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IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/34 

URBROJ: 2181-30-01-22-1 

Lovreć, 2. prosinca 2022. 

 

 

 

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18) 

i članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13, pročišćeni tekst-

04/20), Općinsko vijeće Općine Lovreć, na sjednici, održanoj 2.12.2022. godine, donosi 

 

 

 

IZMJENE PROGRAMA 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Lovreć za 2022. godinu 
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Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području na području Općine 

Lovreć za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 6/21), (u daljnjem tekstu: Program) 

članak 3. mijenja se i glasi:  

 

          „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. Izgradnja groblja                                                          1.436.000,00 kn 

1.2. Nabava dugotrajne imovine za općinske prostorije                40.000,00 kn 

1.3. Javne površine                                      100.000,00 kn 

1.4 Opremanje mrtvačnica                                                                  30.000,00 kn 

1.5 Nabava kontejnera i spremnika za otpad                                 530.000,00 kn 

1.6 Javna rasvjeta-kapitalna ulaganja                                                80.000,00 kn 

1.7 Spomenik hrvatskim braniteljima                                                35.000,00 kn 

1.8 Dječja igrališta                                                                               600.000,00 kn 

1.9 Nabava opreme i strojeva za održavanje 

       Komunalne infrastrukture                                                            20.000,00 kn 

2.0 Sportsko igralište Dobrinče                                                        300.000,00 kn 

2.1 Vodovodna mreža                                                                          73.000,00 kn 

2.2 Vanjska vježbališta                                                                       300.000,00 kn 

 

Ukupan iznos                                                                                   3.544.000,00 kn 
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Članak 2. 

          Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Općine Lovreć“. 

 
 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

Mario Cikojević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ 
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IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE LOVREĆ ZA 2022. GODINU 

 
 
 
Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu («Narodne novine», broj 71/06., 124/10., 
124/11., 86/12. i 94/13.) i članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ 
broj 02/13, pročišćeni tekst-04/20, 04/21), Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj 
2.12.2022. godine donosi 
 

IZMJENE PROGRAMA 
javnih potreba u sportu Općine Lovreć za 2022. godinu 

 
 

Članak 1. 
 
U Programu javnih potreba u sportu Općine Lovreć za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine 
Lovreć“ broj 6/21), (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi: 
 
„Financijska sredstva za unapređenje sportske djelatnosti od lokalnog značaja na području 
Općine Lovreć rasporedit će se za: 
 
1. potpore sportskim djelatnostima 
 
1.1 Tekuće donacije subjektima koji obavljaju sportske djelatnosti          30.000,00 kn                                                               
 
Općina Lovreć sudjeluje i u drugim oblicima zadovoljavanja potreba u sportu koji se ogledaju 
u sufinanciranju ostalih sportskih udruga i manifestacija u manjim iznosima.“ 
 
 

Članak 2. 

          Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Općine Lovreć“. 
 

 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOVREĆ 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 

PREDSJEDNIK  
Mario Cikojević 

 
KLASA: 024-02/22-01/35 
URBROJ: 2181-30-01-22-1 
Lovreć, 02.12.2022. godineosinca 201 
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IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/36 

URBROJ: 2181-30-01-22-1 

Lovreć, 02. prosinca 2022. 

 

 

 

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 

32/20 ) i članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13, pročišćeni 

tekst-04/20, 04/21), Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj 02.12.2022. godine donosi  

 

 

IZMJENE PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Lovreć za 2022. godinu 
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Članak 1. 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području na području Općine Lovreć za 2022. 

godinu („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 6/21), (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se 

i glasi:  

 

          „Financijska sredstva za potrebe održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Lovreć za ostvarivanje ovoga Programa, realizirat će se kako slijedi: 

 

 

OPIS TROŠKOVA PLAN (kn) 

A) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, IGRALIŠTA, DJEČJIH IGRALIŠTA,  
SANACIJA DEPONIJA I ODVOZ OTPADA 

Održavanje javnih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i 

uređenje novih, održavanje staza, njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja 

(sezonsko cvijeće, trajnice, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje 

smeća sakupljenog održavanjem javnih površina, održavanje parkovne opreme 

(klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), 

redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, uređenje sportskih igrališta i 

dječjih igrališta, čišćenje prometnica i javnih površina – uključuje redovno 

čišćenje ulica, šetališta, trgova površina ručnim, strojnim pometanjem 

otklanjanja i deponiranja nelegalno odbačenog otpada. 

 

 

 

525.000,00 

UKUPNO A 525.000,00 

  

B) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA 

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se 

obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu 

opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke 

ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i 

košnju trave i korova uz nerazvrstane ceste, nasipavanje nerazvrstanih cesta, 

održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanaciju udarnih rupa i 

dijelova prometnica i sanaciju nogostupa, kao i sanaciju i održavanje poljskih 

puteva. 

1.402.500,00 

UKUPNO B 1.402.500,00 
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C) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje 

instalacija javne rasvjete, za rasvjetljavanje površina javne namjene. 

Redovno održavanje javne rasvjete obuhvaća zamjenu neispravnih dijelova 

svjetiljke, cijelih svjetiljki, oštećenih stupova, kabela i slično, te premazivanje 

bojom stupova javne rasvjete. 

Pojačano održavanje javne rasvjete obuhvaća manje zahvate na ugradnji novih 

svjetiljki javne rasvjete na, u pravilu, postojeće stupove NN mreže. 

 

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 
 

UKUPNO C 440.000,00 

D) ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA  

Pod održavanjem groblja i mrtvačnica podrazumijeva se podmirivanje svih 

troškova održavanja i zamjena neispravnih dijelova i uređaja na istima. 

72.500,00 

UKUPNO D 72.500,00 

 

 

 
 

Članak 2. 

          Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Općine Lovreć“. 

 
 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

Mario Cikojević 
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IZMJENE PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE LOVREĆ ZA 2022. GODINU 

 

Na temelju članka 22. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 33/12.) 
i članka 31.  Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13, pročišćeni tekst-

04/20), Općinsko vijeće Općine Lovreć, na sjednici održanoj  2.12.2022. godine, donosi 
 
 

IZMJENE PROGRAMA 
socijalnih potreba Općine Lovreć za 2022. godinu 

 
Članak 1. 

 
U Programu socijalnih potreba Općine Lovreć za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine 
Lovreć“ broj 6/21), (u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi: 
 
„Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa rasporedit će se za: 
 

 
1. Jednokratne novčane pomoći i stipendije 
 
1.1. jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođeno dijete -
200.000,00 kuna 
 
  - prvo dijete  10.000,00 kn 
  - drugo dijete  10.000,00 kn 
  - treće i svako iduće dijete 70.000,00 u sedam godina (10.000,00 kn godišnje u   
                           jednakim anuitetima kroz 7 godina) u skladu s posebnom odlukom. 
 
1.2. studentska stipendija i jednokratna novčana naknada za prijevoz - 180.000,00 kuna 
 

- svim studentima sa područja Općine Lovreć koji ostvare uvjete dodjeljuju se 
studentske stipendije u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno za vrijeme trajanja akademske 
godine, u skladu s odlukom Općinskog vijeća. 

 
- svim studentima s područja Općine Lovreć osigurava se subvencija prijevoza u 

jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna, sukladno odluci Općinskog vijeća. 
 
 
2. pomoć učenicima u osnovnim i srednjim školama - 100.000,00 kuna 
 
2.1. sufinanciranje radnih bilježnica  
 

- osigurava se sufinanciranje kupnje radnih bilježnica za osnovnoškolce za područje 
Općine Lovreć sukladno posebnoj odluci. 

 
2.2. sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce u skladu s posebnom odlukom. 
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3. pomoć u predškolskom odgoju - 250.000,00 kuna 
 
3.1. plaćanje usluge vrtića 
 

- Općina će sufinancirati 80 % ekonomske cijene usluge vrtića svoj djeci koja imaju 
prebivalište na području Općine Lovreć u skladu s posebnom odlukom. 

  
 
4. jednokratne pomoći umirovljenicima - 35.000,00 kn 
 
Općina Lovreć isplaćuje jednokratne pomoći u iznosu od 200,00 kn, 400,00 kn i 600,00 kn 
umirovljenicima s mirovinama do 1.000,00, 2.000,00 i 3.000,00 kn u skladu s posebnom 
odlukom. 
 
5. Jednokratne pomoći obiteljima i podmirenje troškova ogrjeva - 100.000,00 kn 
 
Općina Lovreć odobrava jednokratne pomoći za osobe koje podnesu zahtjeve 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovreć, a najviše za pokrivanje troškova stanovanja i 
liječenja. 
 
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, odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade. 
Financijska sredstva za podmirenje troškova ogrjeva se osiguravaju iz proračuna Splitsko-
dalmatinske županije. 
 
6. pomoći obiteljima djece s posebnim potrebama - 60.000,00 kuna 
 
Općina Lovreć odobrava jednokratne isplate roditeljima koji imaju dijete s posebnim 
potrebama u skladu s posebnom odlukom.“ 
 

Članak 2. 

          Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Općine Lovreć“. 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
PREDSJEDNIK  

 
Mario Cikojević 

KLASA: 024-02/22-01/37 
URBROJ: 2181-30-01-22-1 
Lovreć, 02.12.2022. godine 
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IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 
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ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2023. GODINU 

 

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08) i članka 31. Statuta Općine 

Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13, pročišćeni tekst-04/20, 04/21), Općinsko vijeće 

općine Lovreć na sjednici održanoj 2.12.2022. godine donosi 

 

 

 

ODLUKA 

o izvršenju Proračuna Općine Lovreć 

za 2023. godinu 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom se uređuje način izvršenja Proračuna općine Lovreć za 2023. 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.  
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Članak 3. 

 

 Stvarna naplata prihoda/primitaka nije ograničena procjenom prihoda/primitaka proračuna. 

 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA  
 

Članak 4. 

 

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine 

utvrđene u Posebnom dijelu.  

 

Članak 5. 

 

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik. 

 

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. 
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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 01. rujna tekuće godine, a godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna prethodne 

godine do 01. lipnja tekuće godine.  

 

Članak 12. 

 

Rashodi Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda (protu obvezom) 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. 

 

U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela dopuštena je preraspodjela utvrđenih 

sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka uz načelnikovo odobrenje. 

 

Ako se u pojedinom razdjelu nepredviđeni ili nedovoljno predviđeni rashodi ne mogu podmiriti u 

okviru planiranih sredstava, kako je to regulirano stavkom 1. ovog članka, općinski načelnik može, 

na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, odlučiti o tome da se ti rashodi podmire iz ušteda 

drugih razdjela ili smanjivanjem sredstava na njihovim stavkama, s tim da umanjenje pojedine 

stavke rashoda ne može biti veće od 5 % sredstva utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. 

 

Preraspodjela sredstava iz stavka 2. ovog članka može se odobriti da se ne bi dovelo u pitanje 

neophodno izvršavanje poslova i programa Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15 % sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja 

se umanjuje ako se time osigurava povećanje sredstava nacionalnog učešća planiranih u Proračunu 

za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije. 

 

O izvršenim preraspodjelama iz stavaka 1., 2. i 4. ovog članka načelnik izvješćuje Općinsko vijeće 

Općine Lovreć u polugodišnjem i godišnjem izvještaju. 

 

 

 

Članak 15. 

 

Sredstva proračunske zalihe koriste se za hitne, nepredviđene i druge namjene utvrđene člankom 

56. Zakona o proračunu. 

 

 

 

     Članak 16. 
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Sredstva proračunske zalihe raspoređuje Općinski načelnik. 

 

 

Članak 17. 

 

Godišnji Proračun se izvršava do 31. prosinca fiskalne godine. Financijske obveze koje ne budu 

podmirene do 31.12.2023. godine podmiruju se iz sredstava Proračuna sljedeće godine. 

 

 

Članak 18. 

 

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 19. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine 

Lovreć“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine 

                                                                        

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-02/22-01/07 

URBROJ:2181-30-01-22-1 

Lovreć, 2.12.2022. godine 

PREDSJEDNIK 

 

Mario Cikojević 
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IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 
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PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023 GODINU 

                               
       
R E P U B L I K A H R V A T S K A  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LOVREĆ 
NAČELNIK OPĆINE 
 
Lovreć, 25. studenoga 2022. godine 
 
 

 
 
 
 
 

Općinsko vijeće Općine Lovreć 
 n/r predsjednika Maria Cikojevića 

 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13) 
podnosim Općinskom vijeću Općine Lovreć na razmatranje i usvajanje Prijedlog programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Lovreć za 2023. godinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AASSSJHJJGHJJJJ 

NAČNICA OPĆINANE: 
                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK  
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Petar Petričević, mag. oec. 

 
Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 
68/18) i članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13, pročišćeni 

tekst-04/20), Općinsko vijeće Općine Lovreć, na sjednici, održanoj 2.12.2022. godine, donosi 
 

PROGRAM 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Lovreć za 2023. 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 
2023. godini, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa. 
 

Članak 2. 
 

Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa se temelje na sredstvima koja se tijekom 
2023. godine planiraju dobiti putem naplate komunalnog doprinosa, komunalne naknade, 
naknade za koncesije, dotacije iz proračuna Županije,  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 eurima) 
 
1.1. Izgradnja groblja                                                          92.906,00 
1.2 Dogradnja i opremanje mrtvačnica                                        19.908,00 
1.3 Modernizacija i izgradnja javne rasvjete                                13.272,00                                                
1.4 Uređenje parka za poginule i umrle hrvatske branitelje    39.817,00                                               
1.5 Kabelska kanalizacija                                                                   9.954,00 
1.6 Nabava opreme i strojeva za održavanje komunalne 
       infrastrukture                                                                               1.991,00 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ 7/22                                              Petak, 02. prosinca 2022. 

 39 

1.7 Uređenje trga u Studencima                                                    26.545,00 
1.8 Opremanje prostorija „stare pošte“                                       13.272,00 
1.9 Vodoopskrba i odvodnja                                                             2.654,00 
2.0 Izgradnja vanjskih vježbališta                                                   26.545,00 
2.1 Sportsko igralište Dobrinče                                                         3.982,00 
2.2 Sportsko-rekreacijski centar Dubrava                                     66.361,00 
2.3 Izgradnja dječjih igrališta                                                           79.634,00 
 
Ukupan iznos                                                                                   396.841,00 
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 4. 
 

Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su u proračunu 
Općine Lovreć za 2023. 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 2023. godine. 
 
 

 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOVREĆ 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

 
 

PREDSJEDNIK  
 

Mario Cikojević 
 
KLASA: 024-02/22-01/38 
URBROJ: 2181-30-01-22-1 
Lovreć, 02.12.2022. godine 
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE LOVREĆ ZA 2023. GODINU 

                                 
R E P U B L I K A H R V A T S K A  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LOVREĆ 
NAČELNIK OPĆINE 
 
Lovreć, 25. studenoga 2022. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 

Općinsko vijeće Općine Lovreć 
 n/r predsjednika Maria Cikojevića 

 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13) 
podnosim Općinskom vijeću Općine Lovreć na razmatranje i usvajanje Prijedlog programa 
javnih potreba u kulturi Općine Lovreć za 2023. godinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAAAASSSJHJJGHJJJJ 

NAČELNICA OPĆINANE: 
                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 

 
 
 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ 7/22                                              Petak, 02. prosinca 2022. 

 41 

Petar Petričević, mag.oec. 
 

Na temelju članaka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», 
broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine 
Lovreć“ broj 02/13, pročišćeni tekst-04/20, 04/21), Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici 
održanoj 2.12.2022. godine donosi 
 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Općine Lovreć za 2023. godinu 

 
 
I. UVODNE ODREDBE 
 

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 2023. 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: 
 
Djelatnost i poslove udruženja i drugih organizacija u kulturi, te pomaganje i 
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva kao i poticanje kulturnih akcija i manifestacija, 
knjižničnih i nakladničkih djelatnosti u iznosu od 2.654,00 eura. 
 
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 3. 
 
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su Proračunom 
Općine Lovreć za 2023. 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. 
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Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom glasniku Općine Lovreć», 
a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
 
 

PREDSJEDNIK  
 
 

Mario Cikojević 
 
 
KLASA: 024-02/22-01/39 
URBROJ: 2181-30-01-22-1 
Lovreć, 02.12.2022. godine 
prosinca 2013. 
PREDSJED 
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE LOVREĆ ZA 2023. GODINU 

 

                               
R E P U B L I K A H R V A T S K A  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LOVREĆ 
NAČELNIK OPĆINE 
 
Lovreć, 25. studenoga 2022. godine 
 
 
 
 
 

 
 
 

Općinsko vijeće Općine Lovreć 
 n/r predsjednika Maria Cikojevića 

 
 
 
 
 
Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13) 
podnosim Općinskom vijeću Općine Lovreć na razmatranje i usvajanje Prijedlog programa 
javnih potreba u sportu Općine Lovreć za 2023. godinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAAAASSSJHJJGHJJJJ 

NAČELNICA OPĆINANE: 
                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
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Petar Petričević, mag.oec.   

 
 
 
 
 

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu («Narodne novine», broj 71/06., 124/10., 
124/11., 86/12. i 94/13.) i članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ 
broj 02/13, pročišćeni tekst-04/20, 04/21), Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj 
2.12.2022. godine donosi 
 

PROGRAMA 
javnih potreba u sportu Općine Lovreć za 2023. 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 2022. 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 
 
1.1 Tekuće donacije subjektima koji obavljaju sportske djelatnosti          3.982,00 eura                                         
 
 
 
Općina Lovreć sudjeluje i u drugim oblicima zadovoljavanja potreba u sportu koji se ogledaju 
u sufinanciranju 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 2023. godinu, a obujam i dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu 
proračunskih sredstava. 

Članak 4. 
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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. 

Članak 5. 
 
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom glasniku općine Lovreć», 
a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 

 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK  
 
 
 

Mario Cikojević 
 
KLASA: 024-02/22-01/40 
URBROJ:2181-30-01-22-1  
Lovreć, 02.12.2022. godine 
prosinca 2013. 
PREDSJEDNICA 
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PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU 

 

                               

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOVREĆ 

NAČELNIK OPĆINE 

 

Lovreć, 25. studenoga 2022. godine 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Lovreć 

 n/r predsjednika Maria Cikojevića 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13) podnosim 

Općinskom vijeću Općine Lovreć na razmatranje i usvajanje Prijedlog programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Lovreć za 2023. godinu. 
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NAAAASSSJHJJGH 

NAČELNICA OPĆINANE: 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

 

Petar Petričević, mag.oec. 

 

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 

32/20 ) i članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13, pročišćeni 

tekst-04/20, 04/21), Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj 2.12.2022. godine donosi  

 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Lovreć za 2023. godinu 
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Članak 1. 

 

Ovim programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje komunalne infrastrukture i opseg poslova 

održavanja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih proračunskih stavki po djelatnostima za 

2023. godinu.          

 

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima: 

- komunalnog doprinosa; 
- komunalne naknade; 
- iz cijene komunalne usluge; 
- iz naknade za koncesiju; 
- iz proračuna jedinice lokalne samouprave; 
- fondova Europske unije; 
- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i 
- donacija. 

 

 

 

 

Članak 2. 

 

Financijska sredstva za potrebe održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Lovreć za ostvarivanje ovoga Programa, realizirat će se kako slijedi: 

 

 

OPIS TROŠKOVA PLAN (euro) 

B) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, IGRALIŠTA, DJEČJIH IGRALIŠTA,  
SANACIJA DEPONIJA I ODVOZ OTPADA 

Održavanje javnih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i 

uređenje novih, održavanje staza, njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja 

(sezonsko cvijeće, trajnice, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje 

smeća sakupljenog održavanjem javnih površina, održavanje parkovne opreme 

(klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), 
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redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, uređenje sportskih igrališta i 

dječjih igrališta, čišćenje prometnica i javnih površina – uključuje redovno 

čišćenje ulica, šetališta, trgova površina ručnim, strojnim pometanjem 

otklanjanja i deponiranja nelegalno odbačenog otpada. 

75.652,00 

UKUPNO A 75.652,00 

  

B) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA,POLJSKIH PUTEVA I POTPORNIH ZIDOVA UZ 

PROMETNICE 

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se 

obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu 

opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke 

ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i 

košnju trave i korova uz nerazvrstane ceste, nasipavanje nerazvrstanih cesta, 

održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanaciju udarnih rupa i 

dijelova prometnica i sanaciju nogostupa, kao i sanaciju i održavanje poljskih 

puteva. 

                              

164.045,00 

UKUPNO B 164.045,00 

  

C) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje 

instalacija javne rasvjete, za rasvjetljavanje površina javne namjene. 

Redovno održavanje javne rasvjete obuhvaća zamjenu neispravnih dijelova 

svjetiljke, cijelih svjetiljki, oštećenih stupova, kabela i slično, te premazivanje 

bojom stupova javne rasvjete. 

Pojačano održavanje javne rasvjete obuhvaća manje zahvate na ugradnji novih 

svjetiljki javne rasvjete na, u pravilu, postojeće stupove NN mreže. 

                     

51.762,00 

UKUPNO C 51.762,00 

D) ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA  

Pod održavanjem groblja i mrtvačnica podrazumijeva se podmirivanje svih 

troškova održavanja i zamjena neispravnih dijelova i uređaja na istima. 

43.799,00 

UKUPNO D 43.799,00 

 

Članak 3. 
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Provođenje ovog programa u nadležnosti je Općinskog načelnika Općine Lovreć.  

 

Općinski načelnik je dužan Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s 

podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2022. godinu.  

 

Članak 4. 

 

Ovaj program objaviti će se u „ Službenom glasniku Općine Lovreć“, a primjenjuje se od 01.siječnja 

2022.godine.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/41  

URBROJ:2181-30-01-22-1 

Lovreć, 02.12.2022. godine 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

Mario Cikojević 
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PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE LOVREĆ ZA 2023. GODINU 

                                 
R E P U B L I K A H R V A T S K A  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LOVREĆ 
NAČELNIK OPĆINE 
 
Lovreć, 25. studenoga 2022. godine 

 
 
 
 
 
 

Općinsko vijeće Općine Lovreć 
 n/r predsjednika Maria Cikojevića 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13) 
podnosim Općinskom vijeću Općine Lovreć na razmatranje i usvajanje Prijedlog programa 
socijalnih potreba Općine Lovreć za 2023. godinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAAAASSSJHJJGHJJJJ 

NAČELNICA OPĆINANE: 
                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
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Petar Petričević, mag.oec.   
 
 

Na temelju članka 22. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 33/12.) 
i članka 31.  Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13, pročišćeni tekst-

04/20), Općinsko vijeće Općine Lovreć, na sjednici održanoj  2.12.2022. godine, donosi 
 
 
 

PROGRAM 
socijalnih potreba Općine Lovreć za 2023. 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 2023. 
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. 
 

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 
 
1.1. jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođeno dijete -
26.545,00 eura 
 
 
1.2. studentska stipendija i jednokratna novčana naknada za prijevoz – 23.890,00 eura 
 
2. pomoć učenicima u osnovnim i srednjim školama – 13.272 eura 
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2.1. sufinanciranje radnih bilježnica  
 

- osigurava se sufinanciranje kupnje radnih bilježnica za osnovnoškolce za područje 
Općine Lovreć sukladno posebnoj odluci. 

 
2.2. sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce u skladu s posebnom odlukom. 
 
3. pomoć u predškolskom odgoju – 26.545,00 eura 
 
3.1. plaćanje usluge vrtića 
 

- Općina će sufinancirati 80 % ekonomske cijene usluge vrtića svoj djeci koja imaju 
prebivalište na području Općine Lovreć u skladu s posebnom odlukom. 

  
 
4. Jednokratne pomoći obiteljima i podmirenje troškova ogrjeva – 13.272,00 eura 
 
Općina Lovreć odobrava jednokratne pomoći za osobe koje podnesu zahtjeve 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovreć, a najviše za pokrivanje troškova stanovanja i 
liječenja. 
 
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, odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade. 
Financijska sredstva za podmirenje troškova ogrjeva se osiguravaju iz državnog proračuna. 
 
5. pomoći obiteljima djece s posebnim potrebama – 7.963,00 eura 
 
Općina Lovreć odobrava jednokratne isplate roditeljima koji imaju dijete s posebnim 
potrebama u skladu s posebnom odlukom. 
 
6. sufinanciranje prve nekretnine za mlade obitelji – 33.181,00 eura 
 
Općina Lovreć odobrava jednokratne isplate mladim obiteljima za sufinanciranje prve 
nekretnine u skladu s posebnom odlukom. 
 

Članak 4. 
 
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su Proračunom 
Općine Lovreć za 2023. godinu, a obujam 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 
Splitsko - dalmatinske županije. 
 
 
III. ZAVRŠNA ODREDBA 
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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 2023. godine. 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
 
 
 

PREDSJEDNIK  
 
 

Mario Cikojević 
 

KLASA:024-02/22-01/42  
URBROJ: 2181-30-01-22-1 
Lovreć, 02.12.2022. godine 
prosinca 213. 
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ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZA 

2023. GODINU 

                     
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                       

OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-02/22-01/43 

URBROJ: 2181-30-01-22-1 

 

Lovreć, 02.12.2022. godine 

                                                                                               

                                                     

 

 

Na temelju članka 10. stavak 3., a vezano za članak 5. stavak 2. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19, 98/19) te članka 31. Statuta 

Općine Lovreć (“Službeni glasnik općine Lovreć” br. 1/13-pročišćeni tekst 4/20), Općinsko vijeće Općine 

Lovreć na sjednici održanoj 2.12.2022. godine donijelo je 

  

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje  

političkih stranaka i izabranih članova s liste grupe birača za 2023. godinu 
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Članak 1. 

 

Ovom se odlukom raspoređuju novčana sredstava iz proračuna Općine Lovreć za 2023. godinu, u svrhu 

redovitog godišnjeg financiranja političkih stranaka i izabranih članova s liste grupe birača koje 

participiraju u Općinskom vijeću Općine Lovreć. 

 

Članak 2. 

  

Proračunska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način, da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za ukupno 9 (devet) članova Općinskog vijeća Općine Lovreć, tako da pojedinoj političkoj 

stranci i izabranom članu s liste grupe birača, pripadaju sredstva srazmjerno broju njezinih članova u 

trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 2.000,00kn (265,45 eura) neto godišnje. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola (žene) pripada i pravo na naknadu u visini od 

10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. 

 

  

Članak 3. 

  

Raspoređena novčana sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačit će se na žiro račun političke stranke, 

odnosno na poseban račun člana općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u 

jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili 

završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.  

Sredstva iz prethodnog stavka isplaćuju se iz Proračuna Općine Lovreć. 

                                                 

 

Članak 4. 

      

Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća, prestane članstvo u političkoj 

stranci sa čije je liste izabran, financijska sredstva koja su predmet ove Odluke, ostaju političkoj stranci 

kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.  



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ 7/22                                              Petak, 02. prosinca 2022. 

 57 

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva  pripadaju političkoj stranci 

koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. 

Ukoliko nezavisni vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća postane član političke stranke koja ima 

vijećnike u Općinskom vijeću, financijska sredstva ostaju i dalje tom nezavisnom vijećniku te se na njega 

i dalje primjenjuju sve odredbe ove Odluke koje se odnose na nezavisne vijećnike.   

 

Članak 5. 

            

Iznos ukupnih sredstava za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

utvrđuje se proračunom Općine Lovreć za svaku godinu, a doznačuje se na račune političkih stranaka, 

odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika koji je otvoren za tu namjenu, i to jednokratno. 

Političkoj stranci se u tijeku proračunske godine mogu povećavati ili umanjivati financijska sredstva 

propisana ovom odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda 

podzastupljenog spola koji ta politička stranka ima  u Općinskom vijeću. 

Povećanje, odnosno smanjenje financijskih sredstava propisano stavkom 2. ovog članka, počinje prvim 

slijedećim mjesecom nakon mjeseca u kojem je došlo do promjene broja podzastupljenog spola 

određene političke stranke. 

Doznačena sredstva iz stavka 1. ovog članka, političke stranke, odnosno nezavisni vijećnici, dužni su 

knjigovodstveno obrađivati te omogućiti uvid nadležnim tijelima o načinu raspolaganja istima. 

 

Članak 6. 

           

Nakon isteka mandata nezavisnog vijećnika ili ako mu mandat prestane prije isteka vremena na koje je 

izabran, isti je  dužan u roku od 60 dana od dana konstituiranja novog saziva predstavničkog tijela, 

odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje je izabran, vratiti u proračun Općine 

Lovreć neutrošena financijska sredstva dobivena iz proračuna Općine Lovreć za redovito godišnje 

financiranje svoje djelatnosti nezavisnog vijećnika, kao i sredstva u iznosu tržišne protuvrijednosti 

imovine kupljene navedenim sredstvima, dobivenima iz proračuna Općine Lovreć.   

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Lovreć. 

         

  PREDSJEDNIK                                                

 

Mario Cikojević 
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PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA PROJEKTA IZGRADNJE I 

OPREMANJA DJEČJEG IGRALIŠTA STUDENCI 

                     
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                       

OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-02/22-01/44 

URBROJ: 2181-30-01-22-1 

 

Lovreć, 02.12.2022. godine 

 

 

Prilog III. 

 
 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA: _________________ URBROJ: _________________ ) 

UNUTAR TIPA OPERACIJE 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS 

LAG-a „ADRION“  

 

OPIS PROJEKTA 

 

1. NAZIV PROJEKTA 

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog 

odgovarajućeg dokumenta) 

IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U OPĆINI LOVREĆ - MO STUDENCI 

2. NOSITELJ PROJEKTA 

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA 
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OPĆINA LOVREĆ 

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA 

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA 

DR. FRANJE TUĐMANA 7, 21257 LOVREĆ 

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

PETAR PETRIČEVIĆ, OPĆINSKI NAČELNIK 

2.5. KONTAKT 

tel:021/723-001  

e-mail: opcina@lovrec.hr 

3. OPIS PROJEKTA 

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 

3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

3.1.1. PODMJERA 

3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

3.1.2. TIP OPERACIJE 

3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

 

3.2. MJESTO PROVEDBE 

3.2.1. ŽUPANIJA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

OPĆINA LOVREĆ 

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

STUDENCI 
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3.3. CILJEVI PROJEKTA 

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Glavni cilj projekta je, izgradnjom dječjeg igrališta u naselju Studenci, doprinijeti poboljšanju 

kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo te osigurati prostor za igru djece u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima. 

Specifični ciljevi projekta su:  

- kroz izgradnju i opremanje dječjeg igrališta, unaprijediti društvenu infrastrukturu naselja 

Studenci ali i same Općine Lovreć 

 - doprinijeti kvalitetnom korištenju slobodnog vremena lokalnog stanovništva; 

 - doprinijeti razvoju i druženju djece i mladih na siguran i aktivan način.  

- atraktivniji izgled dječjeg igrališta i školskog igrališta 

 

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori 

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih 

rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje su:  

• unaprijeđena društvena infrastruktura kroz izgradnju i funkcionalno opremanje dječjeg 

igrališta na katastarskoj čestici broj 3344/7, k.o. Studenci; 

 • povećana kvaliteta korištenja slobodnog vremena lokalnog stanovništva;  

• osiguran dodatan sadržaj za obitelji iz naselja Studenci te obližnjih naselja.  

 

Realizacijom projekta obnoviti će se dječje igralište na površini od cca 175,00m2 . 

Na navedenoj površini biti će postavljeno 5 igrala za igru djece. Da bi dječje igralište u 

potpunosti bilo opremljeno i prilagođeno potrebama djece i roditelja biti će postavljeno: 2 klupe 

s naslonom, 2 koša za otpatke. Izgrađeno i opremljeno igralište biti će namijenjeno svim dobnim 

skupinama djece, dostupno svim stanovnicima naselja Općine Lovreć, naseljima na području 

Imotske krajine te posjetiteljima i turistima. Dječje igralište usklađeno je s europskim normama 

HRN EN 1176:2008 koje se odnose na sigurnost na igralištima za djecu. 
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3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 
 
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 
 
Ako je odgovor ''DA'': 

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta 
 
___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

 

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 
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(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano 

razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 
 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) 
Planirani 

broj radnih 
mjesta 

Planirana godina ili 
planirano razdoblje 

stvaranja novog 
radnog mjesta nakon 
realizacije projekta 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Napomena: 

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. i 
praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere  

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave 
projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. 

Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati 
na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe 
ulaganja. 
 

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA 

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz 

3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora o financiranju. 

Prvi  mjesec se odnosi na postupak nabave dok je za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta 

predviđeno trajanje od 2 mjeseca. Planirano trajanje provedbe projekta može se pomaknuti zbog 

loših vremenskih uvjeta kada nije moguće izvoditi radove na otvorenom. 

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 
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(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a 

najviše 800 znakova) 

1. Zaprimanje odluke o prihvatljivosti projekta 

2. Sklapanje ugovora o financiranju projekta 

3. Provedba postupka jednostavne nabave i sklapanje ugovora s odabranim izvođačem 

4. Zaprimanje odluke o dodjeli sredstava 

5. Podnošenje zahtjeva za isplatu I. rate 

6. Izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji 

7. Stručni nadzor izvršenih radova 

8. Promidžba i vidljivost; označavanje ulaganja sukladno Natječaju 

9. Podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu 

 

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije 

projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni 

projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska 

dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti 

javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje 

spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: 

izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i 

potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta) 

Izrada Glavnog projekta te ishođenje potvrde od Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno 

uređenje.  

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni 

troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s 

tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000 

eura (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti) 

Ukupna vrijednost projekta je 285.000,00 kn bez PDV-a. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 

285.000,00 kn bez PDV – a. 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 
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(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne 

vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Aktivnosti 

vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave 

projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti 

na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom 

iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova 

i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave 

projekta navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele''.) 

Aktivnosti građenja nisu započele. 

 

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI 

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu 

nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim 

skupinama iz točke 11. ovog Priloga) 

Ciljane skupine projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Studenci“ jesu: 

 Djeca i mladež naselja Studenci i ostalih naselja na području cijele Općine Lovreć  

 Ostalo lokalno stanovništvo, izletnici i turisti na području Općine Lovreć koji će park 

koristiti kao mjesto okupljanja, druženja i odmora 

 Djeca i mladež iz ostalih okolnih mjesta 

Krajnji korisnici jesu korisnici koji nisu direktno uključeni u provedbu projekta ali on na njih 

ima neposredan utjecaj: 

 Roditelji, skrbnici, bake i djedovi djece i mladeži koja će svoje slobodno vrijeme 

provoditi u parku  

 Općina Lovreć kao jedinica lokalne samouprave koja realizacijom ulaganja kreira 

osnovnu pretpostavku za dugoročni, zdrav, aktivan i održiv razvoj Općine 

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA 

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u 

kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje 

korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Realizacijom projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta naselje Studenci koje broji oko 

400 kućanstava, od čega oko 70 djece i mladeži dobit će potreban, a do sada nepostojeći prostor 
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za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih 

roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom 

na negativne demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih 

obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja 

pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva. 

 

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S 

PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST 

UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 

STANOVNIŠTVO 

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM 

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta 

udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje 

cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi 

isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi 

humanitarnim i društvenim djelatnostima) 

N/P________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 

STANOVNIŠTVO 
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(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od 

posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je 

nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim 

djelatnostima) 

N/P________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA  

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE 

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune 

realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za 

provedbu projekta) 

Početak investicije se očekuje odmah nakon potpisivanja Ugovora o financiranju. Prva 

aktivnost u provedbi projekta je postupak provedbe jednostavne nabave tijekom 2023. godine. 

Tokom provedbe projekta, sredinom 2023. godine podnijeti će se Zahtjev za isplatu I. rate. 

Podnošenje drugog Zahtjeva za isplatu planirano je u prvoj polovici 2024. godine, a nakon 

završetka provedbe projekta. Ostatak ukupnog iznosa projekta biti će sufinanciran iz 

proračunskih sredstava Općine Lovreć. 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ 7/22                                              Petak, 02. prosinca 2022. 

 67 

 

 

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA 

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete 

za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih 

u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su 

zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja 

projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju 

od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

Naziv projekta  PROGRAM ZAŽELI-„ZAŽELI NJEGU, ZAŽELI POSAO“ 

Program  Europski socijalni fond operativni program Učinkoviti 

ljudski potencijali 

Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

2.315.785,00 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda 

Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

0,00 

Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

03.08.2018.-03.02.2020. 

Lokacija projekta  Lovreć 

Ciljevi projekta  Zapošljavanje žena u svrhu podrške starijim i nemoćnim 

osobama, obrazovanje istih i osposobljavanje za tržište rada 
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Naziv projekta  PROGRAM ZAŽELI-„ZAŽELI NJEGU, ZAŽELI POSAO“-

FAZA II 

Program  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 

Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

1.576.120,50 

 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

100% financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda 

Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

0,00 

Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

27.05.2021.-26.08.2022. 

Lokacija projekta  Lovreć 

Ciljevi projekta  Zapošljavanje žena u svrhu podrške starijim i nemoćnim 

osobama, obrazovanje istih i osposobljavanje za tržište rada 

  

Naziv projekta  PROGRAM ZAŽELI-„ZAŽELI NJEGU, ZAŽELI POSAO“ 

FAZA III 

Program  Europski socijalni fond operativni program Učinkoviti ljudski 

potencijali 

Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

988.650,00 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda 

Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

0,00 
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Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

28.07.2022.-28.03.2023. 

Lokacija projekta  Lovreć 

Ciljevi projekta  Zapošljavanje žena u svrhu podrške starijim i nemoćnim 

osobama, obrazovanje istih i osposobljavanje za tržište rada 

 

Naziv projekta  ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA 

PODRUČJU OPĆINE LOVREĆ 

Program   

Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

911.043,75 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

80% financiranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja 

i fondova EU 

Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

182.208,75 

Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

 

Lokacija projekta  Lovreć 

Ciljevi projekta  Uređena prometna infrastruktura na području Općine Lovreć 

 

 

Naziv projekta  REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 

NIKOLIĆI 

Program  EFARD 
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Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

8.967.224,06 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

100% financiranje od strane APPRRR - A 

Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

1.451.624,06 

Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

11.2022. - 

Lokacija projekta  Nikolići 

Ciljevi projekta  Osigurati prostor za rani i predškolski odgoj na području 

Općine Lovreć 

 

Iskustvo prijavitelja: 

Općinska uprava Općine Lovreć ima Jedinstveni upravni odjel unutar kojeg se kroz ustrojstvene 

jedinice - odsjeke - obavljaju poslovi po pojedinom području rada, radi učinkovitog obavljanja 

poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te za obavljanje poslova državne uprave koji su 

zakonom prenijeti na Općinu. Ima 4 zaposlenika. 

Radom odjela rukovodi i upravlja pročelnik odjela (dipl. iur.) koji pored obavljanja pravnih 

poslova organizira rad u Odjelu, te je ujedno i odgovorna za njegov rad. 

Projektni tim uključuje slijedeće osobe: 

1) Petar Petričević, načelnik 

Načelnik Općine Lovreć. Po zanimanju magistar ekonomije. U prethodnom zaposlenju stekao 

radno iskustvo u području prijave i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova, ali i 

nacionalnih programa. Voditelj/dionik brojnih projektnih timova s ciljem planiranja, izgradnje, 

kontrole i evaluacije projekata koji su provedeni na području Općine u razdoblju dok je bio 

vršitelj dužnosti.  
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2) Mislav Karoglan (Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć) 

Zaposlenik Općine Lovreć. Po zanimanju magistar prava. Dugogodišnji pročelnik Jedinstvenog 

upravnog Odjela Općine Lovreć.  

Ima položen državni stručni ispit. Ima  iskustvo u provođenju postupaka javne nabave i raznih 

projekata. Opis poslova: organizacija i koordinacija rada JUO, briga o materijalno tehničkim 

pretpostavkama poslovanja, raspoređivanje radnih zadataka unutar JUO. 

3) Jozo Skender,  referent za komunalne poslove - komunalni redar 

Zaposlenik Općine Lovreć s dugogodišnjim radnim iskustvom. Dionik brojni projektnih timova 

s ciljem planiranja, izgradnje, kontrole i evaluacije graditeljskih projekata koji su provedeni na 

području općine Lovreć. Opis posla: provedba programa gradnje i održavanje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, nadzor nad korištenjem imovine u vlasništvu Općine, poslovi 

provođenja komunalnog reda, koordinacija s tijelima državne uprave u čijoj je nadležnosti 

izgradnja i održavanje te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka po nalogu načelnika i pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela.  

4) Josipa Katić, Viši referent za pripremu i provedbu projekata-voditelj programa 

„Zaželi“ 

Zaposlenica Općine Lovreć na projektu ZAŽELI. Po zanimanju magistra ekonomije. Ima 3 

godine radnog iskustva u struci. Opis posla: provedba projekta Zaželi što uključuje izradu 

izvještaja, ZNS – ova, koordinacija među dionicima projekta. 

Po provedbi, (realizaciji projekta) projektnom timu koji će nastaviti kroz svoje domene 

sudjelovati u upravljanju odnosno projektom tim za upravljanje/održavanje projekta bit će 

nadopunjen na način da će: 

Potrebne tehničke poslove obavljati ovlaštene specijalizirane tvrtke koje postoje na području 

općine Lovreć i okolnih općina.  

 

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM  

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE 

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje 

realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta) 
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Novčana sredstva za održavanje bit će planirana u Proračunu Općine Lovreć. Održavanje će se 

financirati iz stavke Održavanje dječjih igrališta. 

 

 

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD 

DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri 

nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u 

razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz 3.2.1. „Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“; navesti način 

upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje 

projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima) 

Radovi održavanja uređenog igrališta obuhvaćaju: 

 Održavanje zelenih površina (zalijevanje, košnja i dr.) 

 Održavanje i eventualni popravci/zamjena komunalne opreme prema potrebi (klupe, 

koševi za smeće, rasvjeta i dr.) 

 Čišćenje igrališta i odvoz otpada  

Općina Lovreć donosi godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture sukladno kojem 

se provode navedeni radovi održavanja javnih površina. Sredstva za tu namjenu planiraju se i 

osiguravaju u općinskom proračunu.  

 

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA 

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, 

iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom 

razdoblju od 10 godina. 

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun 

neto prihoda. 

Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-adrion.hr  

Predložak za 
izračun neto prihoda.xlsx
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Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 
 

Tablica izračuna neto prihoda 

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 

 

 

 

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 

ODABRANOG LAG-a 

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da 

je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj 

poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost 

projekta s LRS) 

Projekt je usklađen s Lokalnom razvojnom strategijom LAG – a „ADRION“ – Cilj 3. 

Poboljšanje 

kvalitete života kroz podizanje društvenog i okolišnog standarda. Prioritet 3.2. – Razvoj 

potrebne 

društvene infrastrukture (sportski, kulturni, obrazovni i socijalni sadržaji).  (Poglavlje 3: vizija, 

str. 18/20 ciljevi i mjere LRS – a – str. 23) http://lag-adrion.hr/dokumenti/strategija/IDLAG-

ADRION-procisceno.pdf 
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11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 

STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

Pojašnjenje: 

- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za 3.2.1. „Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti 

dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. 

- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije. 

- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta. 

 

Ja, Petar Petričević, OIB: 79960033297, načelnik Općine Lovreć kao podnositelj Zahtjeva za 

potporu za tip operacije 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „ADRION“ za 

razdoblje 2014.-2020., a vezano uz provedbu projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 

Studenci" dajem Izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim 

interesnim skupinama kojom se obvezujem da će rekonstruirano i novoopremljeno dječje 

igralište u naselju Studenci biti dostupno lokalnom stanovništvu Općine Lovreć te ostalim 

interesnim skupinama.  

Interesne skupine kao krajnji korisnici su: 

 Svi stanovnici Općine Lovreć. 

 Djeca naselja Studenci i djeca ostalih mjesta na području cijele Općine Lovreć 

 Svi turisti koji borave na području Općine Lovreć i šire. 

 Svi povremeni posjetitelji i izletnici. 

 Ostale interesne skupine koje će od provedbe ulaganja imati direktne/indirektne koristi 

Dječje igralište u naselju Studenci bit će dostupno svim stanovnicima, turistima, posjetiteljima 

i izletnicima bez ikakvih diskriminacijskih ograničenja. 

Datum:       Potpis i pečat: 

 

__________________________    __________________________ 
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ODLUKA VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA 

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj  19/98, 50/12, 89/17) i i 

članka 31. Statuta Općine Lovreć („Službeni glasnik Općine Lovreć“ broj 02/13, pročišćeni 

tekst-04/20, 04/21), Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj 2.12.2022. godine 

donosi 

ODLUKU 

o visini godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuje se visina godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblja 

u vlasništvu Općine Lovreć. 

Članak 2. 

Visina godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se kako slijedi: 

- za sva grobna mjesta 15 eura. 

Članak 3. 

Grobna naknada iz čl. 1. prihod je Općine Lovreć i naplaćuje se u korist 

Proračuna Općine Lovreć. 

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se jednom godišnje po primitku 

naloga za plaćanje ispostavljenog od Jedinstvenog upravnog odjela. 

Prikupljena novčana sredstva namijenjena su za uređenje groblja. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku 

Općine Lovreć“. 

KLASA: 024-02/22-01/45 

URBROJ: 2181-30-01-22-1 

Lovreć, 02.12.2022. 

PREDSJEDNIK 

Mario Cikojević 
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ODLUKA O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE LOVREĆ 

              

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA   

OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:024-02/22-01/46  

URBROJ:2181-30-01-22-1  

 

Lovreć, 02.12.2022. godine 

 Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16) i 

članka 31. Statuta Općine Lovreć ( “ Službeni glasnik općine Lovreć” br. 1/13-pročišćeni tekst 

4/20), Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj 02.12.2022. godine donijelo je 

O D L U K U 

o općinskim porezima Općine Lovreć 

I Temeljne odredbe 

Članak 1. 

Ovom Odlukom ukidaju se svi općinski porezi, kao prihod Općine Lovreć, kojima u okviru 

samoupravnog djelokruga Općina Lovreć slobodno raspolaže. 

II. Prijelazne i završne odredbe 

Članak 2. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine 

Lovreć (“Službeni glasnik Općine Lovreć br.1/02.”) 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine 

Lovreć”, a objavit će se i u Narodnim novinama .  

PREDSJEDNIK 

Mario Cikojević 
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ODLUKA O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA DJELATNICE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

              

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                         PRIJEDLOG         

OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-02/22-01/47 

URBROJ: 2181-30-01-22-1 

 

Lovreć, 02.12.2022. godine 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. novine br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20) i članka 31. Statuta Općine Lovreć ( “ Službeni glasnik općine Lovreć” br. 1/13-

pročišćeni tekst 4/20), Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj 2.12.2022. godine 

donijelo je 

 
 
 

 ODLUKU 

 
o naknadi putnih troškova djelatnici predškolskog odgoja 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom o naknadi putnih troškova djelatnici predškolskog odgoja ( u daljnjem tekstu: 
Odluka) utvrđuje se visina naknade putnih troškova djelatnici predškolskog odgoja zaposlenoj 
u Dječjem vrtiću „Loptica“, a raspoređena na mjesto rada u Općini Lovreć. 
 

Članak 2. 
 
Visina troškova iz stavka 1. obračunava se u skladu s važećom Odlukom o visini putnih troškova 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć. 
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Poslodavac je dužan dostaviti obračun putnih troškova na posebnom obrascu, a iz kojeg je 
vidljiva relacija, broj radnih dana, kao i broj prijeđenih kilometara prilikom dolaska i odlaska 
na posao djelatnice. 
Obračun iz prethodnog stavka dostavlja se na protokol Jedinstvenom upravnom odjelu nakon 
čega se ovlašćuje Općinski načelnik za isplatu navedenih troškova. 
 
 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Lovreć. 
 
 
 
 

 
 

PREDSJEDNIK 
 
 
 

Mario Cikojević 
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ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ ZA 2023. 

GODINU 

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 02.12.2022. godine, 

donosi 

 

       ANALIZU STANJA 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE LOVREĆ U 2022. 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: 
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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 
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 
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       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 2021, godinu za rad DVD Lovreć 

osiguralo je sredstva, u iznosu od 56.407,00 eura.  

      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 GRADINALovreć,  
- 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 UOKVIRU 

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. 
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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 OPIS POZICIJE U PRORAČUNU 
Realizirano u 2022.  

(iznosi u eurima) 

Planirano za 

2023. god. 

(iznosi u 

eurima) 

1. 

CIVILNA ZAŠTITA 
(opremanje, osposobljavanje, smotriranje, 

angažiranje, osiguravanje uvjeta za evakuaciju, 

 

 

 

 

 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LOVREĆ 7/22                                              Petak, 02. prosinca 2022. 

 83 

zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i 

spašavanju) 

 

0,00 

 

664,00 

2. 

VATROGASTVO 
- opremanje, angažiranje i dr. 

 

 

 

 

 

 

 

72.988,00 

4. 

UDRUGE GRAĐANA  
(Crveni križ) 

 

 

 

 

2.654,00 

 

5. 
HGSSS - Makarska 

            1.327,00 

 

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

 

 

77.633,00 

 

 

 

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 2019. 
godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što 
kvalitetnijeg razvoja istog. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOVREĆ 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:240-01/22-01/02 
URBROJ:2181-30-01-22-1 

 
Lovreć, 02.12.2022. godine 

 

 

 PREDSJEDNIK 

  

 

Mario Cikojević 

 
 

 
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  2.12.2022. 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. 
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 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja su: 

 

 

1. CIVILNA ZAŠTITA:  
 

 

- u proračunu za 2023. 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. 
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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 bitnog čimbenika u sustavu zaštite i spašavanja. 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOVREĆ 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:240-01/22-01/03 
URBROJ:2181-30-01-22-1 

 
 

Lovreć, 02.12.2022. godine 

 

      

  PREDSJEDNIK 

                                    Mario Cikojević 
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ODLUKA O IMENOVANJU ISPITNOG KOORDINATORA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA 

 
 
KLASA: 024-06/22-01/90 
URBROJ: 2181-30-02-22-1 
 
Lovreć, 03. studenga  2022. godine 
 
Temeljem članka 13. stavka 1. Pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita („Narodne 
novine“, broj 70/20)  te članka 45. Statuta Općine Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć broj 
01/13-pročišćeni tekst 04/20, 04/21) Općinski načelnik općine Lovreć dana 03.studenoga 
2022. godine donosi  

 
ODLUKU 

o imenovanju ispitnog koordinatora za polaganje Državnog stručnog ispita 
 

Članak 1. 
 

Imenuje se Jozo Skender, zaposlen na mjestu Referenta za komunalne poslove, za ispitnog 
koordinatora za polaganje Državnog stručnog ispita.  

 
Članak 2. 

 
Osoba iz prethodnog članka dužna je obavljati sve radnje koje mu nalaže važeći Pravilnik o 
polaganju državnog stručnog ispita. 
  

 
Članak 3. 

 
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku općine Lovreć. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
 

Petar Petričević, mag.oec. 
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ODLUKA O OSNOVICI ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA 

 
 
KLASA: 024-06/22-01/48 
URBROJ: 2181-30-02-22-2 
 
Lovreć, 30. studenoga  2022. godine 
 
Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10)  te članka 45. Statuta Općine Lovreć (Službeni 
glasnik Općine Lovreć broj 01/13-pročišćeni tekst 04/20, 04/21) Općinski načelnik općine 
Lovreć dana 30.11.2022. godine donosi  

 
ODLUKU 

o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Lovreć 

 
Članak 1. 

 
Osnovnu plaću službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Lovreć čini umnožak osnovice i pripadajućeg koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 
na koje je službenik, odnosno namještenik, raspoređen, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža. 

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika Općine Lovreć čija su radna 
mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Lovreć propisuje Općinsko vijeće 
Općine Lovreć. 

Ovom odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć. 

 
Članak 2. 

 
Za sva radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Lovreć utvrđuje se osnovica za obračun plaće u visini od 6.663,47 kuna bruto, 
koliko iznosi osnovica državnih službenika i namještenika. 
Osnovica za obračun plaće iz prethodnog stavka primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec 
studeni 2022.,a  koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2022. godine. 
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Članak 3. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o  osnovici za obračun plaće 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć (Službeni glasnik 
Općine Lovreć broj 04/22). 
 
 

 
Članak 4. 

 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku općine 
Lovreć. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
 

Petar Petričević, mag.oec. 
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PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2023 
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SUGLASNOST ZA PROVEDBU ULAGANJA PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA DJEČJEG IGRALIŠTA 

STUDENCI 

            
            
 

              

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                          

OPĆINA LOVREĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-02/22-01/44 

URBROJ: 2181-30-01-22-1 

 

Lovreć, 2.12.2022. godine 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. novine br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20) i članka 31. Statuta Općine Lovreć ( “ Službeni glasnik općine Lovreć” br. 1/13-

pročišćeni tekst 4/20), Općinsko vijeće Općine Lovreć na sjednici održanoj 2.12.2022. godine 

donijelo je 

 

 

O D L U K U 

 

davanju suglasnosti za provedbu projekta Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 

u Općini Lovreć - MO Studenci 

 

 
Članak 1. 

 

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu projekta „Izgradnja i opremanje 

dječjeg igrališta u Općini Lovreć - MO Studenci“.  

 

 
   Članak 2. 

 
Ulaganje u projekt iz članka I. ove Odluke, prijaviti će se na Natječaj za provedbu 

unutar tipa operacije 3.2.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
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temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG-a „ADRION“.  

Za podnositelja Zahtjeva – prijave na natječaj ovlašćuje se općinski načelnik Općine 
Lovreć. 
 

 
Članak 3. 

 

Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu, zajedno sa dokumentom „Opis 

projekta / operacije“, koji je Prilog ove Odluke te čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u službenom Glasniku Općine 

Lovreć. 
 
 

    P R E D S J E D N I K   
 

                                                                                              
 

Mario Cikojević 
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Prilog III. 

 
 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA: 024-02/22-01/44, URBROJ: 2181-30-01-22-1 ) 

UNUTAR TIPA OPERACIJE 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS 

LAG-a „ADRION“  

 

OPIS PROJEKTA 

 

1. NAZIV PROJEKTA 

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog 

odgovarajućeg dokumenta) 

IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U OPĆINI LOVREĆ - MO STUDENCI 

2. NOSITELJ PROJEKTA 

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA 

OPĆINA LOVREĆ 

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA 

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA 

DR. FRANJE TUĐMANA 7, 21257 LOVREĆ 

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

PETAR PETRIČEVIĆ, OPĆINSKI NAČELNIK 

2.5. KONTAKT 
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tel:021/723-001  

e-mail: opcina@lovrec.hr 

 

3. OPIS PROJEKTA 

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 

3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

3.1.1. PODMJERA 

3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

3.1.2. TIP OPERACIJE 

3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

 

3.2. MJESTO PROVEDBE 

3.2.1. ŽUPANIJA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

OPĆINA LOVREĆ 

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

STUDENCI 

 

3.3. CILJEVI PROJEKTA 

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Glavni cilj projekta je, izgradnjom dječjeg igrališta u naselju Studenci, doprinijeti poboljšanju 

kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo te osigurati prostor za igru djece u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima. 

Specifični ciljevi projekta su:  

- kroz izgradnju i opremanje dječjeg igrališta, unaprijediti društvenu infrastrukturu naselja 

Studenci ali i same Općine Lovreć 
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 - doprinijeti kvalitetnom korištenju slobodnog vremena lokalnog stanovništva; 

 - doprinijeti razvoju i druženju djece i mladih na siguran i aktivan način.  

- atraktivniji izgled dječjeg igrališta i školskog igrališta 

 

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori 

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih 

rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje su:  

• unaprijeđena društvena infrastruktura kroz izgradnju i funkcionalno opremanje dječjeg 

igrališta na katastarskoj čestici broj 3344/7, k.o. Studenci; 

 • povećana kvaliteta korištenja slobodnog vremena lokalnog stanovništva;  

• osiguran dodatan sadržaj za obitelji iz naselja Studenci te obližnjih naselja.  

 

Realizacijom projekta obnoviti će se dječje igralište na površini od cca 175,00m2 . 

Na navedenoj površini biti će postavljeno 5 igrala za igru djece. Da bi dječje igralište u 

potpunosti bilo opremljeno i prilagođeno potrebama djece i roditelja biti će postavljeno: 2 klupe 

s naslonom, 2 koša za otpatke. Izgrađeno i opremljeno igralište biti će namijenjeno svim dobnim 

skupinama djece, dostupno svim stanovnicima naselja Općine Lovreć, naseljima na području 

Imotske krajine te posjetiteljima i turistima. Dječje igralište usklađeno je s europskim normama 

HRN EN 1176:2008 koje se odnose na sigurnost na igralištima za djecu. 

 

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 
 
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 
 
Ako je odgovor ''DA'': 

c) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta 
 
___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 
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___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

 

d) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano 

razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 
 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) 
Planirani 

broj radnih 
mjesta 

Planirana godina ili 
planirano razdoblje 

stvaranja novog 
radnog mjesta nakon 
realizacije projekta 
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Napomena: 

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. i 
praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere  

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave 
projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. 

Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati 
na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe 
ulaganja. 
 

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA 

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz 

3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora o financiranju. 

Prvi  mjesec se odnosi na postupak nabave dok je za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta 

predviđeno trajanje od 2 mjeseca. Planirano trajanje provedbe projekta može se pomaknuti zbog 

loših vremenskih uvjeta kada nije moguće izvoditi radove na otvorenom. 

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a 

najviše 800 znakova) 

1. Zaprimanje odluke o prihvatljivosti projekta 

2. Sklapanje ugovora o financiranju projekta 

3. Provedba postupka jednostavne nabave i sklapanje ugovora s odabranim izvođačem 

4. Zaprimanje odluke o dodjeli sredstava 

5. Podnošenje zahtjeva za isplatu I. rate 

6. Izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji 

7. Stručni nadzor izvršenih radova 
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8. Promidžba i vidljivost; označavanje ulaganja sukladno Natječaju 

9. Podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu 

 

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije 

projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni 

projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska 

dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti 

javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje 

spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: 

izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i 

potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta) 

Izrada Glavnog projekta te ishođenje potvrde od Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno 

uređenje.  

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni 

troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s 

tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000 

eura (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti) 

Ukupna vrijednost projekta je 285.000,00 kn bez PDV-a. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 

285.000,00 kn bez PDV – a. 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne 

vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Aktivnosti 

vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave 

projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti 

na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom 

iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova 

i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave 

projekta navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele''.) 

Aktivnosti građenja nisu započele. 

 

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI 
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(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu 

nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim 

skupinama iz točke 11. ovog Priloga) 

Ciljane skupine projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Studenci“ jesu: 

 Djeca i mladež naselja Studenci i ostalih naselja na području cijele Općine Lovreć  

 Ostalo lokalno stanovništvo, izletnici i turisti na području Općine Lovreć koji će park 

koristiti kao mjesto okupljanja, druženja i odmora 

 Djeca i mladež iz ostalih okolnih mjesta 

Krajnji korisnici jesu korisnici koji nisu direktno uključeni u provedbu projekta ali on na njih 

ima neposredan utjecaj: 

 Roditelji, skrbnici, bake i djedovi djece i mladeži koja će svoje slobodno vrijeme 

provoditi u parku  

 Općina Lovreć kao jedinica lokalne samouprave koja realizacijom ulaganja kreira 

osnovnu pretpostavku za dugoročni, zdrav, aktivan i održiv razvoj Općine 

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA 

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u 

kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje 

korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Realizacijom projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta naselje Studenci koje broji oko 

400 kućanstava, od čega oko 70 djece i mladeži dobit će potreban, a do sada nepostojeći prostor 

za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih 

roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom 

na negativne demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih 

obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja 

pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva. 

 

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S 

PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST 

UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 

STANOVNIŠTVO 

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM 
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(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta 

udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje 

cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi 

isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi 

humanitarnim i društvenim djelatnostima) 

N/P________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 

STANOVNIŠTVO 

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od 

posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je 

nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim 

djelatnostima) 

N/P________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA  

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE 

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune 

realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za 

provedbu projekta) 

Početak investicije se očekuje odmah nakon potpisivanja Ugovora o financiranju. Prva 

aktivnost u provedbi projekta je postupak provedbe jednostavne nabave tijekom 2023. godine. 

Tokom provedbe projekta, sredinom 2023. godine podnijeti će se Zahtjev za isplatu I. rate. 

Podnošenje drugog Zahtjeva za isplatu planirano je u prvoj polovici 2024. godine, a nakon 

završetka provedbe projekta. Ostatak ukupnog iznosa projekta biti će sufinanciran iz 

proračunskih sredstava Općine Lovreć. 

 

 

 

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA 

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete 

za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih 

u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su 

zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja 

projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju 

od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 
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Naziv projekta  PROGRAM ZAŽELI-„ZAŽELI NJEGU, ZAŽELI POSAO“ 

Program  Europski socijalni fond operativni program Učinkoviti 

ljudski potencijali 

Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

2.315.785,00 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda 

Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

0,00 

Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

03.08.2018.-03.02.2020. 

Lokacija projekta  Lovreć 

Ciljevi projekta  Zapošljavanje žena u svrhu podrške starijim i nemoćnim 

osobama, obrazovanje istih i osposobljavanje za tržište rada 

  

Naziv projekta  PROGRAM ZAŽELI-„ZAŽELI NJEGU, ZAŽELI POSAO“-

FAZA II 

Program  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 

Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

1.576.120,50 

 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

100% financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda 

Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

0,00 

Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

27.05.2021.-26.08.2022. 
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Lokacija projekta  Lovreć 

Ciljevi projekta  Zapošljavanje žena u svrhu podrške starijim i nemoćnim 

osobama, obrazovanje istih i osposobljavanje za tržište rada 

  

Naziv projekta  PROGRAM ZAŽELI-„ZAŽELI NJEGU, ZAŽELI POSAO“ 

FAZA III 

Program  Europski socijalni fond operativni program Učinkoviti ljudski 

potencijali 

Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

988.650,00 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda 

Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

0,00 

Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

28.07.2022.-28.03.2023. 

Lokacija projekta  Lovreć 

Ciljevi projekta  Zapošljavanje žena u svrhu podrške starijim i nemoćnim 

osobama, obrazovanje istih i osposobljavanje za tržište rada 

 

Naziv projekta  ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA 

PODRUČJU OPĆINE LOVREĆ 

Program   

Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

911.043,75 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

80% financiranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja 

i fondova EU 
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Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

182.208,75 

Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

 

Lokacija projekta  Lovreć 

Ciljevi projekta  Uređena prometna infrastruktura na području Općine Lovreć 

 

 

Naziv projekta  REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 

NIKOLIĆI 

Program  EFARD 

Ukupna vrijednost 

projekta (u HRK)  

8.967.224,06 

Izvor financiranja 

(navesti sve izvore)  

100% financiranje od strane APPRRR - A 

Sufinanciranje od strane 

prijavitelja (u HRK)  

1.451.624,06 

Trajanje projekta (datum 

početka-datum završetka)  

11.2022. - 

Lokacija projekta  Nikolići 

Ciljevi projekta  Osigurati prostor za rani i predškolski odgoj na području 

Općine Lovreć 
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Iskustvo prijavitelja: 

Općinska uprava Općine Lovreć ima Jedinstveni upravni odjel unutar kojeg se kroz ustrojstvene 

jedinice - odsjeke - obavljaju poslovi po pojedinom području rada, radi učinkovitog obavljanja 

poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te za obavljanje poslova državne uprave koji su 

zakonom prenijeti na Općinu. Ima 4 zaposlenika. 

Radom odjela rukovodi i upravlja pročelnik odjela (dipl. iur.) koji pored obavljanja pravnih 

poslova organizira rad u Odjelu, te je ujedno i odgovorna za njegov rad. 

Projektni tim uključuje slijedeće osobe: 

1) Petar Petričević, načelnik 

Načelnik Općine Lovreć. Po zanimanju magistar ekonomije. U prethodnom zaposlenju stekao 

radno iskustvo u području prijave i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova, ali i 

nacionalnih programa. Voditelj/dionik brojnih projektnih timova s ciljem planiranja, izgradnje, 

kontrole i evaluacije projekata koji su provedeni na području Općine u razdoblju dok je bio 

vršitelj dužnosti.  

2) Mislav Karoglan (Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć) 

Zaposlenik Općine Lovreć. Po zanimanju magistar prava. Dugogodišnji pročelnik Jedinstvenog 

upravnog Odjela Općine Lovreć.  

Ima položen državni stručni ispit. Ima  iskustvo u provođenju postupaka javne nabave i raznih 

projekata. Opis poslova: organizacija i koordinacija rada JUO, briga o materijalno tehničkim 

pretpostavkama poslovanja, raspoređivanje radnih zadataka unutar JUO. 

3) Jozo Skender,  referent za komunalne poslove - komunalni redar 

Zaposlenik Općine Lovreć s dugogodišnjim radnim iskustvom. Dionik brojni projektnih timova 

s ciljem planiranja, izgradnje, kontrole i evaluacije graditeljskih projekata koji su provedeni na 

području općine Lovreć. Opis posla: provedba programa gradnje i održavanje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, nadzor nad korištenjem imovine u vlasništvu Općine, poslovi 

provođenja komunalnog reda, koordinacija s tijelima državne uprave u čijoj je nadležnosti 

izgradnja i održavanje te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka po nalogu načelnika i pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela.  
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4) Josipa Katić, Viši referent za pripremu i provedbu projekata-voditelj programa 

„Zaželi“ 

Zaposlenica Općine Lovreć na projektu ZAŽELI. Po zanimanju magistra ekonomije. Ima 3 

godine radnog iskustva u struci. Opis posla: provedba projekta Zaželi što uključuje izradu 

izvještaja, ZNS – ova, koordinacija među dionicima projekta. 

Po provedbi, (realizaciji projekta) projektnom timu koji će nastaviti kroz svoje domene 

sudjelovati u upravljanju odnosno projektom tim za upravljanje/održavanje projekta bit će 

nadopunjen na način da će: 

Potrebne tehničke poslove obavljati ovlaštene specijalizirane tvrtke koje postoje na području 

općine Lovreć i okolnih općina.  

 

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM  

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE 

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje 

realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta) 

Novčana sredstva za održavanje bit će planirana u Proračunu Općine Lovreć. Održavanje će se 

financirati iz stavke Održavanje dječjih igrališta. 

 

 

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD 

DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri 

nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u 

razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz 3.2.1. „Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“; navesti način 

upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje 

projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima) 

Radovi održavanja uređenog igrališta obuhvaćaju: 

 Održavanje zelenih površina (zalijevanje, košnja i dr.) 
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 Održavanje i eventualni popravci/zamjena komunalne opreme prema potrebi (klupe, 

koševi za smeće, rasvjeta i dr.) 

 Čišćenje igrališta i odvoz otpada  

Općina Lovreć donosi godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture sukladno kojem 

se provode navedeni radovi održavanja javnih površina. Sredstva za tu namjenu planiraju se i 

osiguravaju u općinskom proračunu.  

 

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA 

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, 

iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom 

razdoblju od 10 godina. 

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun 

neto prihoda. 

Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-adrion.hr  

Predložak za 
izračun neto prihoda.xlsx

 

 

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 
 

Tablica izračuna neto prihoda 

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 
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10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 

ODABRANOG LAG-a 

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da 

je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj 

poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost 

projekta s LRS) 

Projekt je usklađen s Lokalnom razvojnom strategijom LAG – a „ADRION“ – Cilj 3. 

Poboljšanje 

kvalitete života kroz podizanje društvenog i okolišnog standarda. Prioritet 3.2. – Razvoj 

potrebne 

društvene infrastrukture (sportski, kulturni, obrazovni i socijalni sadržaji).  (Poglavlje 3: vizija, 

str. 18/20 ciljevi i mjere LRS – a – str. 23) http://lag-adrion.hr/dokumenti/strategija/IDLAG-

ADRION-procisceno.pdf 

 

 

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 

STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

Pojašnjenje: 
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- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za 3.2.1. „Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti 

dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. 

- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije. 

- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta. 

 

Ja, Petar Petričević, OIB: 79960033297, načelnik Općine Lovreć kao podnositelj Zahtjeva za 

potporu za tip operacije 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „ADRION“ za 

razdoblje 2014.-2020., a vezano uz provedbu projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 

Studenci" dajem Izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim 

interesnim skupinama kojom se obvezujem da će rekonstruirano i novoopremljeno dječje 

igralište u naselju Studenci biti dostupno lokalnom stanovništvu Općine Lovreć te ostalim 

interesnim skupinama.  

Interesne skupine kao krajnji korisnici su: 

 Svi stanovnici Općine Lovreć. 

 Djeca naselja Studenci i djeca ostalih mjesta na području cijele Općine Lovreć 

 Svi turisti koji borave na području Općine Lovreć i šire. 

 Svi povremeni posjetitelji i izletnici. 

 Ostale interesne skupine koje će od provedbe ulaganja imati direktne/indirektne koristi 

Dječje igralište u naselju Studenci bit će dostupno svim stanovnicima, turistima, posjetiteljima 

i izletnicima bez ikakvih diskriminacijskih ograničenja. 

 

 

 

 

 

Datum:       Potpis i pečat: 

 

__________________________    __________________________ 
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Izdavač: Općina Lovreć, Dr. F. Tuđmana 7, 21257 Lovreć 
Glavni i odgovorni urednik: Mislav Karoglan 

Telefon: 021 72 30 01 - Izlazi po potrebi 


