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1. 

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 

38/09, 79/09 i 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), i članka 

31. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije” 30/09 i 54/12, te 

„Službene novine Općine Lovran” broj 2/13, 3/13-ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) Općinsko 

vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 

na području Općine Lovran 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ br. 3/10 , 20 /10-ispravak , 22/10, 7/12, 54/12 i „Službene 

novine Općine Lovran“ br. 1/13-pročišćeni tekst, 12/14 i 3/16), u članku 4. stavku 2. točki 2., 

iza riječi: „ i uz raskrižje)“ dodaju se riječi: „ i uređene zelene gredice u Medveji“. 

 

Članak 2. 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 011-01/17-01/19 

Ur.broj: 2156/02-01-17-2 

Lovran, 21. prosinca 2017.              

 

   

     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

     Predsjednik 

        Alan Sanković, dipl. oec., ing., v.r. 
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1. 

Na temelju članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 97/07, 

113/08 i 43/09) i članka 46. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske 

županije broj 30/09 i 54/12, te „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13 – ispravak i 

8/14 – pročišćeni tekst) na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-

goranske županije, općinski načelnik Općine Lovran donosi 

 

ODLUKU 

 

o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno 

suzbijanje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti 

za Općinu Lovran u 2018. godini  
 

I. 

Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama 

dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Lovran u 

2018. godini, izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. 

II. 

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i 

štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Lovran u 2018. godini je 

sastavni dio ove Odluke i nije predmet objave u »Službenim novinama Općine Lovran«. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Općine 

Lovran«. 

 

Klasa: 540-01/17-01/3 

Ur. broj: 2156/02-02-17-3 

Lovran, 21. prosinca 2017. 

 

Općinski načelnik 

Bojan Simonič, mag. oec., v.r. 
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2. 

Temeljem članka 24., stavak 1., Zakona o civilnoj zaštiti („Narodne novine“ broj 82/15), 

članka 6. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne Novine“ broj  37/16 i  47/16 -

ispravak) i članka 46. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 30/09, 54/12 i »Službene novine Općine Lovran« br. 2/13 i 3/13 - ispravak te 

8/14 - pročišćeni tekst),  Općinski načelnik Općine Lovran donosi, dana 13. prosinca 2017., 

sljedeću 

 

                                                                   ODLUKU 

                   o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite 

                                                              Općine Lovran 

 

 

                                                                    Članak 1. 
U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lovran  ("Službene novine 

Općine Lovran" broj: 10/17),  riječi iz članka 2., stavak 1., točka 3.,  

 

„BOŽIDAR RUŽIĆ (pomoćnik načelnika za sigurnost cestovnog prometa) – član“, mijenjaju 

se u 

riječi:  

 

„ŽELJKO STIPETIĆ (pomoćnik načelnika za policiju) – član“,  

 

a riječi iz točka 7. istog članka i stavka  

 

„MARTINA STOJAKOVIĆ (voditeljica Aktiva Lovran - GDCK Opatija) – član“, mijenjaju 

se u  riječi: 

   

„CONNY PRISKIĆ (voditeljica zdravstvenih programa -  GDCK Opatija) - član “. 

              

 

                                                                   Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

              

 

KLASA:810-01/17-01/4 

URBROJ:2156/02-02-17-21 

U Lovranu, 13. prosinca 2017. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Bojan Simonič, mag. oec., v.r. 
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3. 

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15), 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), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Primorsko-goranske županije KLASA: 022-04/17-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-

17-11 od 6. veljače 2017. godine, te članka 46. Statuta Općine Lovran („Službeni novine 

Primorsko – goranske županije broj: 30/09 i 54/12  i „Službene novine Općine Lovran broj: 

2/13, 3/13- ispravak i 8/14- pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Lovran donosi  

 

 

ODLUKU  

o načinu izrade Procjene rizika od velikih nesreća  

na području Općine Lovran 

 

Članak 1. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lovran izrađuje se na temelju 

Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske 

županije (u daljem tekstu: Smjernice Županije) i Pravilnika o smjernicama za izradu procjena 

rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave (u daljem tekstu: Pravilnik, NN 65/16), te po uzoru na 

važeću Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. 

 

Članak 2. 

Nositelj izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lovran je izvršno tijelo Općine – 

Općinski načelnik Općine Lovran, kao glavni koordinator, uz suradnju sudionika koji se 

određuju ovom Odlukom, kako je to regulirano člankom 7. Pravilnika. 

 

Članak 3. 

Sudionici u izradi Procjene rizika Općine su Povjerenstvo u obliku radne skupine određene 

ovom Odlukom, a za stručnu pomoć u izradi Ugovorom će se angažirati i ovlaštenik-

ovlaštena pravna osoba za izradu planskih dokumenata civilne zaštite, u svojstvu konsultanta. 

 

Članak 4. 

Za voditelja Povjerenstva Općine Lovran – glavne radne kupine određujem zamjenika 

Općinskog načelnika Općine Lovran,  TONI DRUŽETA, koji će izradu izvršiti uz pomoć 

članova Povjerenstva i ovlaštene pravne osobe za izradu dokumenata CZ (ovlaštenika) firme 

„VIZOR“ d.o.o. iz Varaždina, u svojstvu konsultanta. Konsultant će organizirati rad 

Povjerenstva i koordinirati izradu dokumenta u cjelini, organizirati radne skupine po 

pojedinim scenarijima i usmjeravati njihov rad. 

 

Članak 4. 

U Povjerenstvo Općine Lovran za izradu Procjene rizika od velikih nesreća iz sastava Općine 

Lovran određujem: 

 

1. TONI DRUŽETA – voditelj Povjerenstva – Zamjenik Općinskog načelnika 

2. GORDAN FILINIĆ – član – Zapovjednik JVP 

3. PETAR SANIČANIN – član – djelatnik za preventivu zaštite od požara 

4. BRANISLAV PETKOVIĆ – član 
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dok će konsultant (ovlaštenik) samostalno odrediti najmanje tri stručne osobe zaštite i 

spašavanja, s voditeljem svog sastava. Tijekom rada Povjerenstva po radnim skupinama u 

potrebnom obimu angažirati i druge djelatnike Općine Lovran, vijećnike, pripadnike 

Vatrogasne zajednice i drugih cjelina Općine. 

 

 

Članak 5. 

Nositelj izrade Procjene rizika predstaviti će rezultate rada radnih skupina i Procjenu rizika u 

cjelini, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Nakon toga radna skupina 

prestaje sa radom, a nositelj izrade vršiti će potrebna daljnja usklađivanja dokumenta, 

uključujući i usvajanje dokumenta na Općinskom vijeću. 

 

Članak 6. 

Izrađeni dokumenti, sukladno stavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, neće se 

klasificirati ali je potrebno osigurati ograničenu dostupnost van radne skupine i uprave Općine 

Lovran. 

 

Članak 7. 

Na razini Općine Lovran o provođenju ove Odluke brinuti će Branka Radić, koja je i na razini 

Općine Lovran zadužena za problematiku civilne zaštite. 

 

Članak 8. 

Nositelj izrade Procjene rizika imenovan u članku 3. ove Odluke i radna skupina imenovana 

člankom 4. ove Odluke također se ovlašćuju i zadužuju za reviziju postojećih dokumenata 

civilne zaštite kako bi se isti uskladili sa propisima. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

KLASA: 011-01/17-01/18 

URBROJ: 2156/02-02-17-3 

U Lovranu, 13. prosinca 2017.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Bojan Simonič, mag. oec., v.r. 
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