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I Z V J E Š Ć E 
 

Općinskog načelnika Općine Lovran za razdoblje SIJEČANJ - LIPANJ 2021. godine 
 
 
 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik 
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili 
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela 
jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te 
nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, sve u skladu sa zakonom i statutom, 
te obavlja i druge poslove utvrdene statutom. 
 
Sukladno zakonskim okvirima, u izvještajnom razdoblju obavljali su se izvršni poslovi iz 
samoupravnog djelokruga Općine pa su u tom smislu predlagani opći akti koje donosi Općinsko 
vijeće, davana su mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata, vodila se briga o izvršavanju 
općih i drugih akata Općinskog vijeća, upravljalo se nekretninama i pokretninama u vlasništvu 
Općine kao i njenim prihodima i rashodima. Sukladno vlastitoj programskoj orijentaciji 
usmjeravano je djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine i u tom smislu je nadziran 
njegov rad, a obavljali su se i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom Općine i aktima 
Vijeća. Sa svrhom realizacije svih zadataka održan je niz radnih sastanaka, konzultacija i radnih 
dogovora kroz koje se aktivnim pristupom maksimalno djelovalo na usmjeravanje svih 
aktivnosti. 
 
Sve provedene aktivnosti su već navedene kroz polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna, no 
ovdje je bitno naglasiti neke od značajnih: 
 
 
Održana je prodajna izložba slika Charlesa Billicha u vlasništvu Općine Lovran «Lovran za 
Petrinju» kako bi s tim sredstvima ublažili posljedice potresa koji je krajem 2020. godine 
pogodio taj partnerski grad Lovrana. 
 



Pripremljene su izmjene statuta i poslovnika te su usklađeni akti s novim zakonom o lokalnim 
izborima i jedinicama lokalne samouprave – provedene su promjene u stožeru civilne zaštite 
kako bi isti bez zastoja funkcionirao neovisno o lokalnim izborima u svibnju. 
 
Putem Lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga sanirane su školjere u Lovranu i 
Medveji. 
 
Održano je primanje za veleposlanika Ukrajine te je započeta suradnja na organizaciji 
obilježavanja boravka ukrajinskog pjesnika Ivana Frankoa u Lovranu. 
 
Proveden je natječaj za formiranje nove liste prvenstva za stjecanje stanova APN-a koji se 
grade u Ulici Lovora a za koje nisu bili zaključeni ugovori. 
 
Provedeni su radovi na širenju kanalizacijske mreže na ulazu u naselje Liganj. 
 
Sanirane su javne zelene površine, zamijenjene dotrajale ograde te je organizirano održavanje 
zapuštenih ograda i rukohvata na javnim površinama. 
 
Otkupljeno zamljište od društva Liburnija rivijera Hoteli d.d. za potrebe izgradnje autobusnog 
ugibališta te je izgrađeno ugibalište kod Hotela Excelsior. 
 
Naručeni su, izrađeni te predani na provedbu geodetski elaborati za uris komunalne 
infrastrukture sukladno odlukama općinskog vijeća. 
 
Započeta je izgradnja te su izgrađeni pješački konzolni mostovi uz državnu cestu D66 između 
Lovrana i Medveje. 
 
Postavljeni su protuklizni slojevi asfalta kod dječjeg vrtića u Lovranu te je izgrađen novi pješački 
prijelaz kod Hostela Link. Premješteni su putokazi koji su zaklanjali pješake na raskrižju državne 
ceste oznake D66 i Županijske ceste oznake Ž5050. 
 
Obnovljen je podest šterne kod crkvice Sv. Roka u Lignju, dok je za projekt izgradnje Boćališta 
u Lignju ishodovana potvrda od strane Hrvatskog boćarskog saveza da projekt zadovoljava 
uvjete za odigravanje kako hrvatskih ligaških – tako i međunarodnih utakmica -  provedena je 
javna nabava te je sklopljen ugovor s izvođačem radova. 
 
Podnesen je prvi zahtjev za nadoknadu sredstava u projektu koji se financira iz sredstava 
europskih fondova – projekt poslovne zone u Lovranu. 
 
Osigurani su uvjeti za rad općinskih službi u  izdvojenom uredu Lovran, Stari Grad 70 – kako bi 
se u kontroliranim uvjetima moglo raditi sa strankama uslijed COVID-19 ograničenja. 
 
Dovršen je prvi projekt na temu venecijanske graditeljske baštine u Lovranu - Attilio Maguolo te 
je podnesen zahtjev za nadoknadom sredstava od regije Veneto. 
 
Dovršeno je stubište Kamenjar-Zaheji, uređena je tzv "srednja" cesta u Zahejima te su dovršeni 
i radovi na pješačkoj stazi.  
 
Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu zapuštene zgrade vojarne u novi 
društveni dom. 
 
Redovne aktivnosti su se uredno provodile pri čemu se vodilo računa o uravnoteženosti prihoda 
rashoda u posebnom otežanim uvjetim poslovanja. Pripremljene su plaže za turističku sezonu te 
su osigurani uvjeti za COVID-19 testiranje u Lovranu. 



 
Potrebno je napomenuti da prema odredbama Zakona o postupku primopredaje vlasti (NN 
94/04, 17/07, 91/10, 22/13) od dana raspisivanja izbora do objave konačnih rezultata, odnosno 
u razdoblju  od 14. travnja 2021. godine do 7. lipnja 2021. godine  općinski načelnik nije 
raspolagao svim svojim ovlastima. 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Lovran za razdoblje siječanj – lipanj  
2021. godine sadrži prikaz aktivnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine. 
 
Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Lovran te u suradnji s 
predstavnicima političkih stranaka koje participiraju u radu Općinskog vijeća Općine Lovran, a u 
okviru programski definiranih zadataka i financijskih mogućnosti planiranih Proračunom Općine 
Lovran za 2021. godinu, nastojalo se u izvještajnom razdoblju obaviti sve poslove i realizirati sve 
aktivnosti, koje su, bilo direktno ili indirektno, bile usmjerene na zadovoljavanje potreba gradana 
s našeg područa i na taj način odgovorno i kvalitetno ispuniti obvezu vodenja izvršnih poslova u 
Općini Lovran u  prvoj polovici 2021. godine. 
 
 
        Općinski načelnik  

        Bojan Simonič, mag. oec., v.r.  
     


