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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOKVIČIĆI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/18-01-124 

URBROJ: 2129/08-01-18-01 
                                                         
Lokvičići, 28.12.2018. 

 

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 

68/18) i članka 31. Statuta općine Lokvičići ("Službeni glasnik općine Lokvičići 01/13") 

Općinsko vijeće općine Lokvičići  na sjednici održanoj dana 28.12. 2018. godine donijelo je: 

 

PROGRAM 

građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 

 
I. UVODNI DIO 

 

Članak 1. 

 

(1) Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura koja 

će se graditi u općini Lokvičići u 2019. godini. 

(2) Program građenja  komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s Izvješćem o 

stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom 

razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima 

građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda. 

 

Članak 2. 

 

(1) Financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa se temelje na sredstvima koja će se 

tijekom 2019. godine planirati putem naplate o ostvarivanja vlastitih prihoda, te kapitalnih i 

tekućih pomoći ostalih subjekata unutar općeg Proračuna ( Splitsko-dalmatinska županija, 

Ministarstva i sl.)   

 

 

II.  PROGRAM GRAĐENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

 

Članak 3. 

 

(1) U 2019. godini planiraju se slijedeće investicije: 

 

Red.  

broj 

GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 
Planirana vrijednost 

1. Uređenje trga Hrvatskih branitelja    400.000,00 

2.  Izgradnja i sanacija lokalnih i nerazvrstanih cesta  1.000.000,00 

3.  Izgradnja novog groblja   500.000,00 
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4. Dovršetak vodovoda Dolića Draga   100.000,00 

5. Izgradnja spoja ceste (rotora) Dolića Draga na cestu ŽC 6157 

Studenci –Proložac 

2.000.000,00 

6. Izgradnja nogostupa   100.000,00 

UKUPNO: 4.100.000,00 

 

 

(2) Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena 

gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i 

vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbeno tehničke dokumentacije i 

provedenog postupka javne nabave.  

 

Članak 4. 

 

Sredstva za realizaciju ovog Programa komunalne infrastrukture planiranju se iz 

izvora:  

 

1. Prihodi i primici Proračuna   400.000,00 

2. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 3.700.000,00 

UKUPNO:  4.100.000,00 

 

 

Čanak 5. 

 

Ukupno planirani iznos za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu iznosi: 4.100.000,00 kn. 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 6. 

 

Ovaj program bit će objavljen u „Službenom glasniku općine Lokvičići“, a primjenjuje se od 

01.01.2019. godine. 

 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća 

Mate Zovko 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOKVIČIĆI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/18-01-125 

URBROJ: 2129/08-01-18-01 
                                                         
Lokvičići, 28.12.2018. 

 

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 

68/18) i članka 31. Statuta općine Lokvičići ("Službeni glasnik općine Lokvičići 01/13") 

Općinsko vijeće općine Lokvičići  na sjednici održanoj dana 28.12. 2018. godine donijelo je: 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 
I. UVODNI DIO  

 

Članak 1. 

 

Ovim programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture za 

područje Općine Lokvičići u 2019. godini s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima, 

kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.  

 

Članak 2.  

 

Financiranje sredstava za ostvarenje ovog Programa se temelji na sredstvima koja će se 

tijekom 2019. godine planirati putem naplate o ostvarivanja vlastitih prihoda, te kapitalnih i 

tekućih pomoći od ostalih subjekata unutar općeg Proračuna (Splitsko-dalmatinska županija, 

Ministarstva i sl.)  

 

II. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

 

(1) U 2019. Godini planiraju se sljedeće investicije:  

 

Red. 

broj 

ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

Planirana vrijednost 

1. Održavanje rasvjete   40.000,00 

2. Sanacija divljih odlagališta   50.000,00 

3. Uređenje i održavanje poljskih putova   80.000,00 

UKUPNO 170.000,00 

 

              

(2) Troškovi održavanja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena  

gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i 

vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog 

postupka javne nabave.                                                             
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Članak 4. 

                                                                    

Sredstva za realizaciju Programa komunalne infrastrukture planiraju se iz izvora: 

 

3. Prihodi i primici Proračuna 50.000,00 

4. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 120.000,00 

UKUPNO:  170.000,00 

 

                                                                                 

Članak 5. 

 

Ukupno planirali iznos za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu iznosi: 170.000,00 kuna. 

 

Članak 6. 

 

Ovaj Program bit će objavljen u „Službenom glasniku općine Lokvičići“, a primjenjuje se od 

01.01.2019.godine. 

                                                       

 

                                                                        

Predsjednik općinskog vijeća 

Mate Zovko   
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REPUBLIKA  HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  LOKVIČIĆI 

OPĆINSKO  VIJEĆE 

 

KLASA: 021-04/19-01-11 

URBROJ: 2129/08-19-02-01 

 

Lokvičići, 28.03. 2019. 

 

Na temelju  članka 18. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. 

24/11 i 61/11, 27/13,02/14,96/16,70/17,29/19), te članka 31.Statuta općine Lokvičići 

(«Službeni glasnik općine Lokvičići» br. 1/09), Općinsko vijeće na  sjednici održanoj dana 

28 .03.2019.g. donijelo je slijedeću  

 

O D L U K U 

o odobrenju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka koje participiraju u predstavničkim 

tijelima općine Lokvičići 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom odobravaju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka 

koje participiraju u predstavničkim  tijelima  općine Lokvičići. 

 

Članak 2. 

 

      Iznos od  1.000,00 kuna,   doznačiti će  se za svakog člana predstavničkog tijela Općine 

Lokvičići na račun stranke koja participira u  predstavničkom  tijelu  općine Lokvičići. 

 

Članak 3. 

 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom glasniku 

općine Lokvičići. 

 

 

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                        Mate Zovko 
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REPUBLIKA  HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA LOKVIČIĆI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA :    022-05/19-01/01 

URBROJ : 2129/08-19-02-01 

 

Lokvičići, 02. 01. 2019.godine 

Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim 

oznakama stvaratelja i primatelja akata (»Narodne novine« broj 38/88 i 75/93) i članka 

47.Statuta Općine Lokvičići (Službeni glasnik Općine Lokvičići  1/13),Općinski načelnik 

općine Lokvičići dana 02.01.2019. godine  donio je  

RJEŠENJE 

o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

 

Članak 1. 

 

 Ovim rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika 

i Jedinstveni upravni odjel Općine kao stvaratelje i primatelje akata tijekom 2019. godine. 

 

Članak 2. 

 

 Općina Lokvičići, u uredskom poslovanju rabit će oznaku 2129/08. 

 

Članak 3. 

 

 Sukladno čl. 1. Ovog Rješenja u uredskom poslovanju u Općini  Lokvičići rabit će se 

sljedeće oznake: 

 

 2129/08-01 - Općinsko vijeće 

 2129/08-02 - Općinski načelnik 

 2129/08-03 - Jedinstveni upravni odjel 

 

Članak 4. 

 

 Brojčane oznake unutarnje ustrojstvene jedinice unutar upravnog tijela Općine i 

brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Općine 

Lokvičići odredit će se Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i 

primatelja akata za 2019. godinu. 

       

Članak 5. 

 

Ovo rješenje stupa na snagu 01. 01. 2019. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Lokvičići“

 

Općinski načelnik  

Branko Knezović
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REPUBLIKA  HRVATSKA 

SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOKVIČIĆI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA :   022-05/19-02/02 

URBROJ : 2129/08-19-02-01 

 

Lokvičići, 02.01. 2019.godine 

 

Temeljem članka 18. st. 3. Uredbe o uredskom poslovanju (“Narodne novine”, br. 7/09), 

odredbi Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama 

stvaralaca i primalaca akata (“Narodne novine”, br. 38/88) te članka 47. Statuta Općine 

Lokvičići (Službeni glasnik Općine Lokvičići 1/13), Općinski načelnik Općine Lokvičići dana 

02. 01. 2019. godine  donio je  

 

PLAN 

Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka  

stvaratelja i primatelja akata za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih akata stvaratelja i primatelja akata za 2019. 

godinu utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Općinskog načelnika, Općinskog 

vijeća i upravnog tijela općine Lokvičići, te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata 

upravnog tijela. 

 

Članak 2. 

 

 Ovim planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz 

djelokruga rada tijela iz čl. 1. Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao 

brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od  01.01. 

2019. godine, kako slijedi: 

 

Oznaka 

klasifikacije 

po sadržaju 

Broj 

dosjea 

Opis djelatnosti unutar podgrupe 

006-01/ 01/ Političke stranke-općenito 

007-01/ 01/ Udruge-općenito 

012-03/ 01/ Statuti 

013-01/ 01/ Izbori-općenito 

013-02/ 01/ Birački popisi 

014-01/ 01/ Referendum – općenito 
 

Oznaka 

klasifikacije 

po sadržaju 

Broj 

dosjea 

Opis djelatnosti unutar podgrupe 

021-05/ 01/ Općinsko vijeće 

021-06/ 01/ Općinsko vijeće- radna tijela 

022-03/ 01/ Ostalo-Jedinstveni upravni odjel 
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022-05/ 01/ Općinski načelnik – odluke, suglasnosti, imenovanja, odobrenja 

022-05/ 02/ Općinski načelnik - ugovori 

026-01/ 01/ Organizacija i rad mjesnih odbora 

034-01/ 01/ Općenito – upravni postupak i upravni spor 

034-04/ 01/ Izdavanje uvjerenja i potvrda 

035-01/ 01/ Uredsko poslovanje - općenito 

041-02/ 01/ Upravni nadzor nad zakonitošću rada- pojedinačni predmeti 

042-01/ 01/ Inspekcijski nadzor- općenito 

043-02/ 01/ Upravna inspekcija- pojedinačni predmeti 

050-02/ 01/ Predstavke i pritužbe na rad općinske uprave – općenito 

053-01/ 01/ Općenito molbe i prijedlozi 

080-07/ 01/ Ocjenjivanje službenika i namještenika 

110-01/ 01/ Radni odnosi – općenito 

112-01/ 01/ Općenito – zasnivanje i prestanak radnog odnosa,ugovor o djelu 

dopunski rad 

113-01/ 01/ Općenito – radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja, obustave 

rada 

115-01/ 01/ Općenito – zaštita na radu 

132-01/ 01/ Općenito – stručna praksa 

133-01/ 01/ Stručni i pravosudni ispit 

133-02/ 01/ Stručni ispiti 

350-01/ 01/ Prostorno uređenje – općenito 

350-02/ 01/ Prostorni planovi; primjedbe 

350-03/ 01/ Prostorno - planska dokumentacija – obavijest o podacima 

361-03/ 01/ Rješenje o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade 

363-03/ 01/ Komunalna naknada 

363-04/ 01/ Komunalno redarstvo 

372-03/ 01/ Najam i zakup poslovnog prostora 

400-01/ 01/ Financijsko planski dokumenti – općenito 

400-02/ 01/ Financijski planovi 

400-08/ 01/ Proračun 

401-03/

  

01/ Računi ulazni 

401-03/ 02/ Računi izlazni 

406-01/ 01/ Upravljanje imovino i nabave imovine 

406-03/ 01/ Osnovna sredstva 

415-01/ 01/ Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obaveza – općenito 
 

 

Članak 3. 

 

 Ovim planom određuju se i brojčane oznake unutarnje organizacijske jedinice unutar 

upravnog tijela Općine i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokvičići kako slijedi: 
 

Naziv upravnog tijela/ Čelnika/ 

Radnog mjesta 

Brojčana oznaka 

upravnog tijela 

Brojčana oznaka 

službenika 

Jedinstveni upravni odjel -03  
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Pročelnik  /01 

Voditelj računovodstva  /02 

Viši referent  /03 

Referent za opće i komunalne 

poslove 

 /04 

Komunalni redar  /05 
 

Članak 4. 

 

 Ovaj plan se primjenjuje od 3. siječnja. 2019. godine, a objavit će se u  „Službenom 

glasniku Općine Lokvičići“. 

         

Općinski načelnik 

          Branko Knezović 
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Temeljem članka 2. i članka 7. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjena rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“ broj 65/16) te članka 47. Statuta Općine Lokvičići („Službeni glasnik 

Općine Lokvičići“,  broj 01/13) Općinski načelnik Općine Lokvičići donosi 

 

 

O D L U K U 

o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Lokvičići i osnivanju Radne skupine za izradu 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lokvičići 

 

I. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Lokvičići, osniva Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Lokvičići te određuje koordinator izrade Procjene rizika. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lokvičići (u daljnjem tekstu: Procjena) 

izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Splitsko-

dalmatinske županije. 

 

II. 

Ovom Odlukom određuje se koordinator izrade Procjene. 

Koordinator organizira i koordinira izradu Procjene. 

Koordinator izrade Procjene rizika je načelnik Općine Lokvičići. 

 

III. 

Ovom Odlukom se osniva Radna skupina za izradu Procjene. Radnu skupinu čine predstavnici 

Općine Lokvičići i predstavnici konzultanta – ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području 

planiranja civilne zaštite. 

Radna skupina sudjeluje u svim fazama izrade Procjene rizika od velikih nesreća te će u 

postupku izrade primjenjivati odredbe Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Splitsko-dalmatinske županije. 

Radna skupina sastaje se prema potrebi i u sastavu ovisno o potrebi za stručnim znanjima pri 

izradi Procjene. 

 

IV. 

 Za voditelja radne skupine imenuje se Anamarija Budimlić, pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Lokvičići. 

 Za članove radne skupine imenuju se: 

1. Petar Sabljić, predstavnik Općine Lokvičići,   

2. Petar Jukić, predstavnik Općine Lokvičići 

3. Predstavnik konzultanta.  

V. 

Rok za izradu Procjene je 30 dana od donošenja ove Odluke. 

  

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Lokvičići“. 

 

 

KLASA: 022-04/19-02/21 

URBROJ:2129/08-19-02-1 

Lokvičići, 27. ožujka 2019.  

Općinski načelnik 

Branko Knezović 
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Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 40. Statuta 

Općine Lokvičići, („Službeni glasnik Općine Lokvičići “ broj: 1/13), općinski načelnik dana 

29. ožujka  2019. godine, donosi: 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

 

Članak 1. 

 

Službenikom za zaštitu osobnih podataka Općine Lokvičići  imenuje se službenica 

Anamarija Budimlić zaposlena na radnom mjestu pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela u 

Općini Lokvičići . 

 

Članak 2. 

 

U svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka, službenica će obavljati dužnosti 

propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka. 

 

Članak 3. 

 

Službenica je dužna čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u 

obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon njenog prestanka 

obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 

Članak 4. 

 

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Općina Lokvičići će obavijestiti 

Agenciju o zaštiti osobnih podataka i to najkasnije u roku od mjesec dana od dana donošenja 

ove odluke. 

 

Članak 5. 

 

Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podatka iz toč. 1. ove Odluke 

Općina Lokvičići će učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 022-01/19-02/19 

URBROJ: 2129/08-19-02-01 

Lokvičići, 29.ožujka 2019. godine 

 

        

            Općinski načelnik 

Branko Knezović 
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2019. godini (»Narodne novine« broj 35/19), Stožer civilne zaštite Općine Lokvičići, na 

sjednici održanoj dana 05.04. 2019. godine, usvaja 

Plan rada Stožera civilne zaštite  

Općine Lokvičići za 2019. godinu 

I. 

U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2019. godini, Stožer civilne zaštite Općine 

Lokvičići usvaja Plan rada za protupožarnu sezonu 2019. godine. 

II. 

Planom rada iz točke I. utvrđuju se slijedeći zadaci: 

-organiziranje sjednice Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne 

sezone, 

-Razmatranje, razrada i usvajanje projekcije korištenja Financijskim  planom osiguranih 

sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone , 

- usvajanje prijedloga Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara  od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine 

Lokvičići, 

-praćenje i nadziranje stanja odlagališta otpada i poduzimanje mjera za sanaciju u slučaju 

eventualne pojave nekontroliranih »divljih« odlagališta na području Općine Lokvičići, 

-provođenje drugih zadaća iz Programa aktivnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske 

uvažavajući trenutno stanje na području nadležnosti Stožera civilne zaštite. 

III. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u »Službenom glasniku Općine 

Lokvičići«. 

KLASA: 351-01/19-02-01 

UR.BROJ: 2129/08-19-02-01 

 

Lokvičići, 05.04.2019. godine 

         Načelnik stožera:  

          

Ivica Jurić-Kaćunić 
 


