
  

Osobni podatci 

 

  

Prezime 

Ime 

 

Kuščević 
Lovro 

Adresa(e)  

Telefonski broj(evi)    

 
Broj(evi) faksa 

 
 

E-mail  
  

Državljanstvo Hrvatsko 
  

Datum rođenja 02. kolovoza 1975. 
  

Spol 
 

                                                Oženjen 
 

                                       Vjeroispovijest 
 

Muško 
 

   Da 
 
   Katolik 

  

Djeca Katarina (9) i Zvonimir (8) 
  

 

 Radno iskustvo 

 

  

Datumi 2000.-2002.                                                    2002.-2005.                             2005.-do danas 
 

Zanimanje ili radno mjesto Voditelj prodaje                                            Direktor                                   Općinski načelnik 

  

Ime i adresa poslodavca Carrara Brač d.o.o. i Bolka d.o.o.                   Kuščević d.o.o.                       Općina Nerežišća 
 

Vrsta djelatnosti ili sektor Privatni sektor                                                 Privatni sektor                         Javni sektor 
  

Obrazovanje i osposobljavanje  
  

Datumi 1999. 
 

Naziv dodijeljene kvalifikacije Diplomirani pravnik 

   

 Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Pravni fakultet u Splitu 
 
 

Razina prema nacionalnoj ili 
međunarodnoj klasifikaciji 

(VSS) 

  

 

Osobne vještine i 
kompetencije 

 

  



Materinski jezik 
 

Hrvatski 

  

Drugi jezici Engleski  i  Talijanski 
 

Samoprocjena  Razumijevanje Govor Pisanje 

 )  Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija  

Engleski  jezik   dobro  dobro  dobro  dobro  dobro 

Talijanski  jezik   dobro  srednje  srednje  srednje  srednje 

  

  

  

Organizacijske i tehničke  
vještine i kompetencije 

U radnom vijeku vodio sam prodaju istodobno u dvije tvrtke, a nakon toga otvorio sam svoju tvrtku 
koja je imala do 13 uposlenih te je ostvarivala izvrsne poslovne rezultate. Poslovanje sam proširio na 
veleprodaju u okviru koje je moja tvrtka bila generalni zastupnik za Republiku Hrvatsku nekoliko 
talijanskih, slovenskih, BiH i hrvatskih tvornica.  
Nakon pobjede na lokalnim izborima i  imenovanja na funkciju općinskog načelnika Općine Nerežišća, 
zbog izbjegavanja možebitnog  sukoba interesa  napustio sam mjesto direktora, a nedugo zatim i 
prodao tvrtku.  
Funkciju općinskog načelnika obavljam od 2005.g. do danas, u trećem mandatu, uvijek izabran 
apsolutnom većinom glasova mojih sugrađana. U ovih 11 godina općinski proračun sam konsolidirao, 
podignuo ga za 5-8 puta (ovisno o godini), oformio sam odličan tim suradnika i radno okruženje, te je 
Općina Nerežišća postala prepoznatljiva kao jedna od naprednijih općina u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji, koja gotovo da nema nezaposlenih.  
Trenutno provodimo nekoliko velikih razvojnih projekata: izgradnja dviju poslovnih zona, centra 
zdravstvenog turizma i luke nautičkog turizma ukupne vrijednosti preko milijardu €, te desetak manjih 
projekata ukupne vrijednosti oko 10 mil. kn. Kroz radni vijek sudjelovao sam u nizu postupaka za 
izradu prostornih, urbanističkih i detaljnih   planova na svim razinama, zemljišno-knjižnih postupaka, 
izrade zakonskih prijedloga, sudjelovao u stotinama postupaka ishođenja lokacijskih i građevinskih 
dozvola, kao predstavnik investitora vodio projekte u vrijednosti desetaka milijuna kuna, sudjelovao 
sam u izradi nekoliko investicijskih studija, prezentacija i slično, to sam stekao znanja upravo iz 
područja prostornog uređenja i graditeljstva te imovinsko-pravnih poslova. 
Osim političkog djelovanja na lokalnoj razini, već tri godine obavljam dužnost vijećnika u Skupštini 
Splitsko-dalmatinske županije, gdje sam i član Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša.  U okviru ove dužnosti sam se upoznao sa većinom projekata i problema koji su vezani za 
našu županiju, a naročito mogu istaknuti moj rad na otočnim projektima i projektima vezanim za 
problematiku prostornog uređenja i graditeljstva.  
Protekle tri godine na nacionalnoj razini vodim stranački Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, 
sastavljen od 50-ak članova, koji Odbor je aktivno sudjelovao u izradi predizbornog programa 
Domoljubne koalicije, služio kao podrška našim saborskim zastupnicima u raspravama iz djelokruga 
Odbora, te smo pripremili glavne smjernice sa uspostavu kvalitetnijeg i učinkovitijeg sustava 
prostornog uređenja i graditeljstva u Republici Hrvatskoj. 
 
U svim ovim poslovima sam stekao vještine upravljanja ljudskim i materijalnim resursima, razvio sam 
organizacijske sposobnosti i upoznao sustav funkcioniranja lokalne, regionalne i državne uprave.  
Kompetentan sam raditi na poslovima vezanim uz razvoj hrvatskih otoka, prostorno uređenje i 
graditeljstvo te sustav prostornih podataka. 
 

  

    
  

Računalne vještine i kompetencije Rad sa računalom, Microsoft word, Excel i AutoCad (potrebno usavršavanje), Internet, 
korespondencija ….. 

  

  

  

Vozačka dozvola B kategorije. 
 

  

 Stranački rad 
 
 

- Član sam stranke još kao maloljetnik kada sam se upisao u mladež HDZ-a. 
- 2001.g. izabran sam za predsjednika OO HDZ-a Nerežišća, koju dužnost obavljam do danas. 
- 2003.g. izabran sam za predsjednika Koordinacije HDZ-a otoka Brača. 
- 2007.g. izabran sam u SO HDZ-a. 



 
 
 
 
 
 

- 2007.g. izabran sam u ŽO HDZ-a SDŽ. 
- 2007.g. izabran sam u predsjedništvo HDZ-a SDŽ, rizničar. 
- 2012.g. izabran sam u SO HDZ-a. 
- 2012.g. izabran sam u ŽO HDZ-a SDŽ. 
- 2012.g. izabran sam u Predsjedništvo HDZ-a SDŽ, potpredsjednik. 
- 2013 g. predsjednik stranačkog odbora za Prostorno uređenje i graditeljstvo na nacionalnoj razini  

  

 

Politički rad 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Društveni i ostali angažman 

 
 

- 2001. prvi put politički aktivan u tijelima državne/lokalne vlasti,  te sam izabran u Općinsko 
vijeće gdje obnašam dužnost vijećnika u opoziciji, a vlast obnaša SDP-HNS.  

- 2005. HDZ-ova lista sa mnom na čelu dobiva lokalne izbore u Općini Nerežišća te  bivam 
izabran za predsjednika OV-a, kasnije promjenom zakona za općinskog načelnika.  

- 2007. kandidat na parlamentarnim izborima u X.-oj izbornoj jedinici,  kao predstavnik otoka u 
SDŽ.  

- 2009. drugi put izabran za općinskog načelnika 
- 2013. treći put izabran za općinskog načelnika 
- 2013. izabran za vijećnika u Skupštini SDŽ 
- 2015. kandidat na parlamentarnim izborima u X.-oj izbornoj jedinici, kao predstavnik otoka u 

SDŽ 
 
 
 
- Skupština Vodovod Brač d.o.o. 
- Upravno vijeće Centra za kulturu Brač. 
- Skupština Brač prijevoza. 
- Član Otočnog vijeća. 
- Član DDK Nerežišća. 
- Član Hrvatskog lovačkog saveza. 
- Član Hrvatskog streljačkog saveza. 
- Član MNK Nerežišća. 
- Član športskog kluba Sutvid-Brač. 
- Član ŠRK Mrduja. 
- i niz drugih društvenih, političkih i raznih aktivnosti zahvaljujući kojima sam prepoznat u široj 

društvenoj zajednici. 
 

 

 

 

 

Nerežišća, 08. siječnja 2016. 
 
 


