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16.  

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i 
članka 46., stavak 3., alineja 8., 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, 8/14 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/20 i 3/21), Općinski načelnik Općine Lovran, donio 
je dana 20. rujna  2021. godine 
 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU  

 
Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu („Službene novine Općine Lovran, br. 7/21, 9/21) (dalje u 
tekstu: Pravilnik), mijenja se članak 16. te sada glasi: 
„U zgradama u kojima djeluje općinska uprava, na adresi Šetalište maršala Tita 41 i Stari 
grad 70 ističu se nazivi općinskih tijela, u skladu s Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta 
tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba 
koje imaju javne ovlasti („Narodne novine 34/02). 
Na prvom katu zgrade na adresi Šetalište maršala Tita 41 nalaze se radne prostorije 
službenika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, službenika Upravnog 
odjela za društvene djelatnosti, financije i proračun, Odsjeka za društvene djelatnosti i 
pročelnika tih Upravnih odjela, ured općinskog načelnika i vijećnica. 
U zgradi na adresi Stari grad 70 nalaze se radne prostorije službenika Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti, financije i proračun, Odsjeka za proračun i financije. 
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena službenika te naznaka poslova koje 
obavljaju, kao i osobna imena dužnosnika. 
Svaki službenik ima svoj radni stol, računalo, telefon i skener te neki imaju i svoje pisače, 
dok se drugi koriste zajedničkim pisačem. Mobilni telefoni se dodjeljuju službenicima po 
nalogu pročelnika, a u skladu s potrebama posla.“ 
 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg  dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Lovran“. 
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