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Na temelju čl. 9. st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
28/10) i čl. 45. Statuta Općine Sv. Lovreč („Službene novine Istarske županije“ br. 7/09, „Službene novine
Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13- pročišćeni tekst, 4/14 i 1/21) Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč,
dana 07.07.2022. godine, donosi:
ODLUKU
o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Sv. Lovreč.
Članak 2.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom dodjelu Općine
Sv. Lovreč iznosi 3.185,58 kuna brutto.
Stalni (zaštitni) dodatak na plaću iznosi 330,00 kuna neto
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sv.
Lovreč“, a primjenjuje s isplatama počevši od 01.09.2022.godine.
KLASA:112-01/22-02/2
URBROJ:2163-33-03-22-1
Sv. Lovreč Pazenatički, 07.07.2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ljubešić, v.r.
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Temeljem članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), članka 45. Statuta Općine Sv.
Lovreč (Službene novine Istarske županije br. 7/09, Službene novine Općine Sv. Lovreč“ broj 2/13, 4/13pročišćeni tekst, 4/14 i 1/21) i člankom 5. Odluke ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Sv. Lovreč („Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/20), Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč
na prijedlog pročelnika dana 22.07.2022. god. donosi slijedeći
Izmjene i dopune
PRAVILNIKA
O unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Sv. Lovreč
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč, (Službene novine
Općine Sv. Lovreč br. 3/20 i 7/21) u Prilogu (koji čini sastavni dio Pravilnika) POPIS RADNIH
MJESTA, STRUČNI I DRUGI UVJETI ZA RASPORED NA RADNA MJESTA, TE BROJ
IZVRŠITELJA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SV. LOVREČ, dodaje se
novo radno mjesto, stručni i drugi uvjeti za raspored te broj izvršitelja za to radno mjesto kako slijedi:
BROJ
RAD.
MJESTA

3.

NAZIV
RADNOG
MJESTA

KATEGORIJA

Samostalni
II
upravni
referent za
društvene
djelatnosti i
projekte

POTKATEGORIJA

RAZINA

Samostalni
upravni referent

KLASIFIKACIJSKI
RANG

BROJ
IZVRŠITELJA

6

1

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
•
•
•
•

•

•
•

priprema, organizira i vodi poslove vezane za različite kulturne, turističke, sportske, tradicijske i
druge manifestacije, te sajmove i sl., - 20%,
organizira predavanja, tečajeve i radionice za udruge, iznajmljivače i OPG-ove, te organizira i vodi
aktivnosti za mlade – 5%
prati, priprema i sudjeluje u izradi projekta vezano za nacionalne i europske fondove
10%
neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća iz oblasti društvenih
djelatnosti, posebice brigu o djeci, odgoju i obrazovanju, javnom zdravlju, zdravlju i zaštiti životinja,
zaštiti bilja, socijalne skrbi, kulturi i sportu, obavlja poslove koji doprinose razvoju ruralnog turizma
i turizma općenito - 5%
obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripreme akata Općinskog vijeća i načelnika koji
se odnose na društvene djelatnosti i turizam, a koji su iz samoupravnog djelokruga upravnog
tijela/Općine, izrađuje i provodi akte, programe i strategije iz samoupravnog djelokruga upravnoga
tijela koji se odnose na društvene djelatnosti i turizam – 5%,
zajedno s pročelnikom izrađuje prijedloge ugovora koje sklapa Općina a vezano za društvene
djelatnosti i turizam - 2%
sudjeluje u izradi i osigurava provedbu socijalnog programa, programa kulture, školstva i
predškolskog odgoja, sporta, uređuje Službeno glasilo Općine -15%
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surađuje s turističkom zajednicom te zajednički provode programa turističkih manifestacija
organiziranih od strane TZ ili županije, te suradnja sa školskim i predškolskim ustanovama
(priprema novogodišnjih poklona, nagrade za izvrsne učenike, projekti), -10%
organizacija cjelogodišnjeg rada turističko-kulturno-informacijskog centra u Sv. Lovreču, te vođenje
galerijskog prostora (priprema, organizacija i vođenje izložbi) - 20%
priprema promidžbenih materijala za potrebe Općine (brošure, leci i ostale publikacije) - 7%
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika – 1%

OPIS STANDRDNOG MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA
- magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera,
- najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit
- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit za B kategoriju
STUPANJ SLOŽENOSTI POSLA uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnog
odjela izradu akata iz djelokruga upravnog tijela,
STUPANJ SAMOSTALNOSTI koji uključuje obavljanje poslova uz povremeni nadzor i upute
nadređenog službenika
STUPANJ ODGOVORNOSTI koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi,
te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada. Stupanj stručnih komunikacija koji uključuju
komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog
tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
Članak 8.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv.
Lovreč stupaju na snagu osam dana od dana objave u službenim novinama Općine Sv. Lovreč.
KLASA:023-01/20-02/8
URBROJ:2167/04-03-22-3
Sv. Lovreč Pazenatički, 22. 07. 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ljubešić, v.r.
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Na temelju članak 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), članka 2. stavka 2. i članka 22. stavka 2. Uredbe o smjernicama
za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18) i članka 45. Statuta Općine Sv. Lovreč
(»Službene novine Istarske županije« broj 7/09 i »Službene novine Općine Sv. Lovreč« broj 2/13, 4/13pročišćeni tekst, 4/14 i 1/21), Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč, dana 22.07.2022. godine donosi:
ODLUKU
o donošenju Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa
Općine Sv. Lovreč za 2022. godinu
I.
Donosi se Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Sv. Lovreč za 2022. godinu
(u daljnjem tekstu: Polugodišnje Izvješće). Polugodišnje izvješće je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i
projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Polugodišnje
izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine.
II.
Polugodišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o
sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17),
kojim se propisuje kako Jedinica područne (regionalne) samouprave izvješćuje polugodišnje i godišnje
putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju provedbenog programa. Navedenim
člankom utvrđuju se tri međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine,
Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine i Godišnje izvješće o provedbi
provedbenog programa Općine.
III.
Polugodišnje izvješće objavit će se na službenoj stranici Općine i dostupno je javnosti u skladu sa
odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Općine Sv. Lovreč.
KLASA:300-01/21-02/1
URBROJ:2163-33-03-22-2
Sv. Lovreč Pazenatički, 22 srpnja 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ljubešić, v.r.
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UVOD
Općina Sv. Lovreč izrađuje Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za
2022. godinu (u daljnjem tekst kao Polugodišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.
S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Sv. Lovreč kao jedinica
lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava
strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona,
propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Polugodišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26.
stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, br. 123/17), kojim se propisuje da Jedinica područne (regionalne)
samouprave izvješćuje polugodišnje i godišnje putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko
tijelo o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se tri međusobno
povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine, Polugodišnje izvješće o
provedbi provedbenog programa Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa
Općine.
Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč je dana 29.12.2021. godine donio Provedbeni program
za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu sa odredbama
Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od
nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine«, broj 89/18.). Provedbeni programi Općine Sv. Lovreč je kratkoročni akt
strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u
roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje
prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata
strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Sv. Lovreč. Provedbeni
program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom
pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena
s više razine upravljanja.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Sv. Lovreč je izvješće o
provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata
strateškog planiranja. Polugodišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2022. godine do
30.06.2022. godine.
Načelnik Općine Sv. Lovreč informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o
provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

1. PREGLED STANJA U OPĆINI SV. LOVREČ

Općina Sv. Lovreč nalazi se na zapadnom dijelu Istarske županije i zauzima 30.61
kvadratnih kilometara. Ovaj srednjovjekovni dragulj prepoznatljiv je po svom blago valovitom
reljefu, zbog kojeg je krajolik poput mozaika degradiranih šuma, livada, kamenjara i
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poljodjelskih površina. Također, nakupine zemlje crvenice, koja se prostire čitavim prostorom
Općine nazvan je kao „Crvena Istra“. Dragulj sa sačuvanom srednjovjekovnom utvrđenom
gradinom - bedemi, kule i gradska vrata iz mletačkog doba. Naselje je dobilo ime po crkvici
svetog Lovre koja potječe iz VIII stoljeća.

Temelj gospodarstva su ruralne djelatnosti a turizam Općine temelji se na bogatoj
povijesnoj baštini. Zbog svog povoljnog prometnog položaja, svoje prekrasne kulture i očuvane
povijesti, Općina Sv. Lovreč ima mnoštvo mogućnosti kojima bi mogla iskoristit svoje kapacitete
i samim tim povećati kvalitetu života svog stanovništva.
U ostvarenju svojih ciljeva Općina Sv. Lovreč se vodi svojom Vizijom i Misijom;

VIZIJA:
Općina Sv. Lovreč mjesto je
prepoznatljivo po snažnom i
razvijenom gospodarstvu,
kulturno – povijesnoj baštini,
raznovrsnoj turističkoj ponudi i
odličnoj prometnoj povezanosti.
Moderna i dostupna komunalna,
Misija
društvena, odgojno - obrazovna
i zdravstvena infrastruktura
pruža veliku mogućnost za
dostojan, lagodan i kvalitetan
život stanovništva svih
t
ih d bi

MISIJA:
Općina Sv. Lovreč želi
transparentnim i učinkovitim
izvršavanjem funkcija i zadataka
kreirati okruženje pogodno za
život i rad svog stanovništva
težeći za stalnim poboljšanjem
kako životnih uvjeta tako i svih
ostalih koji izravno ili neizravno
utječu na kvalitetu života.

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih
i EU fondova.

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim
ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim
dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu,
zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u
poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku
te infrastrukturne i druge projekte.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili
perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je
do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25
milijardi eura u tekućim cijenama.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi
sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj,
Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i
Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond
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za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu
u području upravljanja granicama i vizne politike.

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju
planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna,
JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga,
provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Sv. Lovreč izradila je Provedbeni program u
kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje
specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje od četiri godine.

U Provedbenom programu Općine Sv. Lovreč detaljno je opisala razvojne mjere definirane
nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja
Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na
efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i
poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom,
suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će
se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Općina Sv. Lovreč je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati
i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Upravo je
navedeno polazišna osnova za svaki projekt i ulaganje koje se planira realizirati u mandatnom
razdoblju.

Ključni indikator uspješnog razvoja Općine i podizanje kvalitete života stanovnika Općine
je kontinuirano provođenje aktivnosti i projekata planirani u Provedbenom programu. Općina
Sv. Lovreč započela je s većinom planiranih projekata za ovo razdoblje ili su u fazi pripreme.
Projekti kao što su održavanje komunalne infrastrukture, javnih zelenih površina, dječjih
igrališta, ulica i groblja provodi se kontinuirano tijekom cijele godine i tijekom cijelog
provedbenog razdoblja.

U kontekstu korištenja raspoloživih sredstava europskih fondova Općina SV. Lovreč je
preko Lokalne agencijske grupe ostvarila sredstva za obnovu Društvenog doma u Sv. Lovreču.
Ulažemo i dalje u projekte i želimo sve realizirati u mandatnom razdoblju za koji su
predviđeni.
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IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Sv. Lovreč je prepoznala potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim
razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine,
svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta:
1. Kontinuirani razvoj Općinske uprave,

2. Konkurentno i inovativno gospodarstvo i infrastruktura,

3. Povećanje kvalitete života i obrazovanja.

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u
svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više
kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju
Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti
i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje
otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim
okolnostima.

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Općine Sv.
Lovreč je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju
provedbenih mjera te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar
Republike Hrvatske.

3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima
Provedbenim programom je utvrđen financijski okvir kojim se omogućuje uvid u
financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju
Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u
mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 8
mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 1.104.694,48 kn, a za dvije mjere nije bilo
utrošenih sredstava.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv mjere
Rad i djelovanje lokalne samouprave
Prostorno planiranje i dokumentacija
Gospodarski razvoj
Održavanje i uređenje komunalne
infrastrukture
Izgradnja komunalne infrastrukture

Procijenjeni
trošak
provedbene
mjere

Planirani iznos
za 2022. godinu

8.592.800,00
1.400.000,00
348.500,00

1.781.000,00
365.000,00
69.700,00

Iznos do sada
utrošenih
sredstava u
razdoblju od 1.1.30.6.2022
288.926,14
0,00
38.450,00

14.880.000,00

3.035.000,00

0,00

16.977.000,00

3.740.000,00

290.058,35
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6.
7.
8.
9.

10.

Odgoj i obrazovanje
Kultura, tjelesna kultura i šport
Ulaganje u socijalni program i zdravstvo
Ulaganje u protupožarnu i civilnu
zaštitu
Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

3.800.000,00
2.858.000,00
1.292.500,00
1.525.000,00
205.000,00

51

760.000,00
555.000,00
266.500,00

283.597,24
103.131,06
56.588,12

45.000,00

2.508,47

300.000,00

41.435,10

3.2. Analiza statusa provedbene mjere
Općina Sv. Lovreč je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 10 mjera, tijekom
izvještajnog razdoblja provedba je započela za 7 mjera, dok se 2 mjera provodi uz određena
odstupanja od predviđene dinamike provedbe i 1 mjera nije pokrenuta iako je prema planiranim
rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela.
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere

Naziv mjere
Rad i djelovanje lokalne samouprave
Prostorno planiranje i dokumentacija
Gospodarski razvoj
Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture
Izgradnja komunalne infrastrukture
Odgoj i obrazovanje
Kultura, tjelesna kultura i šport
Ulaganje u socijalni program i zdravstvo
Ulaganje u protupožarnu i civilnu zaštitu
Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Status provedbe
U tijeku
Kašnjenje
U tijeku
U tijeku
Nije pokrenuto
U tijeku
U tijeku
U tijeku
U tijeku
Kašnjenje
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3.3. Opis statusa provedbene mjere
U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi
razvoja Općine Sv. Lovreč, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je
neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na
principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije
depopulacijskih trendova.
Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim
mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i
projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu
moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.
Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

1. Rad i djelovanje lokalne samouprave
Nositelj provedbe mjere:
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
Planirani iznos za 2022. godinu
Iznos do sada utrošenih sredstava u
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:
Svrha provedbe mjere:

Opis statusa provedbe:

Općina Sv. Lovreč
8.592.800,00
1.781.000,00
288.926,14

U tijeku
Svrha provedbe mjere je učinkovito i pravodobno
izvršavanje redovitih općinskih poslova poput podmirenja
tekućih troškova, isplata plaća, održavanja izbora,
informiranja građanstva te drugih poslova kojima će se
utjecati na razvoj Općine kao takve.
Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je provodila aktivnosti
vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog
tijela i upravnih tijela samoupravne jedinice. Održane su
dvije sjednice Općinskog vijeća, također je nabavljena
potrebna uredska oprema kao i platno za kino projekcije
tijekom ljetnih manifestacija.

2. Prostorno planiranje i dokumentacija
Nositelj provedbe mjere:
Općina Sv. Lovreč
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
1.400.000,00
Planirani iznos za 2022. godinu
365.000,00
Iznos do sada utrošenih sredstava u
0,00
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:
Kašnjenje
Svrha provedbe mjere:

Opis statusa provedbe:

3. Gospodarski razvoj
Nositelj provedbe mjere:
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
Planirani iznos za 2022. godinu
Iznos do sada utrošenih sredstava u
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:

Cilj mjere je izrada i dopuna dokumentacije kojom se
određuje detaljan plan uređenja Općine Sv. Lovreč u svrhu
pametnog i učinkovitog iskorištavanja prostora i poboljšanja
kvalitete života na području Općine.
Mjera se provodi uz određeno kašnjenje u odnosu na
predviđenu dinamiku provedbe. Tijekom izvještajnog
razdoblja intenzivno se radilo na prikupljanju zahtjeva za
izmjene prostorno planske dokumentacije.
Općina Sv. Lovreč
348.500,00
69.700,00
38.450,00
U tijeku
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Ovom se mjerom želi potaknuti razvoj poljoprivrede i
turizma na području Općine kroz razne pomoći i aktivnosti
kao što natječaji, čiji je cilj potpora poljoprivrednika i
Svrha provedbe mjere:
poljoprivrednih gospodarstava te redovna djelatnost
Turističke zajednice u svrhu promicanja i širenja turističke
ponude Općine Sv. Lovreč.
Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom
provedbi aktivnosti iz kojih proizlazi sufinanciranje
poljoprivrednika kao i sufinanciranje rada Lokalne
agencijske grupe preko koje su se ostvarila sredstva za
Opis statusa provedbe:
obnovu društvenog doma. Turistička zajednica Središnje
Istre zajedno s Općinom Sv. Lovreč sufinancira manifestacije
na području Općine te potiče rad Turističko Informativnog
centra u Sv. Lovreču.
4. Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture
Nositelj provedbe mjere:
Općina Sv. Lovreč
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
16.977.000,00
Planirani iznos za 2022. godinu
3.740.000,00
Iznos do sada utrošenih sredstava u
290.058,35
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:
U tijeku
Svrha provedbe mjere:

Opis statusa provedbe:

5. Izgradnja komunalne infrastrukture
Nositelj provedbe mjere:
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
Planirani iznos za 2022. godinu
Iznos do sada utrošenih sredstava u
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:
Svrha provedbe mjere:
Opis statusa provedbe:

6. Odgoj i obrazovanje
Nositelj provedbe mjere:
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
Planirani iznos za 2022. godinu
Iznos do sada utrošenih sredstava u
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:
Svrha provedbe mjere:

Svrha provedbe mjere je unapređenje komunalnog
gospodarstva kroz aktivnosti poput uređenja i modernizacije
javne rasvjete, javnih zelenih površina i objekata javne
namjene kako bi se što više povećala njihova funkcionalnost.
Mjera je u tijeku uz određenu prilagodbu u provedbi. Tijekom
izvještajnog razdoblja postavljena su nova rasvjetna tijela u
naselju Stranići.
Općina Sv. Lovreč
14.880.000,00
3.035.000,00
0,00

Nije pokrenuto
Svrha provedbe mjere je povećanje kvalitete života na
području Općine kroz ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju
objekata komunalne infrastrukture kao što su ceste, putevi,
starogradska jezgra, zgrada Općine i sl., čime će se stvoriti
funkcionalnije kvalitetnije mjesto za život i rad.

Mjera izgradnje komunalne infrastrukture još nije započela u
izvještajnom razdoblju.
Općina Sv. Lovreč
3.800.000,00
760.000,00
283.597,24
U tijeku

Svrha mjere je osigurati održivi razvoj svih razina
obrazovanja kroz ulaganje u odgojno obrazovnu
infrastrukturu i poticanje učenika i studenata na rad i
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usavršavanje kroz financijske pomoći u obliku stipendija,
subvencija i sufinanciranja materijalnih troškova.

Opis statusa provedbe:
7. Kultura, tjelesna kultura i šport
Nositelj provedbe mjere:
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
Planirani iznos za 2022. godinu
Iznos do sada utrošenih sredstava u
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:

Aktivnosti iz mjere provode se prema predviđenoj dinamici
provedbe, Općina je pri Ministarstvu obrazovanja
kandidirala projekt dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića
u Sv. Lovreču s kojim bi se ostvarila sredstva financiranja.
Studentima s područja Općine redovito se isplaćuje
stipendija za vrijeme redovitog školovanja te se sufinancira
boravak djece u jaslicama izvan Dječjeg vrtića Radost.
Općina Sv. Lovreč
2.858.000,00
555.000,00
103.131,06

U tijeku
Svrha provedbe mjere je poticati stanovništvo na aktivan
život i društvenu uključenost izgradnjom sportskih igrališta
Svrha provedbe mjere:
te održavanjem sportskih i kulturnih događaja i manifestacija
kao što su ''Dan Općine'', ''Kulturno ljeto'', ''Žive jaslice'' i dr.,
te poticati područne klubove i udruge na rad i širenje.
Mjera se provodi prema predviđenoj dinamici i u skladu s
predviđenim aktivnostima. Tijekom izvještajnog razdoblja
započelo je „Kulturno ljeto“ u Općini Sv. Lovreč koja uključuje
Opis statusa provedbe:
mnoga manja događanja i manifestacija. S udrugama i
klubovima sklopljeni su ugovori o dodjeli financijskih
sredstava za programe i projekte.
8. Ulaganje u socijalni program i zdravstvo
Nositelj provedbe mjere:
Općina Sv. Lovreč
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
1.292.500,00
Planirani iznos za 2022. godinu
266.500,00
Iznos do sada utrošenih sredstava u
56.588,12
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:
U tijeku
Ovom se mjerom želi osigurati kvalitetniji, zdraviji i lagodniji
život mještana Općine kroz dodjelu novčanih pomoći i
Svrha provedbe mjere:
pomoći u naravi za sve ugrožene i ranjive skupine ljudi te
poticati stanovništvo na brigu o zdravlju ulaganjem u
zdravstvene usluge i ustanove.
Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom te se
aktivnostima potiče kvalitetniji, zdraviji i lagodniji život
Opis statusa provedbe:
mještana s područja Općine i to redovitim isplaćivanjem
naknade za novorođenčad, te pomoći za sufinanciranje
pogrebnih troškova potrebitih.
9. Ulaganje u protupožarnu i civilnu zaštitu
Nositelj provedbe mjere:
Općina Sv. Lovreč
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
1.525.000,00
Planirani iznos za 2022. godinu
300.000,00
Iznos do sada utrošenih sredstava u
41.435,10
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:
U tijeku
Svrha provedbe mjere:

Cilj mjere je provedba učinkovite i pravovremene
organizacije zaštite i spašavanja ljudi i imovine te
pripremanje i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
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spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Opis statusa provedbe:

Mjera se provodi prema planiranoj dinamici te se na
adekvatan način osigurava zaštita i spašavanje ljudi i imovine
od strane DVD-a SV. Lovreč.

Opis statusa provedbe:

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je pravovremenim
intervencijama spriječila stvaranje novih odlagališta.

10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša
Nositelj provedbe mjere:
Općina Sv. Lovreč
Procijenjeni trošak provedbe mjere:
205.000,00
Planirani iznos za 2022. godinu
45.000,00
Iznos do sada utrošenih sredstava u
2.508,47
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.:
Status provedbe mjere:
U tijeku
Ovom se mjerom želi podići svijest stanovništva o
gospodarenju otpadom te sustavno djelovati na poboljšanju i
Svrha provedbe mjere:
zaštiti prirodnog okoliša kroz provedbu poslova poput
sanacije odlagališta i nabave opreme potrebne za učinkovito
zbrinjavanje otpada.
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3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera
Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) pokazatelji rezultata definiraju se kao
kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje
uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je
neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za
konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa.
Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.
Općina Sv. Lovreč je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi
mjera navedenih u Provedbenom programu, uz niz specifičnih otegotnih okolnosti koje su
utjecale na rad upravnih tijela, Općina je nastojala ispunjavati svoje ciljeve i viziju kako bi
ostvarila kontinuirano unaprjeđenje kvalitete života svojih stanovnika, kao i posjetitelja Općine
Sv. Lovreč.

Može se zaključiti kako je tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjera kao planirana u
Provedbenom programu uvelike ostvaruju prema planiranom te je veći dio mjera sa statusom
„U tijeku“ i provode se prema planiranom dinamikom provedbe uz veliku većinu ostvarenih
utvrđenih rokova.
Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe

Status provedbe
Provedeno

U tijeku

Nije pokrenuto

Odustaje se

Kašnjenje

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu
mjera tijekom izvještajnog razdoblja

Proračunska sredstva
Planirana sredstva

Iskorištena sredstva

Općina Sv. Lovreč u narednom razdoblju
namjerava poduzeti potrebne radnje nužne za otklanjanje prepreka. Također je potrebno
napomenuti da je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu
provedivost u jednogodišnjem razdoblju, niti će zabilježena kašnjenja u provedbi značajno
utjecati na prekoračenje u utvrđenom roku za provedbu mjere.
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3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA
Općina Sv. Lovreč Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva
Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine
•
•
•
•
•
•

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,
SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,
SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom,
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,
SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj,
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Sv. Lovreč
tijekom izvještajnog razdoblja:
SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno
gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za
ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom,
inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu
vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za
generacije koje će tek ući na tržište rada.
Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Sv. Lovreč, povećanju
kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom
izvještajnog razdoblja:
•
•

•

•
•
•
•
•

Mjera 3. Gospodarski razvoj

Ostale aktivnosti gospodarskog programa (LAG) - Sufinancira se rad Lokalne akcijske
grupe preko koje su dobivena sredstava za obnovu društvenog doma u Sv. Lovreču.
Sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede – redovito se uplaćuju sredstva u Fonda za
razvoj poljoprivrede koji tijekom godine sufinancira poljoprivrednike sa područja
županije.
Turistička zajednica središnje Istre - Turistička zajednica Središnje Istre zajedno s
Općinom Sv. Lovreč sufinancira manifestacije na području Općine te potiče rad Turističko
Informativnog centra u Sv. Lovreču
Mjera 4. Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture

Pražnjenje septičkih jama - aktivnost nije provedena u izvještajnom razdoblju.
Uređenje Plesne sale – projekt u izvještajnom razdoblju nije pokrenut iako je prema
planiranim rokovima provedba mjere trebao započeti.
Izrada projektne dokumentacije – kapitalni projekt u izvještajnom razdoblju nije pokrenut.
Izgradnja kanalizacijske mreže– kapitalni projekt u izvještajnom razdoblju nije pokrenut.
Izgradnja javne rasvjete – tijekom izvještajnog razdoblja postavljena su nova rasvjetna
tijela u naselju Stranići.
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Uređenje zgrade ambulante– kapitalni projekt u izvještajnom razdoblju nije pokrenut.
Izgradnja dječjeg vrtića – tijekom izvještajnog razdoblja iskorišteno je tek 1,20%
planiranih sredstava za izgradnju vrtića.
Održavanje čistoće javnih zelenih površina i ostalo čišćenje
Održavanje javnih i zelenih površina – aktivno se provodila redovito tijekom izvještajnog
razdoblja.
Održavanje nerazvrstanih cesta – za održavanje nerazvrstanih cesta iskorišteno je 33,46%
planiranih sredstava
Održavanje javne rasvjete – aktivnost u izvještajnom razdoblju nije pokrenut.
Održavanje groblja - aktivnost se provodi prema planiranoj dinamici te je u izvještajnom
razdoblju iskorišteno 37,12% planiranih sredstva za ovu aktivnost.
Održavanje javnih parkirališta – aktivnost se u izvještajnom razdoblju nije provodila.
Održavanje građevina i uređaja javne namjene – aktivnost se u izvještajnom razdoblju
nije provodila.
Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i šport

Projekti u kulturi – aktivnost se u izvještajnom razdoblju nije provodila.
Program javnih potreba u kulturi - aktivnost se provodi prema planiranoj dinamici te je u
izvještajnom razdoblju iskorišteno 33,15% planiranih sredstva za ovu aktivnost.
Manifestacije u kulturi – '' Žive jaslice'' – aktivnost nije planirana za provedbu u
izvještajnom razdoblju.
Proslava Dana Općine i ''Kulturno ljeto'' – tijekom izvještajnog razdoblja započela je
manifestacija ''Kulturno ljeto'', koja obuhvaća niz manjih manifestacija koje sa glazbenim
sadržajem, kino projekcijama, predstavama, degustacije tradicionalnih lokalnih
proizvođača i obilježava se tijekom ljetnih mjeseci, manifestacija je započela 16.06.2022.
godine na središnjem trgu Placa u Svetom Lovreču.
Dolazak ''Djeda Mraza'' – aktivnost nije planirana za provedbu u izvještajnom razdoblju.
Programi i projekti sportsko – rekreacijskih aktivnosti – aktivnost se u izvještajnom
razdoblju nije provodila.
Programi i projekti sportskih klubova i udruga - za realizaciju navedene aktivnosti
iskorišteno je 36,04 % od ukupnih planiranih sredstava za provedbu aktivnosti.
Izgradnja sportskih objekata – sportska igrališta – u tijeku je izgradnja i opremanje dječjih
igrališta u naselju Stranići i Vošteni.

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici,
primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme ponašanja. Isto tako,
obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i učenika, potičući ih na kreativnost,
kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje
pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno
odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje
društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet
sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću.
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Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom,
kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima
obrazovanja.

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva,
unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom
izvještajnog razdoblja:
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Mjera 6. Odgoj i obrazovanje
Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju – aktivnost se u izvještajnom razdoblju nije
provodila.
Odgojno, administrativno i tehničko osoblje DV ''Radost'' Poreč - za realizaciju navedene
aktivnosti u izvještajnom razdoblju utrošeno je 32,80% planiranih sredstava za provedbu
aktivnosti.
Sufinanciranje jaslica i vrtića u privatnim vrtićima – aktivnost se provodi planiranom
dinamikom, u izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost utrošeno je 80% planiranih
sredstava.
Sufinanciranje OŠ J. Rakovca Sv. Lovreč – aktivnost se provodi planiranom dinamikom, u
izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost utrošeno je 22,29% planiranih sredstava.
Stipendije – za 10 studenata s područja Općine Sv. Lovreč redovito se isplaćuju stipendije
u iznosu od 800 kn, u izvještajnom razdoblju isplaćeno je ukupno 33.600,00 kuna
Školski udžbenici i pribor za osnovnoškolce – aktivnost se u izvještajnom razdoblju nije
provodila.
Ljetni kamp za djecu – aktivnost se u izvještajnom razdoblju nije provodila.
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - aktivnost se provodi planiranom
dinamikom, u izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost utrošeno je 64,44%
planiranih sredstava.
Sufinanciranje prehrane djece u OŠ - aktivnost se provodi planiranom dinamikom, u
izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost utrošeno je 47,09% planiranih sredstava.

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE
DRŽAVNOM IMOVINOM

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu
politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je
okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će
ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj
europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.
Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne
uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom
izvještajnog razdoblja:
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Mjera 1. Rad i djelovanje lokalne samouprave,

Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela– tijekom izvještajnog razdoblja održane
su dvije sjednice Općinskog vijeća.
Ostali rashodi predstavničkih i izvršnih tijela aktivnost je vezana za rashode za rad
predstavničkih i izvršnih tijela.
Sufinanciranje rada političkih stranaka – aktivnost nije provedena u izvještajnom
razdoblju.
Proračunska pričuva – aktivnost nije provedena u izvještajnom razdoblju
Promidžba i informiranje – aktivnost nije provedena u izvještajnom razdoblju.
Izbori – aktivnost nije provedena u izvještajnom razdoblju.
Rashodi za zaposlene JUO-a – redovito se isplaćuju plaće službenika u jedinstvenom
upravnom odjelu.
Redovni troškovi poslovanja – u izvještajnom razdoblju se kroz aktivnost isplatilo 52,62%
planiranih sredstava.
Nabava opreme za potrebe JUO – tijekom izvještajnog razdoblja za potrebe Općine
nabavljena je sitnija uredska oprema, platno za kino projekcije tijekom ljetnih
manifestacija, antivirusni programi.
Legalizacija općinskih objekata informiranje – aktivnost nije provedena u izvještajnom
razdoblju.
Otplata glavnice primljenih kredita – redovito su se isplaćivale glavnice i rate primljenih
kredita.
Mjera 2. Prostorno planiranje i dokumentacija

Projektna dokumentacija.
Izmjene i dopune prostornog plana – prikupljali su se zahtjevi za izmjenu prostorno
planske dokumentacije.
SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim
društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice
solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje
prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca
sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji
potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.
Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi,
socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile
tijekom izvještajnog razdoblja:
•

Mjera 8. Ulaganje u socijalni program i zdravstvo

Potpore u novcu prema socijalnom programu – aktivnost se provodi prema planiranoj
dinamici provedbe.
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•

Potpore u naravni prema socijalnom programu aktivnost se provodi planiranom
dinamikom, u izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost utrošeno je 62,58%
planiranih sredstava.
• Novogodišnji paketi za kućanstva – tijekom izvještajnog razdoblja Općina je utrošila 2,97%
planiranih sredstava u realizacije aktivnosti.
• Jednokratne naknade za novorođenčad – redovito se isplaćuju naknade za novorođeno
dijete u iznosu od 3000,00 kuna
• Sufinanciranje pogrebnih troškova – aktivnost se provodi sukladno potrebama.
• Crveni križ Poreč – tijekom izvještajnog razdoblja Općine nije povodila aktivnost.
• Ostale donacije iz socijalnog programa – aktivnost se provodi sukladno potrebama.
• Dodatna usluge u zdravstvu – za realizaciju aktivnosti utrošeno je 12,82% planiranih
sredstava.
• Zdravstvena briga o građanima – tijekom izvještajnog razdoblja Općine nije povodila
aktivnost.
• Sufinanciranje OB Pula – Općina kontinuirano financira izgradnju Bolnice u Puli.
SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini Sv. Lovreč, unaprjeđuje sustav
civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom
izvještajnog razdoblja:
•

Mjera 9. Ulaganje u protupožarnu i civilnu zaštitu

Planovi, zaštita i obnova opožarenih površina – Općina je pristupila izradi Procjeni rizika
od velike nesreće, dokument je iz područja civilne zaštite kojim se identificiraju prijetnje i
rizici od prirodnih nepogoda i tehničko tehnoloških nesreća, izrađuju scenariji mogućih
neželjenih događaja, analiziraju posljedice velikih nesreća i utvrđuje ukupna spremnost
sustava u području preventivnog djelovanja i reagiranja za slučaj nastanka velike nesreće.
Također su u pristupili izradi Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Sv.
Lovreč.
• Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč – aktivnost se provodi planiranom dinamikom, za
realizaciju aktivnosti utrošilo se 32,53% planiranih sredstava.
• Područna vatrogasna zajednica aktivnost se provodi planiranom dinamikom.
• DVD Sv. Lovreč – je tijekom izvještajnog razdoblja prema potrebi izlazila na vatrogasne
intervencije.
SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Očuvanje prirode, obnovljivih prirodnih resursa, voda, šuma, tla i mora osnova je održivog
i uključivog rasta, sigurnosti proizvodnje hrane i smanjivanja siromaštva. Pitka voda, čist zrak,
te zdravi kopneni, slatkovodni i morski ekosustavi omogućuju ljudima u Hrvatskoj da vode zdrav
i produktivan život, ostvaruju vlastite potencijale i pridonose društvu.
Provedbom mjere djeluje se na poboljšanje i zaštitu prirodnog okoliša i podiže svijest o
učinkovitom gospodarenju otpadom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:
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Obnova voznog parka ''Usluga'' Poreč - tijekom izvještajnog razdoblja planirani projekt
nije pokrenut.
• ŽCGO ''Kaštijun'' – projekt se provodi prema planiranoj dinamici.
Jedan od ključnih faktora zaštite prirodnog okoliša je praćenje nastanka divljih odlagališta
otpada što čine površine izvan službenog odlagališta, na koje je nepoznata osoba odložila otpad.
Općina je tijekom izvještajnog razdoblja pravovremenom intervenci

