
Na temelju članka 26., članka 27. članka 31. članka 34. stavka 1. i 2., članka 44. stavka 2. i 
članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/2018, 
110/2018 – Odluka USRH i 32/2020) i članka 31. Statuta Općine Lovran („Službene novine 
Općine Lovran“ br. 2/13, 3/13 – Ispravak, 8/14-pročišćeni tekst, 3/18, 7/20 i 3/21) Općinsko 
vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj ____________ 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Lovran 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Lovran ("Službene novine Općine Lovran" br. 

13/18 i 5/20) u članku 5. stavku 1. točki 2., iza podtočke b. briše se dvotočka i stavlja se 

zarez, a podstavak 1. i 2. brišu se. 

U točci 3. podtočka c. briše se, a podtočke d. do f. postaju podtočke c. do e. 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine 

Lovran". 

Klasa: 

Ur.broj: 

Lovran, ________ 2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

Predsjednik 

Sanjin Sirotnjak 



OBRAZLOŽENJE 

 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ br. 68/2018, 110/2018 – Odluka 

USRH i 32/2020) propisano je kako se obavljanje komunalne djelatnosti može odlukom 

povjeriti trgovačkom društvu, povjeriti trgovačkom društvu putem ugovora po provedenom 

natječaju ili se može dati u koncesiju. 

Obavljanje komunalnih djelatnosti može se povjeriti trgovačkom društvu u kojemu jedinica 

lokalne samouprave odnosno više jedinica lokalne samouprave u slučaju zajedničke 

organizacije obavljanja komunalne djelatnosti ima sve dionice odnosno udjele. 

Djelatnost održavanja javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i 

sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, 

ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na 

dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi 

poslovi potrebni za održavanje tih površina. 

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili 

pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski 

prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste 

odnosno ulice i sl. 

Ovim izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Lovran djelatnost održavanja 

javnih zelenih površina uređuje se na način da se iste povjeravaju komunalnom društvu 

Stubica d.o.o. u kojem Općina Lovran ima sve udjele. Ovakvo uređenje obavljanja 

komunalne djelatnosti osigurati će kvalitetnije obavljanje komunalnih usluga te veći 

komunalni standard u Općini Lovran. 

Prijedlog odluke upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN  

 


