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17.  
 

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 46. Statuta 

Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09 i 54/12) i „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, donosi 
 

IZMJENU PLANA 

PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINI LOVRAN ZA 2021. GODINU 
 

Članak 1. 

U Planu prijma u službu u Općini Lovran za 2021. godinu („Službene novine Općine Lovran“ broj 1/21, 

8/21 – izmjena), mijenja se članak 2. te sada glasi:  

„Sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Lovran za 2021. godinu, planira se prijam 

službenika kako slijedi: 

- U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, financije i proračun, 1 (jednog) službenika na 

neodređeno vrijeme, a kojim se popunjava radno mjesto predviđeno Pravilnikom o 

unutarnjem redu („Službene novine Općine Lovran“ br. 7/21, 9/21 i 20/21), pročelnik 

Upravnog odjela za društvene djelatnosti, financije i proračun,  

- U Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, 1 (jednog) službenika na 

neodređeno vrijeme, a kojim se popunjava radno mjesto predviđeno Pravilnikom o 

unutarnjem redu („Službene novine Općine Lovran“ br. 7/21, 9/21 i 20/21), pročelnik 

Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, 

- U Upravnog odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, Komunalno i prometno 

redarstvo, 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme, a kojim se popunjava radno mjesto 

predviđeno Pravilnikom o unutarnjem redu („Službene novine Općine Lovran“ br. 7/21, 9/21 

i 20/21), referent – prometno-komunalni redar. 

- U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, financije i proračun, Odsjek za društvene 

djelatnosti, 1 (jednog) vježbenika na određeno vrijeme, na radno mjesto Viši referent za opće 

poslove, informatičku podršku i arhiviranje,  

- U Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, 1 (jednog) vježbenika na 

određeno vrijeme, na radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu, 

- U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, financije i proračun, Odsjek za proračun i 

financije, 1 (jednog) službenika na određeno vrijeme, za obavljanje poslova Viši stručni 

suradnik za proračun, računovodstvo i javnu nabavu zbog povećanog opsega posla.“ 
 

Članak 2. 

Ova izmjena stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Lovran“. 
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