
Temeljem članka 31. 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 

8/14 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/20 i 3/21) i članka 3. stavak 1, podstavak 2. Odluke o 

privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Lovran  („Službene novine Općine 

Lovran“ br. 12/14, 10/19, 19/20 i 24/21), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 

___________ 2022. godine, postupajući po zahtjevu investitora Općine Lovran, donosi 

  

O D L U K U 

 

I. 

Investitoru Općini Lovran odobrava se izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji 

brownfield lokacije u novi društveni dom u Lovranu, za vrijeme trajanja zabrane izvođenja 

radova  prema Općinskoj Odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine 

Lovran („Službene novine Općine Lovran“ 12/14, 10/19,19/20 i 24/21), u razdoblju od 1. 

lipnja 2022. do 15. rujna 2022. godine. 

 

II. 

Zemljani i radovi na izgradnji konstrukcije iz čl. I. ove Odluke smiju se obavljati isključivo od 

PONEDJELJKA do PETKA u vremenu od 08:30 do 17:30 sati uz uvjet da se prilikom radova 

ne proizvodi prekomjerna buka i ne onečišćuje okolina, dok se drugi radovi koji nisu 

obuhvaćeni zabranom mogu izvoditi i izvan navedenog vremena.  

 

III. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Lovran sukladno 

odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji.  

 

IV. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Lovran. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Lovran, 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Sanjin Sirotnjak 
  



Obrazloženje 

 

Za radove na rekonstrukciji brownfield lokacije u novi društveni dom u Lovranu u tijeku je  
provođenje postupka javne nabave, evidencijski broj nabave 42-J. Nakon prethodnog 
savjetovanja o dokumentaciji za nadmetanje u EOJN i pregleda iste od strane SAFU, dana 
16. prosinca 2021. dokumentacija za nadmetanje poslana je u elektronički oglasnik javne 
nabave (pokrenut otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti). Prva odluka o odabiru je 
donesena 14. veljače 2022. godine, na koju je neodabrani ponuditelj izjavio žalbu. Odluka o 
odabiru je poništena te je 14.travnja 2022. godine donesena nova odluka o odabiru 
prethodno neodabranog ponuditelja, na koju je prethodno odabrani ponuditelj izjavio žalbu. 
Općina Lovran je dostavila Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave odgovor na 
žalbu i postupak je u tijeku, te je stoga nemoguće odrediti početak radova. 
   
U dokumentaciji za nametanje navedeno je da se ugovor sklapa na 10 mjeseci, odnosno do 
potpunog izvršenja ugovornih obveza, a početak izvršenja je odmah po potpisu ugovora. 
Krajnji rok izvođenja svih radova je 8 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Financiranje 
projekta osigurano je od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i 
projekata europske unije koji su krajnji rok priznatih računa produžili do 31. prosinca 2022. 
godine, te je u interesu Općine Lovran da se što je moguće veći obujam poslova riješi i 
naplati do navedenog datuma. 
 
Procijenjena vrijednost radova iznosi 7.296.309,70 kn bez PDV. 
 
S obzirom na značaj ove investicije te gore navedenu situaciju s financiranjem, predlaže se, 
pozivom na odredbe članka 3., stavka 1., podstavka 2. Odluke o privremenoj zabrani 
izvođenja radova na području Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“  br. 12/14, 
10/19, 19/20 i 24/21), kojim je propisana mogućnost da na zahtjev investitora ili izvođača 
radova, Općinsko vijeće Općine Lovran, iznimno od propisanih zabrana izvođenja zemljanih 
radova i radova na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, svojom odlukom privremeno 
odobri izvođenje radova kada se radi o radovima od značaja za turizam, gospodarstvo 
odnosno o većim projektima od posebnog interesa . 

  

       OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN 

 

 


