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32. 

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u skladu 

sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Zakonom o zaštiti 

okoliša (NN 80/13), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.- 

2015. (NN 85/07, NN 126/10, NN 31/11) te Planom gospodarenja otpadom Primorsko-

goranske županije za razdoblje 2007.-2015. godine, uz prethodno mišljenje Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije br. 

KLASA: 351-01/14-01/107, UR.BROJ: 2170/1-03-08/7-14-2 od 6. kolovoza 2014. godine, 

Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj dana 06. studenoga 2014. godine, donosi 

ODLUKU O DONOŠENJU 

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

OPĆINE LOVRAN 

za razdoblje 2014. - 2019. godine 

I. 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Lovran za razdoblje 2014-2019. godine, 

izrađen po EKO ADRIA d.o.o. Pula, Boškovićev uspon 16., u srpnju 2014. godine. 

II. 

Cjeloviti Plan gospodarenja otpadom javnosti je dostupan u Upravnom odjelu za samoupravu 

i upravu Općine Lovran, a može se preuzeti i na web stanici Općine Lovran, te na web stranici 

Službenih novina Općine Lovran kao posebna tablica ispod ove Odluke. 

III. 

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

Lovran«. 

Klasa: 361-01/13-01/03 

Ur. broj: 2156/01-01-14-24 

Opatija, 06. studenoga 2014. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

Predsjednik 

Nataša Miljak, dipl.pol., v. r. 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*  

 

Odluka u PDF formatu     

 

http://www.opcinalovran.hr/SN/plan_gospodarenja_otpadom_opcinalovran.pdf
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33. 
 
Na temelju 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, 82/04,178/04,38/09,79/09, 

153/09,178/04,38/09, 79/09,153/09 –Zakon o vodama,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13 i 

153/13), i članka 31. Statuta Općine Lovran («Službene novine Primorsko-goranske županije» 

br. 30/09 i 54/12 i  «Službene novine Općine Lovran» br.2/13 i «Službene novine Općine 

Lovran» br. 3/13-ispravak), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 06. 

studenoga 2014.g., donosi 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima 

za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili 

pravnoj osobi («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 

13/00,25/02,40/05,3/10,22/10,  

54/12,58/12-ispravak i «Službene novine Općine Lovran» 1/13-pročišćeni tekst), članak 3. 

mijenja se i  glasi: 

 

«Postupak odabira osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih poslova provodi se: 

- Prikupljanjem ponuda, ili 

- Javnim natječajem 

Odluku o početku prikupljanja ponuda ili odluku o objavi javnog natječaja donosi Općinski 

načelnik Općine Lovran i istu objavljuje u «Službenim novinama Općine Lovran». 

Prikupljanju ponuda može se pristupiti kada procijenjena vrijednost poslova komunalnih 

djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi 200.000,00 kn, bez PDV-a. » 

 

     Članak 2. 

U članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 

«Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja iz članka 3 ove Odluke provodi 

Povjerenstvo kojeg imenuje Općinski načelnik Općine Lovran, posebno za svaki postupak 

glede pojedinih poslova iz članka 2. ove Odluke.» 

 

       Članak 3. 

Iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a koji glasi: 

 

      «Članak 4.a 

Prikupljanje ponuda provodi se upućivanjem poziva za dostavu ponuda na adrese najmanje 3 

(tri) potencijalna ponuditelja. 

Poziv za dostavu ponuda u skladu s odlukom Općinskog načelnika upućuje Povjerenstvo iz 

članka 4. ove Odluke. 

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente potrebne za pravovaljano podnošenje 

ponuda, a upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane 

potencijalnog ponuditelja (dostavnice, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, 

potvrda e-mailom). 
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Javni natječaj raspisuje Općinski načelnik, a provodi se oglašavanjem na internetskoj stanici i 

oglasnoj ploči Općine Lovran, uz upućivanje obavijesti o oglašenom natječaju u dnevnom 

tisku. 

Rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od 8 dana od dana upućivanja poziva u postupku 

prikupljanja ponuda, odnosno od dana objave javnog natječaja.» 

 

      Članak 4. 

U članku 7.,stavku 1., riječi: «Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja», zamjenjuju se 

riječima: «Povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke». 

U stavku 2. iza riječi: «navedene u», dodaju se riječi: «pozivu za dostavu ponuda ili» 

U stavku 3. riječi: «od ponuda pristiglih na natječaj», zamjenjuju se riječima: «od pristiglih 

ponuda» .  

       Članak 5. 

Ova  Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Lovran». 

 

Klasa: 011-01/14-01/20 

Ur.broj: 2156/02-01-14-1 

Lovran, 06. studenoga 2014.g. 

   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik 

Nataša Miljak, dipl.pol., v.r. 
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   34. 
 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Lovran (Službene novine Primorsko-goranske 

županije» broj 30/09, 54/12 i «Službene novine Općine Lovran» broj 2/13, 3/13 – ispravak i 

pročišćeni tekst broj 08/14), članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran 

(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 43/09 i «Službene novine Općine 

Lovran broj 2/13, 3/13 – ispravak i pročišćeni tekst broj 08/14), Komisija za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovran, na 16. sjednici održanoj 

dana 06. studenog 2014. utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi obuhvaća tekst: osnovne Odluke o 

komunalnoj naknadi («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/01), Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi («Službene novine Primorsko-

goranske županije» broj 3/07), Odluku o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 

(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 46/09), Odluku o komunalnoj naknadi 

(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 7/10 – pročišćeni tekst), Ispravak 

Odluke o komunalnoj naknadi («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 22/10) 

te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi («Službene novine 

Općine Lovran» broj 7/13). 

 

Klasa: 011-01/14-01/22  

URBROJ: 2156/02-01-14-1 

Lovran, 6. studeni 2014. 

Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnost 

Općinskog vijeća Općine Lovran 

Sanja Škorić, v.r. 

 

ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI 

(pročišćeni tekst) 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na 

području Općine Lovran i to: 

- naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada, 

- područja zona u Općini Lovran, 

- koeficijenti zona za pojedine zone, 

- koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu 

obavljanja poslovne djelatnosti, 

- rokovi plaćanja komunalne naknade, 

- nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne 

naknade, 

- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili 

djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, 

- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobađanja od plaćanja komunalne naknade. 
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Članak 2. 

Komunalna naknada naplaćuje se u svim naseljima na području Općine Lovran osim u 

dijelovima naselja Medveja pod nazivom Visoče, Kalić i Vlašinj. 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

(«Službene novine Općine Lovran» broj 07/13), koja je stupila na snagu 01. siječnja 2014., 

u članku 2. riječ: »dijelu» zamijenjena je riječju: »dijelovima», a iza riječi: »Visoče» 

dodaje se zarez i riječi: »Kalić i Vlašinj». 

 

Članak 3. 

Komunalna naknada prihod je proračuna Općine Lovran, a koristi se za financiranje 

sljedećih komunalnih djelatnosti: 

1. odvodnja atmosferskih voda, 

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 

3. održavanje javnih površina, 

4. održavanje nerazvrstanih cesta, 

5. održavanje groblja i krematorija,  

6. javna rasvjeta. 

Financiranje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka viši se u skladu s godišnjim 

programom. 

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog 

članka donosi Općinsko vijeće Općine Lovran svake kalendarske godine na prijedlog 

Općinskog načelnika.  

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi («Službene novine 

Primorsko-goranske županije» broj 46/09), koja je stupila na snagu 26. studenog 2009., u 

članku 3. stavku 3. riječi: »Općinskog poglavarstva» zamijenjene su riječima: »Općinskog 

načelnika». 

 

Članak 4. 

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog 

prostora te građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i 

neizgrađenog građevinskog zemljišta. 

 

Članak 5. 

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine od važnosti 

za Općinu Lovran: 

1. kojima se koristi ustanova Dječji vrtić Opatija, 

2. Društveni dom Lovran, Dom Liganj, Dom Lovranska Draga, knjižnica i čitaonica 

«V. C. Emin», muzeji, izložbeni prostor »Laurus« i kino, 

3. kojima se koriste športski klubovi, 

4. u kojima je sjedište Općine Lovran i u kojima se obavljaju poslovi općinske uprave, 

5. skloništa, 

6. kojima se koristi DVD Lovran. 

Iznimno komunalna naknada plaća se za zemljišta i prostore iz stavka 1. ovog članka koje 

korisnici odnosno vlasnici daju u zakup, podzakup ili na privremeno korištenje za obavljanje 

druge djelatnosti. 
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Članak 6. 

U pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne 

naknade u cijelosti vlasnicima odnosno korisnicima nekretnina koji ostvaruju: 

- pomoć za uzdržavanje, 

- subvencioniranje troškova stanovanja, 

- zaštitni dodatak uz mirovinu. 

Obveznici iz stavka 1. alineja 3. ovog članka neće biti oslobođeni obveze plaćanja 

komunalne naknade ukoliko oni ili osobe koje žive u zajedničkom domaćinstvu ostvaruju 

dodatne prihode. 

Oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade u slučajevima iz stavka 1. ovog članka 

teče od prvog dana narednog mjeseca u kojem su obveznici podnijeli zahtjev za oslobađanje 

od plaćanja. 

Djelomično u visini od 50% obveze mogu se osloboditi vlasnici odnosno korisnici 

nekretnina: 

- u slučaju izgradnje novog objekta na novoj lokaciji za potrebe preseljenja poslovnog 

objekta  

kada je to predviđeno planskom dokumentacijom i to na rok od 6 mjeseci od dana izvršenog 

preseljenja, 

- koje se ne mogu koristiti radi oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogodama do 

osposobljavanja nekretnina za njihovo korištenje. 

 

Članak 7. 

Za manje ostvarene prihode od komunalne naknade za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobođenja od plaćanja komunalne naknade osigurati će se sredstva iz slijedećih izvora: 

- socijalnog programa, 

- sredstva za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda, 

- ostalih sredstava proračuna Općine Lovran 

 

Članak 8. 

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o zoni u kojoj se nekretnina nalazi i vrsti 

nekretnine iz članka 22. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Ispravkom Odluke o komunalnoj naknadi («Službene novine Primorsko-goranske županije» 

broj 22/10), u članku 8. stavku 1. riječ: »19» zamijenjena je riječju: »22». 

Iznos komunalne naknade po m
2
 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem 

vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn). 

 

Članak 9. 

Vrijednost boda određuje posebnom odlukom Općinsko vijeće. 
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Članak 10. 

Ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti područje Općine Lovran dijeli se 

na zone, koje čine naselja odnosno dijelovi pojedinih naselja. 

 

Područje Općine Lovran dijeli se na slijedeće zone s pripadajućim koeficijentima: 

REDNI BROJ ZONA KOEFICIJENT ZONE 

1. LOVRAN I. 1,00 

2. LOVRAN II. 0,97 

3. LOVRAN III. 0,95 

4.  LIGANJ 0,60 

5. TULIŠEVICA 0,55 

6. LOVRANSKA DRAGA 0,40 

7. MEDVEJA I. 0,90 

8. MEDVEJA II 0,75 

9. MEDVEJA III 0,50 

 

  Lovran I. - obuhvaća ulicu Šet. m. Tita, Viktora Cara Emina, Đure Salaja, 9. rujna, Trg slobode,  

Stari grad, objekte Žrtava fašizma 1, 1/A, 2, 2/A, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Dr. Nilo Cara 1, 3, 3/A, Brajdice 

1, 3, 5, 7. 

Lovran II. - obuhvaća centralno područje naselja Lovran, osim dijela Ceste za Lovransku 

Dragu iznad križanja s cestom za naselje Dobreć i Put Vojina, koje čini Lovran III. 

Medveja I. - obuhvaća dio naselja Medveja ispod ulice GMU 2, planirane u UPU-om 

Medveja do spora s državnom cestom D 66 i ispod nje do granice područja Općine Lovran, 

izuzev dijela iznad planiranog okretišta ulice OU 2 do granice zahvata UPU Medveja, koje 

čini Medveju II. 

Medveja II. - obuhvaća i dio naselja Medveja iznad planirane ulice GMU 2 do granica 

zahvata UPU Medveja (u pravcu naselja Lovran) i područja iznad planirane ulice GMU 2 i 

državne ceste 

D 66 do nivoa planirane ulice GMU 3 i SU 1, do granice s Općinom Mošćenička Draga. 

Medveja III. – obuhvaća preostalo područje naselja Medveja. 

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi 

(«Službene novine Općine Lovran» broj 07/13), koje su stupile na snagu 01. siječnja 2014., 

članak 10. stavak 2.  je izmijenjen. 
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Članak 11. 

Obzirom na vrstu nekretnine utvrđuju se sljedeći koeficijenti namjene. 

 

 

 

 

REDNI 

BROJ 

 

DJELATNOST 

 

KOEFICIJENT 

NAMJENE 

1. Neizgrađeno građevno zemljište 0,05 

2. Stambeni, garažni i prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00 

3. 
Komunalna djelatnost, športsko-rekreativna djelatnost, kinematografska djelatnost 

1,05 

4. 

Djelatnost osobnih usluga (brijači, frizeri, saloni za uljepšavanje, krojači, postolari),  

skladišta prehrambenih proizvoda 1,15 

5. 
Zdravstvena djelatnost (osim točke 13.), veterinarska djelatnost, novinska djelatnost, 

izdavačka djelatnost 
1,25 

6. Građevinarstvo, industrija, skladišta i otkup otpada 1,30 

7. 

Optičari, knjigoveže, popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, finomehaničari, 

fotografi, pranje i kemijsko čišćenje, tajničke i prevoditeljske usluge, metaloprerađivačka  

djelatnost 
2,05 

8. 
Pošta i telekomunikacije, prijenos i distribucija električne energije, usluge u 

pomorskom i cestovnom prometu, proizvodnja prehrambenih proizvoda 2,80 

9. 

popravak motornih vozila, motocikala i čamaca, popravak i održavanje aparata, 

uređaja, motora, elektromotora, pumpi i sl., autopraonice, staklari, grafičari, 

obrtničke proizvodne djelatnosti, trgovine hranom, ljekarne, trgovine medicinskim 

preparatima i ortopedskim pomagalima, električni aparati za kućanstvo, 

radiouređajima i TV uređajima, željeznom robom, bojama, knjigama, papirnatom 

robom i pisaćim priborom, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima (i hranom za 

kućne ljubimce), tržnice, hladnjače, prodajne galerije i ateljei, antikvarijati, 

dizajniranje i unutarnje dekoriranje te ostali poslovni prostor, 

3,35 

10. kampovi i autokampovi, 3,50 

11. 
hoteli, moteli, pansioni, turistička naselja i turistički apartmani, odmarališta, druge 

vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, turističke agencije i marine 5,65 

12. 

kavane, pivnice, restorani, gostionice, zdravljaci, zalogajnice, pečenjarnice, 

pizzerie, bistroi,  krčme, konobe, slastičarnice, objekti brze prehrane, pripremnica 

obroka, ostale trgovine (osim trgovina navedenih u točki 9. ovog članka), trgovina 

na veliko 

6,45 

13. 

štedionice, agencije za promet nekretninama, pravne, računovodstvene, 

knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje, poslovno 

posredništvo, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 

usluge u nautičkom turizmu, iznajmljivanje automobila, ostalih prometnih 

sredstava, ostalo financijsko posredovanje, specijalizirana medicina, stomatološka 

praksa, noćni klubovi, noćni barovi, disco-klubovi,  

9,45 

14. 
banke, mjenjačko poslovanje, kockanje i klađenje, osiguravajuća društva, računalne 

(kompjutorske) i srodne djelatnosti, caffe barovi, buffeti, igračnice 
10,00 
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Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent 

namjene     iznosi 10% koeficijenta namjene određenog za djelatnost koja se na zemljištu 

obavlja. 

Za prostore hotela, motela, pansiona i drugih poslovnih zgrada koji su dani u zakup i u 

kojima se obavlja druga djelatnost koeficijent namjene utvrđuje se ovisno o djelatnosti koja 

se obavlja u tim prostorima. 

 

Članak 12. 

Za hotele, apartmanska naselja i autokampove visina komunalne naknade ne može biti veća 

od 1,5 % ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u tim objektima. 

Rješenje o komunalnoj naknadi za objekte iz stavka 1. ovog članka ispostavljat će se do 31. 

ožujka tekuće godine, u pravilu na osnovu podataka o planiranom ukupnom godišnjem 

prihodu za prethodnu godinu, a koji je obveznik dužan dostaviti upravnom tijelu Općine 

Lovran do 31. prosinca prethodne godine. 

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi («Službene novine 

Primorsko-goranske županije» broj 46/09), koja je stupila na snagu 26. studenog 2009., u 

članku 12. stavku 2. riječi:»30. listopada prethodne godine» zamijenjene su riječima: »28. 

veljače tekuće godine». 

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

(Službene novine Općine Lovran» broj 07/13), koja je stupila 06. studenog 2013., u članku 

12. stavku 2. riječi:»do 28. veljače tekuće godine» zamijenjene su riječima:»do 31. prosinca 

prethodne godine».  

 

Ukoliko obveznik ne dostavi podatke iz stavka 2. ovog članka obveza plaćanja utvrditi će se 

prema kriterijima iz članka 8. do 11. ove Odluke.  

Rješenje kojim je utvrđena visina komunalne naknade sukladno stavku 2. i 3. ovog članka 

uskladit će se prema ukupnom godišnjem prihodu kojeg je obveznik iskazao za prethodnu 

godinu po predaji zaključnog računa. 

Obveznik je dužan dokaz o ukupno ostvarenom godišnjem prihodu dostaviti u roku od 8 

dana od proteka roka za podnošenje zaključnog računa. 

Visina komunalne naknade obračunati će se u mjesečnim iznosima koji predstavljaju 1/12 do 

1,5 % ukupno planiranog odnosno ostvarenog godišnjeg prihoda iz prethodne godine. 

 

 

Članak 13. 

Visina komunalne naknade po m
2
 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni 

iznos komunalne naknade za svakog obveznika, utvrđuje se rješenjem kojeg donosi upravno 

tijelo Općine Lovran.  

Članak 14. 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od prvog dana slijedećeg mjeseca u kojem je 

stečeno vlasništvo odnosno omogućeno korištenje objekta odnosno zemljišta. 

 Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 20 - tog u mjesecu za tekući mjesec. 

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, komunalna naknada za prostore za koje visina 

mjesečnog zaduženja iznosi do 10,00 kuna, i garaže do 15,00 kuna plaća se: 
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- s dospijećem do 30. lipnja tekuće godine za razdoblje siječanj - prosinac tekuće godine, 

za garaže za koje visina mjesečnog zaduženja iznosi više od 15,00 kuna do 40,00 kuna, plaća 

se: 

- s dospijećem do 31. svibnja tekuće godine za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine, 

- s dospijećem do 30. studenog tekuće godine za razdoblje srpanj - prosinac tekuće godine, 

za ostale prostore za koje visina mjesečnog zaduženja iznosi više od 10,00 kuna do 50,00 

kuna: 

- s dospijećem 28. veljače tekuće godine za razdoblje siječanj - ožujak tekuće godine, 

- s dospijećem 31. svibnja tekuće godine za razdoblje travanj - lipanj tekuće godine, 

- s dospijećem 31. kolovoza tekuće godine za razdoblje srpanj - rujan tekuće godine, 

- s dospijećem 30. studenog tekuće godine za razdoblje listopad - prosinac tekuće godine. 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 03/07), koja je stupila na snagu 09. 

veljače 2007., članak 14. stavak 3. je izmijenjen. 

Na dospjelu neplaćenu komunalnu naknadu plaća se zatezna kamata po stopi određenoj 

Zakonom. 

 

Članak 15. 

Rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne 

naknade donosi upravo tijelo Općine Lovran. 

 

Članak 16. 

Iznimno od odredbi članka 12. stavka 2. ove Odluke rok za dostavu podataka za 2001. 

godinu je 10. siječanj 2002. godine.  

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

  

Članak 17. 

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene 

novine« Primorsko-goranske županije broj 28/95,18/96 i 18/97). 
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Članak 18. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-

goranske županije» a primjenjuje se od 01. siječnja 2002. godine. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi («Službene novine 

Primorsko-goranske županije» broj 03/07) 

 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-

goranske županije». 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

  

Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi («Službene novine Primorsko-

goranske županije» broj 46/09) 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-

goranske županije». 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi («Službene novine 

Općine Lovran» broj  07/13) 

 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu 01. siječnja 2014., osim članka 3. koji stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u «Službenim novinama Općine Lovran». 
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  35. 
 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske 

županije» broj 30/09, 54/12 i «Službene novine Općine Lovran» broj 2/13, 3/13 – ispravak i 

pročišćeni tekst broj 08/14), članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran 

(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 43/09 i «Službene novine Općine 

Lovran“ broj 2/13, 3/13 – ispravak i pročišćeni tekst broj 08/14), Komisija za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovran, na 16. sjednici održanoj 

dana 06. studenog 2014. utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o radnim tijelima Općinskog 

vijeća Općine Lovran. 

 

Pročišćeni tekst Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Lovran obuhvaća tekst: 

osnovne Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Lovran («Službene novine 

Općine Lovran» broj 08/13), Odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća 

Općine Lovran («Službene novine Općine Lovran» broj 02/14), Odluke o dopuni Odluke o 

radnim tijelima Općinskog vijeća («Službene novine Općine Lovran» broj 04/14), u kojima 

je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 

 

Klasa: 011-01/14-01/23 

Ur. broj: 2156/02-01-14-1 

Lovran, 06. studeni 2014. 

 

Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnost 

Općinskog vijeća Općine Lovran 

Sanja Škorić, v.r. 

 

 

ODLUKU O RADNIM TIJELIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN 

(pročišćeni tekst) 
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Članak 1. 

Ovom Odlukom osnivaju se stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine Lovran (dalje u 

tekstu: Vijeće) te uređuje njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada. 

Vijeće može, uz stalna radna tijela iz ove Odluke, osnivati i druga radna tijela, a odlukom o 

njihovom osnivanju uređuje se sastav, djelokrug i način rada. 

Radna tijela osnivaju se sa svrhom proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripremu i 

podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga rada Vijeća, za praćenje provođenja 

utvrđenje politike i izvršavanja općih i drugih akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju 

pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Vijeće. 

 

Članak 2. 

Stalna radna tijela Vijeća su: 

- Komisija za izbor i imenovanje 

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

- Mandatna komisija 

- Komisija za pitanje boraca, antifašističkog i Domovinskog rata, 

- Komisija za imenovanje ulica i trgova, 

- Komisija za predstavke i pritužbe, 

- Odbor za gospodarstvo, 

- Odbor za društvene djelatnosti, 

- Odbor za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalna i 

imovinsko- pravna pitanja, 

- Odbor za ruralni razvoj, 

- Odbor za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i 

odnose s nacionalnim manjinama, 

Članak 3. 

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova. 

Vijeće bira predsjednika i članove radnih tijela s tim da se predsjednici radnih tijela 

imenuju se iz redova vijećnika, a članovi iz redova javnih, znanstvenih i stručnih osoba.. 
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Mandat članovima radnog tijela traje od dana izbora do dana isteka mandata Vijeća koje 

ga je izabralo. 

Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno odluci Vijeća. 

 

Članak 4. 

Mandat članovima radnog tijela može prestati i prije isteka mandata uslijed ostavke, 

razrješenja zbog neaktivnosti u radu i smrti. 

Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. ovog članka može podnijeti radno tijelo ili 

predsjednik Vijeća. 

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka prosljeđuje se Komisiji za izbor i imenovanje, koja ga 

razmatra i, uz prethodni poziv političkim strankama, sukladno članku 17. Poslovnika 

Vijeća, upućuje Vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenje konačne odluke.  

Ako Vijeće razriješi predsjednika ili Člana radnog tijela zatražit će od ovlaštenog 

predlagatelja da, u roku, koji ne može biti duži od 30 dana od dana razrješenja, predloži 

novog kandidata. 

 

Članak 5. 

Sastav i djelokrug rada Komisije za izbor i imenovanje, Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost te Mandatne komisije propisani su Statutom i Poslovnikom Vijeća. 

 

Članak 6. 

Komisija za pitanje boraca, antifašističkog i Domovinskog rata ima tri člana, a u okviru 

svog djelokruga rada: 

- prati i razmatra ostvarivanje prava iz oblasti zaštite boraca antifašističkog i 

domovinskog rata, te 

- predlaže Vijeću poduzimanje određenih mjera i donošenje odgovarajućih odluka iz oblasti 

zaštite boraca antifašističkog i domovinskog rata. 



Utorak, 18. studenog 2014. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LOVRAN Stranica 222-broj 9 

 

 

Članak 7. 

Komisija za imenovanje ulica i trgova ima tri člana, a u okviru svog djelokruga rada: 

- razmatra inicijative o imenovanjima ili promjeni imena ulica i trgova, stručno ili obrađuje, 

te predlaže Vijeću donošenje odluke o imenovanju i preimenovanju određenih ulica i trgova, 

- razmatra inicijative za preimenovanje naselja, stručno ih obrađuje i upućuje nadležnim tijelima 

na daljnje postupanje. 

Članak 8. 

Komisija za predstavke i pritužbe ima tri člana, a u okviru svog djelokruga rada: 

- razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Vijeću te ukazuje na propuste učinjene 

prema građanima u postupcima pred nadležnim tijelima Općine, 

- ispituje, putem nadležnih tijela Općine, osnovanost predstavki, pritužba i prijedloga, te o 

tome izvještava podnositelja istih. 

 

Članak 9. 

Odbor za gospodarstvo ima pet članova i obavlja slijedeće poslove: 

- razmatra pitanja iz područja gospodarstva od važnosti za Općinu 

- razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini, proračun i druga pitanja vezana za 

proračun i financije, 

- razmatra pitanja evidencije, stjecanja, otuđenja te zakupa nekretnina i druge dugotrajne 

imovine Općine, 

- razmatra odluke i druge opće akte Vijeća koji se odnose na osnivanje javnih ustanova i 

drugih pravnih osoba radi ostvarivanja gospodarskih i drugih potreba stanovništva, 

- obavlja i druge poslove po nalogu Vijeća. 

 

Članak 10. 

Odbor za društvene djelatnosti ima pet članova i obavlja slijedeće poslove: 

- razmatra pitanja iz oblasti društvenih djelatnosti od važnosti za područje Općine, 

- razmatra odluke i druge opće akte Vijeća koji se odnose na osnivanje javnih ustanova i 
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drugih pravnih osoba, radi ostvarivanja određenih društvenih i drugih socijalnih interesa i 

potreba stanovništva, 

- razmatra pitanja i daje prijedloge iz područja obrazovanja i odgoja djece, o pitanjima od 

važnosti za javno zdravlje, socijalnu skrb, tjelesnu kulturu i šport, te zaštitu životinja, 

- razmatra potrebe građana u području kulture, predlaže mjere za promicanje kulturnih 

djelatnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara, 

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća. 

 

Članak 11. 

Odbor za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalna i 

imovinsko- pravna pitanja ima pet članova i u svom radu obavlja slijedeće poslove: 

- razmatra donošenje odluka i drugih akata Vijeća koji se odnose na prostorno uređenje i 

planiranje, 

- radi na promicanju uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, 

- razmatra odluke i druge akte Vijeća kojima se utvrđuju mjere praćenja, očuvanja i 

unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara (more, voda, zrak, tlo, biljni 

i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak, 

- razmatra odluke i druge akte Vijeća kojima se regulira pitanje uređenja naselja, kvalitete 

stanovanja, komunalnih objekata, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te 

lokalne infrastrukture, 

- razmatra i zauzima stavove o pitanjima iz imovinskopravnih odnosa, 

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća. 

 

Članak 12. 

Odbor za ruralni razvoj ima pet članova, a u svom radu se bavi: 

- razvojem identiteta ruralnog razvoja Općine, 

- podizanjem društvene svijesti o ruralnom području, te o obnavljanju, očuvanju i 

poboljšanju okoliša i tradicionalnih krajobraznih elemenata, 

- jačanjem konkurentnosti gospodarskih subjekata primjenom inovacija i mehanizama 

održivog razvoja, 
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- razvojem ruralnog turizma i poljoprivrede te jačanjem ruralnih područja kao turističke 

destinacije, 

- jačanjem ljudskih potencijala povećavanjem sposobnosti stanovnika za partnerski rad, 

- ravnomjernim poboljšanjem kvalitete života svih skupina stanovnika. 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine 

Lovran ("Službene novine Općine Lovran" broj 02/14) koja je stupila na snagu 08. veljače 

2014., riječ "tri člana" zamijenjena je riječima:" pet članova". 

Obavlja i druge poslove koje mu odredi Vijeće. 

 

 

Članak 13. 

Odbor za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i odnose 

s nacionalnim manjinama ima pet članova i u svom radu: 

- razmatra pitanja međunarodne suradnje Općine s drugim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave kao i odgovarajućim jedinicama drugih država, 

- priprema prijedloge akata i daje mišljenje o prijedlozima drugih predlagatelja koji se 

odnose na to područje radi unapređenja gospodarskog i socijalnog razvitka Općine. 

Pored pitanja iz stavka 1. ovog članka, Odbor razmatra i pitanja ostvarivanja Zakonom 

utvrđenih prava nacionalnih manjina i predlaže Vijeću poduzimanje mjera radi 

unapređivanja odnosa s nacionalnim manjinama. 

 

Članak 14. 

Radna tijela rade u sjednicama. 

Sjednice radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela te usklađuje rad radnog tijela s 

radom Vijeća i drugih radnih tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom radnog 

tijela. 

Sjednice radnog tijela sazivaju se najmanje tri dana prije održavanja sjednice Vijeća. 

U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu radnog tijela saziva i njom rukovodi član 

kojeg odredi predsjednik. 

Sjednice radnog tijela su javne. 
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Članak 15. 

Radno tijelo zauzima stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako je na sjednici nazočna 

većina članova radnog tijela. 

Zaključak, odnosno preporuku, radno tijelo donosi većinom glasova nazočnih članova. 

Glasovanje na sjednici je javno osim ako radno tijelo ne odluči drugačije. 

O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuje osoba koja predsjedava i osoba koja 

vodi zapisnik. 

U zapisnik se unose podaci o osobama koje su raspravljale i osnovni podaci iz rasprave te 

zaključci s naznakom da li su doneseni jednoglasno ili većinom glasova uz podatak o 

broju glasova ,,za“. 

Zapisnik se verificira na narednoj sjednici radnog tijela. 

 

Članak 16. 

Radno tijelo u svom radu, sa svrhom kvalitetne pripremane za donošenje svojih odluka, 

može zatražiti mišljenje znanstvene i druge organizacije ili stručnjaka za pojedina 

područja, a na temelju suglasnosti predsjednika Vijeća. 

 

Članak 17. 

Radno tijelo o svojim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima izvješćuje Vijeće pisanim 

putem ili usmeno na sjednici Vijeća. 

Izvjestitelj radnog tijela će, prema zaključku radnog tijela ili na vlastiti poticaj, kao i na 

zahtjev Vijeća, obrazložiti primjedbe, mišljenja ili prijedloge radnog tijela. 

Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima izvijestiti predlagatelja i izvršno tijelo. 

 

Članak 18. 

Radna tijela međusobno surađuju, a mogu održati i zajedničku sjednicu, te Vijeću 



Utorak, 18. studenog 2014. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LOVRAN Stranica 226-broj 9 

 

podnijeti zajedničko izvješće. 

U slučaju iz prethodnog stavka, o načinu održavanja zajedničke sjednice na odgovarajući 

način se primjenjuju odredbe članka 15. s tim da sjednicom rukovodi predsjednik radnog 

tijela iz čijeg djelokruga je tema o kojoj se raspravlja odnosno radnog tijela koje je 

iniciralo zajedničku sjednicu te da sjednici prisustvuje većina svakog radnog tijela koje 

učestvuje u zajedničkoj sjednici. 

Radna tijela također mogu održati zajedničku sjednicu na kojoj će zajednički raspraviti 

određenu temu, ali odluku o traženoj temi, samostalno ili na posebnoj sjednici, donosi 

radno tijelo iz čijeg djelokruga je tema o kojoj se raspravlja. 

Odredbom članka 1. Odluke o dopuni Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća 

("Službene novine Općine Lovran" broj 4/1) koja je stupila na snagu 26. travnja 2014., 

iza stavka 1. dodani su  novi stavci 2. i 3. 

 

Članak 19. 

U radu sjednice radnog tijela učestvuje izvršno tijelo kada se na sjednici razmatra 

prijedlog izvršnog tijela, kao i predstavnik upravnog tijela kada se razmatra pitanje iz 

njegovog djelokruga rada. 

Sjednici radnog tijela mogu biti nazočni predsjednik Vijeća, vijećnici i djelatnici 

upravnog tijela Općine. 

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka imaju pravo sudjelovati u raspravi bez prava odlučivanja. 

Članak 20. 

Na rad sjednice radnog tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika Vijeća 

koje se odnose na dnevni red Vijeća, te nazočnost drugih osoba sjednici Vijeća. 

 

Članak 21. 

Cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na rad radnih tijela (pozivi, zapisnici sa 

sjednica, dopisi i drugo) čuva se u Upravnom odjelu za samoupravu i upravu, Odsjeku za 

društvene djelatnosti Općine koji vodi administrativne poslove za radna tijela. 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 22. 

Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Općine Lovran“, a stupa na snagu 01. 

siječnja 2014 godine. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i načinu rada radnih 

tijela Općinskog vijeća Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“  

broj  3/93, 28/02 i 21/07). 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RADNIM TIJELIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE LOVRAN ("SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LOVRAN" BROJ 02/14) 

 

Članak 2. 

Ova Odluka objavljuje se u «Službenim novinama Općine Lovran», a stupa na snagu osmog 

dana od dana objave. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

  

ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O RADNIM TIJJELIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

(«SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE LOVRAN» BROJ 04/14) 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka objavljuje se u «Službenim novinama Općine Lovran», a stupa na snagu osmog 

dana od dana objave. 
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36. 
 
Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 

54/12 i SN OL  br. 2/13 i 3/13 - ispravak) i članka 78. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13 i 3/13 - ispravak), Općinsko vijeće Općine 

Lovran,  na 15. sjednici, održanoj dana 16. listopada 2014 godine, donosi slijedeću 

 

 

 

 

O D L U K U 

o razrješenju potpredsjednika   

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

 

Članak 1. 

Božidar SPASOJEVIĆ iz Lovrana, Dr. Nilo Cara, br. 5., razriješen je dužnosti 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran. 

 

 

Članak 2. 

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

Lovran“. 
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