imaju
prebivalište na području općine Lovreć.
Na troškove pohađanja vrtića nemaju djeca čiji
roditelji imaju nepodmirenih dugovanja prema
Općini Lovreć.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
objave u "Službenom glasniku općine Lovreć".
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
BOGOSLAV DŽAJA
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
NAČENIK OPĆINE

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 022-05/18-01/19
UR.BROJ: 2129-04-01-18-1
Lovreć, 26.04.2018.godine

KLASA:021-05/19-01/253
UR.BROJ:2129-04-02-19-1
Lovreć,12.09.2019. godine

Na temelju članka 31. Statuta općine Lovreć
(Službeni glasnik općine Lovreć broj: 02/13),
Općinsko vijeće Općine Lovreć općine Lovreć na
sjednici održanoj 26.04.2018. godine donosi
slijedeću

Temeljem članka 31. Statuta Općine Lovreć
("Službeni glasnik Općine Lovreć "br.02/13)
Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici
održanoj 12.09.2019. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju zapošljavanja sezonskih
vatrogasaca
I.
Općina Lovreć će u 2018. godini sufinancirati
troškove zapošljavanja sezonskih vatrogasaca
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovreć.
II.
Općina će troškove iz stavka 1. ove Odluke
provoditi na način i u skladu s Planom rasporeda
zapošljavanja vatrogasaca i ovisno o broju
zaposlenih vatrogasaca, odnosno do
dogovorenom omjeru sufinanciranja od strane
Općine, Splitsko dalmatinske županije i Hrvatskih
šuma.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Općine..
NAČELNIK OPĆINE

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje radnih bilježnica
učenicima osnovnih škola za akademsku
godinu 2019./2020.
I.
Općina Lovreć će u akademskoj godini
2019./2020. sufinancirati troškove kupnje radnih
bilježnica svim učenicima od prvog do osmog
razreda upisanih u Osnovne škole na području
općine Lovreć.
II.
Općina Lovreć će sufinancirati kupnju radnih
bilježnica za učenike od I.-IV. razreda u iznosu od
300 kuna.
III.
Općina Lovreć će sufinancirati kupnju radnih
bilježnica za učenike od V.-VIII. razreda u iznosu
od 500 kuna.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku općine Lovreć.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Lovreć
Lovrećkih žrtava 4
21 257 Lovreć
Načelnik Općine Lovreć
Dr. Franje Tuđmana 7
21 257 Lovreć
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Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o
vatrogastvu (Narodne novine-pročišćeni tekst
106/99, 118/01, 36/02, 96/03, 139/04, 184/04,
38/09., 80/10), te članka 45. Statuta Općine
Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj
02/13), a na zahtjev DVD LOVREĆ, Općinski
načelnik Općine Lovreć dana 01. srpnja 2019.
godine, donosi

Predmet: Zahtjev za potvrđivanjem
zapovjednika DVD-a Lovreć
-dostavlja se
Poštovani,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lovreć po
predmetnom zahtjevu traži potvrđivanje
izabranog zapovjednika DVD-a Lovreć..
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lovreć je dana
13.09.2018. godine održalo sjednicu Skupštine
(zapisnik dostavljamo u privitku), na kojoj je
izabran novi zapovjednik gospodin Frano Jelić,
Jelići 2, 21 257 Lovreć.
Shodno navedenom, tražimo imenovanje gore
predloženog kandidata.
S poštovanjem,

ZAKLJUČAK
o potvrđivanju zapovjednika DVD Lovreć
I.
Potvrđujem imenovanje Frane Jelića, Jelići 2, 21
257 Lovreć, za Zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Lovreć.
II.
Zapovjednik je izabran na sjednici Skupštine
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovreć,
održanoj 30.06.2019. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine
Lovreć.

U Lovreću,01. srpnja 2019. godine
Predsjednik DVD-a Lovreć:
Tomislav Jelić

KLASA: 022-05/19-01/37
URBROJ: 2109-04-01-19-1

U Lovreću, 01.srpnja 2019.

NAČELNIK OPĆINE LOVREĆ:
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
NAČEL NICA OPĆINE

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 022-05/19-01/64
URBROJ: 2129-04-01-19-1

KLASA:021-05/19-01/251
UR.BROJ:2129-04-02-19-1
Lovreć, 12.09.2019.godine

Lovreć,10.09.2019.godine
Na temelju članka 17., stavka 3., alineje 1.,
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/15) i članka 45. Statuta Općine
Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć
Lovreća“ broj 02/13) Načelnica Općine Lovreća
dana 10. rujna 2019. godine, donosi
ODLUKA
o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite
za Općinu Lovreć
I.
Donosi se Plan djelovanja Civilne zaštite Općine
Lovreć (u daljnjem tekstu: Plan)
II.
Plan iz članka 1. ove Odluke nalazi se u privitku i
čini njezin sastavni dio.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave a
objaviti će su Službenom glasniku Općine
Lovreć.

Na temelju članka članka 31.Statuta Općine
Lovreć («Službeni glasnik općine Lovreć» broj
02/13) Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici
održanoj 12.09.2019. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih
škola za akademsku godinu 2019./2020.
I.
Općina Lovreć će u akademskoj godini
2019./2020. sufinancirati troškove prijevoza svih
učenika srednjih škola sa područja općine
Lovreć.
II.
Općina Lovreć će sufinancirati prijevoz svih
učenika srednjih škola sa svog područja u iznosu
od 15.350 kn mjesečno za 10 mjeseci.
Pdv je uračunat u cijenu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku općine Lovreć.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
BOGOSLAV DŽAJA

NAČELNICA OPĆINE:
Anita Nosić
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/19-01/250
UR.BROJ:2129-04-02-19-1
Lovreć, 12.09.2019.godine
Na temelju članka članka 31.Statuta Općine
Lovreć («Službeni glasnik općine Lovreć» broj
02/13) Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici
održanoj 12.09.2019. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza studenata za
akademsku godinu 2019./2020.
I.
Općina Lovreć će u akademskoj godini
2019./2020. sufinancirati troškove prijevoza svih
studenata sa područja Općine na relacijama za
Zagreb, Split, Mostar, Zadar, Šibenik, Dubrovnik
i Osijek.
II.
Općina će snositi troškove prijevoza iz članka 1. i
to:
-cijenu 10 (deset) povratnih karata za Zagreb u
iznosu od 2.240,00 kn po studentu
-cijenu 20 (dvadeset) povratnih karata za Split u
iznosu od 1.200,00 kn po studentu
-cijenu 20 (dvadeset) povratnih karata za Mostar
u iznosu od 1.600,00 kn po studentu
- cijenu 5 (pet) povratnih karata za Zadar u iznosu
od 750,00 kn po studentu
- cijenu 5 (pet) povratnih karata za Šibenik u
iznosu od 540,00 kn po studentu
- cijenu 5 (pet) povratnih karata za Osijek u iznosu
od 1920,00 kn po studentu
-- cijenu 15 (petnaest) povratnih karata za
Makarsku- Dubrovnik iznosi 1845,00 po studentu
III.
Općina Lovreć će sufinancirati 80% navedenih
cijena iz članka 2., a student plaća 20%
navedene cijene.
IV.
Pravo na troškove iz članka 1. ove Odluke ne
ostvaruju studenti čiji roditelji ili staratelji imaju
nepodmirenih obveza prema Općini Lovreć.
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku općine Lovreć.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
BOGOSLAV DŽAJA

06. siječnja 2020.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/19-01/65
URBROJ: 2129-04-02-19-1

06. siječnja 2020.

V.
Studenti su dužni dokumentaciju iz članka IV.
dostaviti u Jedinstveni upravni odjel najkasnije do
01.12 2019. godine.
Nepotpuna dokumentacija kao i ona dostavljena
nakon proteka roka smatrati će se nevažećom te
student neće imati pravo na jednokratnu novčanu
pomoć iz članka 1. ove Odluke.

Lovreć, 12.09.2019.godine
Na temelju članka 35.Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi NN broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17 i
članka 31.Statuta Općine Lovreć(«Službeni
glasnik općine Lovreć» broj 02/13) Općinsko
vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj
12.rujna 2019. godine donosi
ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima
I.
Općina Lovreć dodjeljuje jednokratnu novčanu
pomoć svim studentima s prebivalištem u Općini
Lovreć u iznosu od 3.000,00 kuna.
II.
Sredstva za provedbu ove Odluke predviđena su
Planom proračuna Općine Lovreć za 2019.
godinu.
III.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne
ostvaruju studenti koji:
-tekuće akademske godine pohađaju istu godinu
kao i prethodne
-nemaju prebivalište na području Općine Lovreć
- su zaposleni
-su navršili 27 godina života
-čiji roditelji ili staratelji imaju nepodmirenih
obveza prema Općini Lovreć
IV.
Studenti koji ostvaruju pravo iz članka 1. ove
Odluke dužni su u Jedinstveni upravni odjel
Općine Lovreć dostaviti:
-potvrdu fakulteta iz koje je nedvojbeno utvrđeno
da je student upisan na studij te ne pohađa istu
akademsku godinu kao i prethodne
-presliku osobne iskaznice
-broj tekućeg računa
-potvrdu o nezaposlenosti

VI.
Ova Odluka će biti objavljena u „Službenom
glasniku općine Lovreć“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 421-01/19-01/01
URBROJ: 2129-04-02-19-1
Lovreć, 12.09.2019.godine
Na temelju članka 35.Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi NN broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 18/13, 137/15,123/17 i
članka 31.Statuta Općine Lovreć(«Službeni
glasnik općine Lovreć» broj 02/13) Općinsko
vijeće Općine Lovreć na sjednici održanoj
12.rujna 2019. godine donosi

06. siječnja 2020.

R E P U B L I KA H R VAT S KA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/01-04-64
URBROJ:2129-04-01-04-1
Lovreć, 01.12.2017.
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
(N.N.br.33/01), i članka 31.Statuta općine Lovreć
(Službeni glasnik općine Lovreć
br.01/02),Općinsko vijeće na sjednici održanoj
dana 01.12.2017. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lovreć
I. O P Ć E O D R E D B E

ODLUKU
o donaciji sredstava
I.
Općina Lovreć dodjeljuje 4.000,00 kuna
Anamariji Puljak u svrhu sufinanciranja troškova
liječenja.
II.
Navedena sredstva će se isplatiti iz proračuna
Općine Lovreć na IBAN račun Anamarije Puljak
HR 5324070003236231148.
III.
Ova Odluka će biti objavljena u „Službenom
glasniku Općine Lovreć“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bogoslav Džaja

Članak 1.
Ovom Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lovreć ( u nastavku
Odjela) utvrđuje se ustrojstvo i djelokrug, kao i
pitanja organizacije i načina rada Odjela za
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i
poslove državne uprave prenijetih na općinu
Lovreć.
II. D J E L O K R U G
Članak 2.
Kao jedinica lokalne samouprave općine Lovreć
obavlja sve poslove i zadatke utvrđene Zakonom
o određivanju poslova iz samoupravnog
djelokruga jedinice lokalne samouprave i uprave,
koji se po djelatnostima mogu podijeliti na
poslove:
-gospodarstvo i promet
-komunalni poslovi
-imovinsko-pravni poslovi
-prostorno uređenje i zaštita okoliša
-stambeni poslovi, predškolski odgoj, kultura,
tehnička kultura i sport
-kao i druge djelatnosti utvrđene zakonom i
Statutom općine Lovreć
Članak 3.
U Odjelu obavljaju se uredski, stručni i dr. poslovi
za potrebe Općinskog vijeća i njihovih tijela, a
posebno poslovi i zadaci:
-pripremanje nacrta Odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće i njihova tijela te
pripremanje izvješća, analiza i dr. materijala za
tijela
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-neposredno izvršavanje odluka i drugih općih
akata Općinskog vijeća (Općinskog
poglavarstva) i njihovo provođenje
-pripremanje svih potrebnih podataka i pokazatelj
za izradu općinskog proračuna i rebalansa
proračuna i prati njihovo ostvarenje
-briga o gospodarenju i zaštiti općinske imovine,
prava i obveza
-osigurava i organizira rad općinske pisarne u
skladu sa propisom o uredskom poslovanju
-vodi administraciju Općine i brine se o vođenju
različitih evidencija, propisa, arhive i ostalih
kartoteka značajnih za Općinu
-provodi Odluke o komunalnom redu
-pruža stručnu i administrativnu pomoć
građanima
-neposredno izvršava poslove državne uprave
ako su ovi prenijeti na Općinu
-donosi godišnji plan rada s prikazom zadataka i
poslova Odjela, posebno neposredne provedbe
zakona i dr. propisa
Članak 4.
Općinsko vijeće usmjerava djelovanje Odjela u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, kao i poslove državne uprave koji se
obavljaju u Općini i nadzire njihov rad.
III. R U K O V O Đ E N J E
Članak 5.
Odjelom upravlja, organizira i odgovoran je za
njegov rad Tajnik općine koji je istovremeno i
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6.
Za djelatnike u Odjelu koji obavljaju poslove iz
samoupravnog djelokruga Općine do donošenja
posebnog zakona, primjenjuju se odredbe
Zakona o upravi kojima se uređuje radni odnos,
plaće djelatnika u organima uprave.
IV. O R G A N I Z A C I J A
Članak 7.
Sredstva za rad odjela osiguravaju se u
Proračunu Općine i iz drugih prihoda u skladu sa
Zakonom.
Članak 8.
U izradi Upravni odjel koristi službena pismena
sa sadržajem zaglavlja akta: koji sadrži naziv
Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska
županija, Općina Lovreć, Jedinstveni upravni
odjel, klasifikacijska oznaka, mjesto i datum
izrade akta. Sve se ovjerava sa pečatom

06. siječnja 2020.

Jedinstvenog upravnog odjela koji odgovara
zaglavlju.
Članak 9.
Na zgradi u kojoj je smješten odjel mora biti
istaknuta natpisna ploča.
Natpisna ploča sadrži: Grb Republike Hrvatske,
naziv Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska
županija, Jedinstveni upravni odjel Općine
Lovreć.
Članak 10.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Odjela
uređuje se naročito: poslovi koji se obavljaju u
odjelu, način rada, programiranja i planiranja
rada, broj potrebnih djelatnika s naznakom
njihovih osnovnih poslova i zadataka, stručna
sprema i dr. stručni uvjeti za obavljanje poslova,
ovlasti i odgovornosti, te dr. pitanja od značaja za
rad Odjela.
Pravilnik donosi Općinsko vijeće na prijedlog
Pročelnika.
V. Z A V R Š N E O D R E D B E
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, a
objaviti će se u Službenom glasniku općine
Lovreć.
Predsjednik vijeća
Općine Lovreć:
Bogoslav Džaja
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Na temelju članka 9.st.2. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (
NN.br. 28/10) i čl.45. Statuta općine Lovreć
(Službeni glasnik općine Lovreć, br. 2/13)
Općinski načelnik općine Lovreć dana
02.09.2019. godine donosi
ODLUKU
o osnovici za obračun plaće
službenika i namještenika JUO općine
Lovreć
Članak1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica za obračun
plaća službenika i namještenika u JUO općine
Lovreć.
Plaću službenika i namještenika u JUO općine
Lovreć čini umnožak koeficijenta složenosti
poslova radnog mjesta na koju je službenik i
namještenik raspoređen i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu
godinu radnog staža.
Članak 2.
Osnovica iz čl.1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu
od 5.695,87 kuna bruto, koliko iznosi osnovica
državnih službenika i namještenika i povećavati
će se ili smanjivati sukladno mijenjanju osnovice
državnim službenicima.
Članak3.
Osnovica za obračun plaće utvrđuje se odlukom
načelnika.
Članak 4.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa : 022-05/19-01/28
Ur.broj: 2129-04-01-19-1
Lovreć, 02.09. 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anita Nosić

06. siječnja 2020.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
KLASA: 035-01/17-01/01
UR.BROJ: 2129-04-03-17-1
Lovreć, 02.01.2018.godine
Na temelju članka 18. st. 3. Uredbe o uredskom
poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09) i
odredbi Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim
oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i
primalaca akata („Narodne novine“, broj 38/88),
Jedinstveni upravni odjel općine Lovreć donosi
PLAN
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata za 2018. godinu

06. siječnja 2020.

Članak 1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih akata
stvaratelja i primatelja akata za 2018. godinu
utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata
Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i
Jedinstvenog upravnog odjela općine Lovreć te
brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 2.
Ovim planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju
i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga rada
tijela iz čl. 1. Plana, a koristit će se u određivanju
klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake
predmeta na pojedinim vlastitim i primljenim
aktima u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine,
kako slijedi:
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Članak 3.
Ovim Planom određuje se i brojčana oznaka
organizacijske jedinice unutar upravnog tijela
Općine i brojčane oznake stvaratelja i primatelja

06. siječnja 2020.

akata sukladno Pravilniku o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Lovreć
kako slijedi: Općina Lovreć u uredskom
poslovanju rabit će brojčanu oznaku 2129-04.
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Članak 4.
Ovaj plan se primjenjuje od 1. siječnja 2018.
godine, a objavit će se u „ Službenom glasniku
općine Lovreć “
i na službenoj Internet stranici Općine:
opcina.lovrec@st.t-com.hr
Pročelnik JUO:

06. siječnja 2020.
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