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13. 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni 

tekst) i članka 31. 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 i 8/14) 

Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 09. travnja 2015 godine, donosi  

 

ODLUKU 

o izradi Strategije razvoja Općine Lovran od 2015. do 2020 godine 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Lovran daje suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta 

Strategija razvoja Općine Lovran od 2015. do 2020. Godine, dalje u tekstu: Strategija.  

 

Članak 2. 

Strategijom će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju 

Općine Lovran, a prije svega to su: 

- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te  

Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško 

planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne 

skupine, 

 - stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje 

prirodnim resursima te zaštitu okoliša,  

- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,  

- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju 

povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,  

- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na 

lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Lovran da utvrdi prijedlog Strategije za javnu 

raspravu, a po njenom dovršetku, i konačni prijedlog Strategije koji će uputiti Općinskom 

vijeću Općine Lovran na raspravljanje i donošenje. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Lovran“. 

 

KLASA:  021-01/15-01/3 

UR. BROJ: 2156/02-01-15-6 

Lovran, 09. travnja 2015. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

Predsjednica 

 Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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14. 

 
Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju predsjednika 

Komisije za pitanja boraca, antifašističkog i Domovinskog rata  

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Razrješuje se Rene DUŠEVIĆ dužnosti predsjednika Komisije za pitanja boraca, antifašističkog i 

Domovinskog rata Općinskog vijeća Općine Lovran na osobni zahtjev. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 013-03/15-01/3 

Ur. broj: 2156/02-01-15-6 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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15. 
 

Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o izboru predsjednika   

Komisije za pitanje boraca, antifašističkog i Domovinskog rata 

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Za predsjednika Komisije za  pitanje boraca, antifašističkog i Domovinskog rata Općinskog vijeća 

Općine Lovran izabire se gospodin Toni DRUŽETA. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 011-01/15-01/12 

Ur. broj: 2156/02-01-15-3 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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16. 
 

Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju predsjednika 

Komisije za predstavke i pritužbe  

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Razrješuje se Nenad SINČIĆ dužnosti predsjednika Komisije za predstavke i pritužbe Općinskog 

vijeća Općine Lovran na osobni zahtjev. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 013-03/15-01/4 

Ur. broj: 2156/02-01-15-5 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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17. 

 
Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o izboru predsjednika   

Komisije za predstavke i pritužbe 

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Za predsjednika Komisije za  predstavke i pritužbe Općinskog vijeća Općine Lovran  izabire se 

gospodin Rene  DUŠEVIĆ. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 011-01/15-01/13 

Ur. broj: 2156/02-01-15-3 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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18. 
 

Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju predsjednika 

Komisije za imenovanje ulica i trgova  

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Razrješuje se Sanja SLAVIĆ dužnosti predsjednika Komisije za imenovanje ulica i trgova Općinskog 

vijeća Općine Lovran. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 013-03/15-01/6 

Ur. broj: 2156/02-01-15-5 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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19. 
 

Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

R J E Š E NJ E 

o izboru predsjednika   

Komisije za imenovanje ulica i trgova 

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Za predsjednika Komisije za imenovanje ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Lovran izabire se 

gospođa Marina ISKRA. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 011-01/15-01/11 

Ur. broj: 2156/02-01-15-3 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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20. 

 
Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju člana 

Odbora za gospodarstvo  

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Razrješuje se Emil GRŽIN dužnosti člana Odbora za gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Lovran. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 013-03/15-01/9 

Ur. broj: 2156/02-01-15-8 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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21.  
 

Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o izboru člana 

Odbora za gospodarstvo  

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Za člana Odbora za gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Lovran izabire se  gospodin Nenad Sinčić. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 011-01/15-01/14 

Ur. broj: 2156/02-01-15-4 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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22. 
 

Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju predsjednika 

Odbora za međunarodnu, međužupanijsku i međuopćinsku suradnju 

i odnose s nacionalnim manjinama 

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Razrješuje se Božidar SPASOJEVIĆ dužnosti predsjednika Odbora za međunarodnu, međužupanijsku 

i međuopćinsku suradnju i odnose s nacionalnim manjinama Općinskog vijeća Općine Lovran. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 013-03/15-01/8 

Ur. broj: 2156/02-01-15-8 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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23. 
 

Na temelju članka 31., stavak 1., podstavak 17., Statuta Općine Lovran (SN PGŽ br. 30/09, 54/12 i SN 

OL  br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) i članka 17., stavak  3.,  Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Lovran (SN PGŽ br. 43/09 i SN OL br. 2/13, 3/13 – ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lovran,  na 22. sjednici, održanoj dana 09. travnja 2015 godine, donosi 

slijedeće 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o izboru predsjednika   

Odbora za međunarodnu, međužupanijsku i međuopćinsku suradnju  

i odnose s nacionalnim manjinama 

Općinskog vijeća Općine Lovran 

 

 

Članak 1. 

Za predsjednika Odbora za međunarodnu, međužupanijsku i međuopćinsku suradnju i odnose s 

nacionalnim manjinama Općinskog vijeća Općine Lovran izabire se  gospođa Nataša MILJAK. 

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

 

Klasa: 011-01/15-01/15 

Ur. broj: 2156/02-01-15-4 

Lovran, 09. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

 

Predsjednik: 

Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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24. 
 

Na temelju članaka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 

79/07, 38/09 i 127/10) i članka 31. Statuta Općine Lovran ("Službene novine Primorsko-

goranske županije" broj 30/09, 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ br. 2/13, 3/13, 4/13-

ispravak i 8/14 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj sjednici, 

održanoj 09. travnja 2015. godine, donosi 

 

 

                                                              Z A K LJ U Č A K 

                o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području 

                                                 Općine Lovran za 2014. godinu 

 

 

 

                                                           I. 

Usvaja se Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovran u 2014. 

godini. 

 

 

                                                           II. 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovran u 2014. godini sastavni 

je dio ovog Zaključka i neće se objavljivati u "Službenim novinama Općine Lovran". 

 

 

                                                           III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja u "Službenim novinama  

Općine Lovran". 

 

 

 

 

 

KLASA: 214-01/15-01/2 

UR.BROJ: 2156/02-01-15-3 

U Lovranu,  09. travnja 2015. 

 

 

 

 

                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

                                               Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                  Nataša Miljak, dipl. pol., v. r. 
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25. 
 

Na temelju članaka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 

79/07, 38/09 i 127/10) i članka 31. Statuta Općine Lovran ("Službene novine Primorsko-

goranske županije" broj 30/09, 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ br. 2/13, 3/13, 4/13-

ispravak i 8/14 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj sjednici, 

održanoj 09. travnja 2015. godine, donosi 

 

 

 

                                                              Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na  području 

Općine Lovran u 2015. godini 

 

 

I. 

Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na  području 

Općine Lovran u 2015. godini. 

 

 

II. 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na  području Općine Lovran u 

2015. godini. sastavni su dio ovog Zaključka i neće se objavljivati u "Službenim novinama 

Općine Lovran". 

 

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja u "Službenim novinama  

Općine Lovran". 

 

 

 

 

 

KLASA: 214-01/15-01/3 

UR.BROJ: 2156/02-01-15-3 

U Lovranu, 09. travnja 2015. 

 

 

 

 

                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

                                               Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                   Nataša Miljak, dipl. pol., v. r. 
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26. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Šetalište Maršala Tita 41 

51415 Lovran 

 

 

 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA O PROVEDBI PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2014. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ožujak 2015. godine 

 

 

 

Općina 

LOVRAN 
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1. OPĆI PODACI 

 

Općina Lovran jedinica je lokalne samuprave u sastavu Primorsko-goranske županije koja 

obuhvaća naselja: Liganj, Lovran, Lovranska draga, Medveja i Tuliševica. 

Općina je prostorno smještena u Kvarnerskom zaljevu na istočnoj obali Istarskog 

poluotoka pod planinskim masivom Učke s ukupnom kopnenom površinom od oko 

21km2. Na sjevernoj granici Općine Lovran nalazi se Grad Opatija, na južnom djelu 

graniči sa Općinom Mošćenička Draga, na istoku se nalazi Grad Rijeka dok se zapadno 

proteže prostor Istarske županije. 

 

Tablica 1. Opći podaci Općine Lovran 

OPĆINA LOVRAN 

Adresa Šetalište Maršala Tita 41, 51415 Lovran 

Županija Primorsko-goranska  

OIB 38513636075 

Telefon 051/291 045 

E-mail 
opcina.lovran@ri.ht.hr , 

nacelnik@opcinalovran.hr  

WEB www.opcinalovran.hr 

 

 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općinu Lovran nastanjuje 4.101 stanovnika u 

pet naselja. Prema tom popisu stanovništva broj stanovnika po naseljima je: 

 
Tablica 2. Broj stanovnika po naseljima u općini Lovran prema popisu stanovništva iz 2011. godine 
(izvor:www.dzs.hr) 

Naselje Broj stanovnika 

Lovran 3.336 

Liganj 336 

Lovranska draga 50 

Medveja 177 

Tuliševica 202 

Ukupno 4.101 

 

Između dva popisna razdoblja (2001. – 2011.) naselja Lovranska draga i Tuliševica 

zabilježila su pad broja stanovnika, dok je u ostalim naseljima Općine Lovran zabilježen 

porast brojnosti.  

 

Lovran je administrativno središte Općine i područje koncentracije znatnog broja sadržaja 

(ugostiteljskih, turističkih, kulturnih, javnih, zdravstvenih i dr.). Medveja je smještena u 

istoimenoj dolini, uz prirodnu šljunčanu plažu. Svojim značajem ističe se autokamp sa 

pratećim sadržajima koji upotpunjuje ugostiteljsko-turističku ponudu naselja. Medveji 

gravitiraju izdvojeni dijelovi naselja - Visoče, Kali i Na Sele, u kojima prevladava 

stambena izgradnja. Liganj gravitira Lovranu i postepeno preuzima i druge funkcije osim 

stambene. Lovranska Draga smještena je na obroncima Učke, unutar Parka prirode Učka. 

Osim građevina stambene namjene nema drugih sadržaja, a obilježava je i stalan pad 

broja stanovnika. Naselje se odlikuje vrijednom autohtonom arhitekturom.  

mailto:opcina.lovran@ri.ht.hr
mailto:nacelnik@opcinalovran.hr
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Slika 1. Prostorni prikaz Općine Lovran (preuzeto iz Prostornog plana uređenja Općine Lovran) 

Očuvanost i bogatstvo prirodnih posebnosti Općine Lovran očituje se u očuvanim 

šumskim i livadnim zajednicama, planinskoj flori, flornim raritetima, djelomično bogatoj i 

različitoj fauni, te mnogobrojnim krškim pojavama. Biološka raznolikost, uz reljef i 

visinske razlike, uvjetovala je i krajobraznu raznolikost koja se u vertikalnom rasporedu 

izmjenjuje od obale mora sve do grebena Učke. Uz izvorne prirodne elemente u krajoliku 

su zastupljene i manje kultivirane poljodjelske površine, maslinici, vinogradi, voćnjaci, s 

još uvijek ruralnim načinom gospodarenja. 

 
 

2. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI 

 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) – u daljnjem tekstu Zakon, u 

članku 21. navedeno je da su JLS, pa tako i Općina Lovran, dužne izraditi Plan 

gospodarenja otpadom – u daljnjem tekstu Plan, te za prijedlog Plana ishoditi prethodnu 

suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za 

poslove zaštite okoliša. 

 

Plan se donosi za razdoblje od 6 godina a njegove izmjene prema potrebi. Općina je 

sukladno obavezi prema Zakonu, a u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske (NN 130/05), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13), Planom 

gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2015 (NN 85/07, 126/10, 

31/11) te Planom gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 
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2007.- 2015. godine donijela Plan gospodarenja otpadom Općine Lovran za razdoblje od 

2014.-2019. godine. 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Lovran za razdoblje od 2014. – 2019. godine izradila 

je tvrtka Eko.-Adria d.o.o.1 iz Pule. 

 

Cilj Plana je definirati osnovne okvire za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na 

području Općine u navedenom razdoblju. 

 

Plan gospodarenja otpadom je uz Prostorni plan jedan od temeljnih dokumenata kojim se 

analizira, određuje i usmjerava gospodarenje otpadom odnosno sustav gospodarenja 

otpadom na području Općine i to u skladu sa obvezama i smjernicama iz postojeće 

zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih lokalnih i planskih dokumenata. 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Lovran za 2014. godinu izrađuje 

se sukladno članku 20. Zakona i Planom gospodarenja otpadom Primorsko-goranske 

županije za razdoblje 2007.-2015. (Službene novine Primorsko-goranske županije  br. 

17/07, 50/08). 

 

Prema Zakonu, gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom.   

Prema mjestu nastanka otpad se dijeli na: 

- komunalni i  

- proizvodni. 

 

Ovisno o svojstvima otpada dijelimo ga na : 

- opasni, 

- neopasni i  

- inertni otpad. 

 

Prema Strategiji gospodarenja otpadom RH, Planu gospodarenja otpadom RH i Planu 

gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije, cilj je smanjiti nastajanje otpada, 

smanjiti rizike od otpada (uspostavom sustava koji će djelovati tako da u komunalnom 

otpadu ne bude opasnog otpada) i smanjiti količine koje se odlažu. 

U komunalnom otpadu su vrijedni sastojci koji se dijelom mogu reciklirati, kompostirati i 

na koncu upotrijebiti kao izvor energije.  

Gradnja građevina namijenjenih skladištenju, obradi i zbrinjavanju otpada (u ovom 

slučaju reciklažnih dvorišta) od interesa je za Općinu, ali i za Republiku Hrvatsku.  

 

Prema Zakonu, JLS dužna je na svom području osigurati: 

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada, 

- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te 

krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, 

- sprječavanje odbacivanja otpada, te uklanjanje tako odbačenog otpada, 

- provedbu Plana gospodarenja otpadom RH, te ovog Plana, 

- provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i 

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 

Provedbu navedenih obveza JLS je dužna osigurati na kvalitetan, postojan i ekonomski 

učinkovit način, mjerama koje su u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i 

gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.  

 

 
1 Tvrtka Eko.-Adria d.o.o. iz Pule posjeduje Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za 
obavljanje poslova iz područja zaštite okoliša. 
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Kako bi se spriječilo odbacivanje otpada u okoliš i zaštitilo isti, JLS je dužna provoditi 

slijedeće mjere: 

- uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,  

- uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 

- provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja JLS radi utvrđivanja postojanja 

odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine 

evidentirano postojanje odbačenog otpada,  

- druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela JLS o mjerama za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 

 

Odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 

tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada osigurava JLS na način da se 

osigura: 

- funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na 

svom području kao prijelaznog rješenja do izgradnje reciklažnog dvorišta, 

- postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila  na javnoj površini, 

- obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, 

mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i usluga prijevoza krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. 

JLS koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog 

reciklažnog dvorišta.  

 

 

3. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 

LOVRAN 

 

Planom gospodarenja otpadom Općine Lovran je organizirano provođenja glavnih ciljeva 

koji proizlaze iz Strategije gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj (NN 130/05), 

Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.god (NN 

85/07, 126/10, 31/11), te Plana gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za 

razdoblje 2007.-2015.god. Ciljevi koji se namjeravaju postići: 

 

- sanacija i zatvaranje »crnih točaka«, divljih odlagališta koja su visoko opterećena 

opasnim i neopasnim otpadom, 

- povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, 

- smanjivanje količine otpada koji se trajno odlaže, 

- sprječavanje nastajanja otpada na izvoru, 

- uspostavu sistema kompostiranja komunalnog biootpada, 

- razvijanje svijesti građana o važnosti pravilnog postupanja sa otpadom. 

 

Ciljevi Plana gospodarenja otpadom su stvaranje efikasnog sustava gospodarenja 

otpadom. Sustav, osim efikasnosti koja se mora razvijati sa postojećim trendovima na 

terenu, mora biti ekonomski isplativ te po mogućnosti samoodrživ. 

 

Planom su predviđene i mjere za povećanje izdvajanja korisnih kategorija otpada iz 

komunalnog otpada i to: 

 

- edukacijom stanovništva, 

- edukacijom poduzetnika i obrtnika, 

- suradnjom s nevladinim sektorom na području edukacije, kao i niz drugih mjera. 

 

 

4. OSTVARENO U SKLADU SA DEFINIRANIM MJERAMA I CILJEVIMA 
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Općina će postepeno  implementirati mjere cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. 

Programi implementacije mjera iziskuju znatna materijalna sredstva, te se u okvirima 

mogućnosti razvija mrežni sustav. 

 

 

4.1 Komunalno poduzeće 

 

Prikupljanje komunalnog otpada na području Općina Lovran obavljalo je u 2014. godini 

trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani. Općina Lovran 

sudjeluje s 6% u vlasničkoj strukturi komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Opatija 

koje sakuplja i prevozi otpad sa prostora općine na odlagalište Osojnica ili, ukoliko se radi 

o otpadu koji nije komunalni, ovlaštenim sakupljačima. Pokrivenost područja koja su 

uključena u redoviti odvoz otpada na području Općine Lovran iznosi 98,7%. 

 

Osim miješanog komunalnog otpada dodatno se prikuplja i glomazni otpad putem 

spremnika zapremine 5m3 postavljenim u pojedinim naseljima, po dogovorenom 

rasporedu. Papir i karton prikupljaju se u pripadajućim plavim kantama od 370, odnosno 

660 i 770 litara. Sakupljanje se provodi jednom tjedno ili po potrebi. 

Dva puta mjesečno (1. i 15. u mjesecu) prikupljaju se tipizirane vrećice sa plastičnom 

ambalažom ostavljene uz kante za papir. 

 

Na odlagalištu otpada Osojnica korisnici mogu odložiti svakog dana od 7- 20 sati do 

maksimalno 2 m3  zelenog otpada, glomaznog otpada, staklene i plastične ambalaže, 

metalnog i papirnatog otpada te do 4 automobilske gume. 

 

4.2 Komunalna oprema 

 

Na području Općine Lovran postavljeno je spremnika za prikupljanje otpada: 

 

- za komunalni otpad:  

 207 posuda kapaciteta 240 l 

 101 posuda kapaciteta 660 l 

 31 posuda kapaciteta 770 l 

 121 posuda kapaciteta 1100 l 

 

- za plastiku:  

 2 posude kapaciteta 770 l 

 

- za papir: 

 13 posuda kapaciteta 370 l 

 9 posuda kapaciteta 770 l 

 

- za staklo: 

 5 posuda kapaciteta 770 l 

 

Nove posude za prikupljanje korisnog otpada se u 2014. godini nisu nabavljale niti 

postavljale, budući da je Planom gospodarenja otpadom Općine Lovran predviđena 

izmjena sustava prikupljanja otpada na način prikupljanja otpada od vrata do vrata. 

Nakon postavljanja novih kanti, postojeće će se postepeno povlačiti sa javnih prostora 

općine. 

 

Zainteresiranim građanima nabavljene su posude za kompostiranje (22 komada) za 

odlaganje zelenog otpada i otpada iz kuhinja. 

 

 

4.3 Ukupne količine sakupljenog otpada na području Općine Lovran u 

2014. godini 
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Na području Općine Lovran ukupna količina proizvedenog otpada u 2014. godini  iznosi 

2207,77 tona.  

Ukupna količina prikupljenog komunalnog otpada u 2014. godini iznosi 2187,15 tona, dok 

je količina posebno prikupljenog korisnog otpada 20,62 tone. Tablicama 4. i 5. prikazane 

su količine prikupljenog komunalnog otpada i posebno prikupljenog korisnog otpada u 

2014. godini. 

Tablica 3. Količine prikupljenog otpada po mjesecima u 2014. godini na području Općine Lovran 
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Očekivano, najveće količine otpada nastale su u ljetnim mjesecima kada je i najveći broj 

posjeta turista i povremenih korisnika. 
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Tablica 4. Količine selektivno prikupljenih vrsta otpada u 2014. godini na području Općine Lovran 

Vrsta otpada Ključni broj Količina (t) Postotak (%) 

Papir i karton 15 01 01 15 72,73 

Staklo 

15 01 07 1,75 8,51 

20 01 02 0,16 0,76 

Plastika 

15 01 02 1,07 5,18 

20 01 39 0,24 1,14 

Željezo i čelik 17 04 05 0,76 3,66 

Istrošene gume 16 01 03 0,92 4,47 

EE oprema koja sadrži 

fluorokloro ugljikovodike 
20 01 23* 0,12 0,56 

Odbačena EE oprema 20 01 35* 0,61 2,98 

Ukupno  20,62 100 

 

Usporedbom s ukupnom količinom prikupljenog otpada dobivamo podatak da se na 

području Općine Lovran odvojeno prikuplja tek 0,9% posebnih kategorija otpada.  

Selektivno prikupljene kategorije otpada na području Općine Lovran proslijeđene su na 

daljnju obradu, osim većeg dijela staklenog otpada koji je bio izrazito onečišćen drugim 

vrstama otpada. 

4.4 Lokacije onečišćene otpadom 

 

Na području Općine Lovran nema zabilježenih divljih odlagališta otpada. 

 

U slučaju da se primijeti odbačeni otpad on se u najkraćem mogućem roku rješava u 

suradnji s komunalnim poduzećem. 

 

Prijavu odbačenog otpada građani mogu prijaviti Općini Lovran na tel.: 291-045, na e-

mail (odbaceniotpad@opcinalovran.hr) te preko WebServisa Zakrpaj (www.zakrpaj.to) ili 

putem besplatne aplikacije za pametne telefone. 

 

4.5 Reciklažno dvorište 

 

Na području Općine Lovran planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji K.O. 

Lovran, k.č. 793. Uz finacijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

izrađena je projektna dokumentacija i ishođena pravomoćna građevinska dozvola, a u 

narednom razdoblju planira se, također uz financjjsku potporu Fonda, izgraditi reciklažno 

dvorište. 

 

Na području Općine Lovran u 2014. godini nije bilo postavljenih mobilnih reciklažnih 

dvorišta. 
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4.6 Edukacija 

 

Edukacija građanstva od strane komunalnog poduzeća zaduženog za prikupljanje otpada 

na području Općine Lovran (Komunalac d.o.o. Jurdani) provodi se putem letaka 

priloženih uz mjesečne račune („Nije sav otpad smeće“, „Kako do vlastitog komposta“, 

opasnosti koju uzrokuje neugašeni pepeo i žar odložen u kanti među ostalim komunalnim 

otpadom.).  

 

U cilju edukacije korisnika Komunalac. d.o.o. Jurdani provodio je i slijedeće aktivnosti: 

- redovito se objavljuju novosti i edukativni članci u Listu Opatija 

- provedena je edukacija pravnih osoba, a vezano uz izmjenu zakonski propisane prateće 

dokumentacije uz otpad 

- predstavljao se postojeći i novi, planirani sustav gospodarenja otpadom na okruglom 

stolu i javnoj tribini za stanovnike Liburnije i zaleđa 

- predstavljen je koncept gospodarenja biorazgradivim otpadom u domaćinstvu 

zainteresiranim korisnicima i medijima 

-  ažuriraju se Internet stranica Komunalac d.o.o., novim i aktualnim podacima 

- na Tržnici Opatija u sklopu blagajne Komunalca d.o.o., zainteresirani korisnici 

preuzimaju edukativne materijale. 

 

Tradicionalno svake godine pod pokroviteljstvom Općine Lovran održava se akcija 

čišćenja okoliša i podmorja pod nazivom "Volim Lovran". Izvršni organizator su udruge i 

društva koja djeluju na području općine. Akciji se priključuju i škole i vrtići s područja 

općine. 

 

 
4.7 Pregled ciljeva 

 

 
    Tablica 5. Pregled ciljeva navedenih u PGO Lovran i trenutno stanje 

Ciljevi prema PGO Lovran Trenutno stanje 

Nadzor terena sa ciljem sprječavanja 

nastanka divljih odlagališta otpada 
Provođeno 

Izgradnja reciklažnog dvorišta U tijeku 

Izgradnja kompostane i sortirnice U pripremi 

Osiguranje kanti i vrećica za odvojeno 

sakupljanje otpada 

U tijeku izmjena sustava (“od vrata do 

vrata”) 

Dodjeliti kompostere zaintersiranim 

kućanstvima 
Provođeno 

Napraviti novi cjenik odvoza otpada, 

plan naplate i sakupljanja otpada 

U tijeku – nakon donošenja Uredbe o 

komunalnom otpadu 

Donijeti novu odluku o komunalnom 

redu 

U tijeku – nakon donošenja Uredbe o 

komunalnom otpadu 

Edukacija Kontinuirano provođena 
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5. ZAKLJUČAK 

 

Kako bi se postojeće stanje uskladilo sa zahtjevima Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (NN 94/13) tijekom 2015.godine Općina Lovran treba uložiti dodatne napore u 

provođenju zadanih ciljeva.  

 

Kako bi se ispoštovali zakonski zahtjevi u 2015. godini potrebno je: 

 

- provoditi daljnji nadzor terena sa ciljem sprječavanja nastanka divljih odlagališta 

otpada, 

- uložiti dodatne napore u smjeru izgradnje reciklažnog dvorišta, 

- izraditi novi cjenik odvoza otpada, plan naplate i sakupljanja otpada (nakon 

donošenja Uredbe o komunalnom otpadu), 

- donijeti novu Odluku o komunalnom redu (nakon donošenja Uredbe o 

komunalnom otpadu), 

- priprema dokumentacije te prijava projekata za dobivanje sredstava od strane 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 

- osigurati komunalnu opremu za sustav prikupljanja otpada “od vrata do vrata”, 

- provoditi dodatne mjere edukacije stanovništva kako bi se povećao postotak 

odvojenog prikupljanja posebnih kategorija otpada, 

- uspostaviti sustav učinkovitog komunalnog redarstva koji bi na terenu nadgledao 

postupanje sa otpadom. 

 

Za značajnije smanjenje količina otpada trebati će dulje vrijeme i disciplinirano 

pridržavanje svih predviđenih mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada, te 

smanjenje količina otpada koje se trajno odlažu na odlagališta.   

       

 

 

   

Lovran, 23.03.2015.                                                        Općinski načelnik  

              Općine Lovran 

          

                         Alan Sanković, dipl.oecc,ing. 
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27. 

 
Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 

153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,0) i članka 31. Statuta Općine Lovran 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 30/09, 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ 

br. 2/13,  3/13-ispravak i 8/14-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 

9. travnja 2015.g., usvojilo je 

 

I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 

O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE I UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U 2014. GODINI 

 

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2014. 

godini donijet je na sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2013. Godine („Službene novine Općine 

Lovran“ br. 9/13). Prve izmjene Programa donijete su 24. srpnja 2014. godine („Službene novine 

Općine Lovran“ br. 7/14), a Druge izmjene 18. prosinca 2014. godine („Službene novine Općine 

Lovran“ br. 12/14). 

 

Ukupna planirana sredstva za realizaciju Programa iznosila su 4.763.350,00 kn od čega iz sredstava 

komunalne naknade 3.300.000,00  kn, a iz drugih izvora sredstava Proračuna  1.463.350,00  kn. Za 

realizaciju Programa u 2014. godini ukupno je utrošeno  4.548.749,03  kn i to 3.152.691,40 kn iz 

komunalne naknade i 1.396.057,63 kn iz drugih sredstava Proračuna.  

                   planirano                  izvršeno           

%     

1. Održavanje čistoće javnih površina               1.250.000,00                  1.173.145,43          93,85 

2. Higijeničarski poslovi                                          35.000,00                         30.777,01         87,93 

3. Održavanje parkova i zelenih površina          1.791.000,00 1.791.166,62         100,01 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta                       280.000,00                     326.167,50          116,49 

5. Održavanje javne rasvjete                                  200.000,00         183.014,63          91,51        

6. Troškovi električne energije za JR                   680.000,00                     652.763,61          95,99                                                                                                                                                                                                                                                                

7. Energetski pregledi javne rasvjete 59.000,00 58.875,00 99,79 

8. Održavanje i troškovi javnih izljeva, hidranata 

i javnih cisterni                                     

10.000,00                           5.546,64 55,47 

9. Dekorativna rasvjeta                                            80.000,00                        80.937,50        101,17 

10. Dezinsekcija i deratizacija                                   80.000,00                         79.470,00          99,34 

11. Pojačano održavanje komunalne infrastrukture i 

komunalnih objekata i hitne intervencije                                             

298.350,00                     166.885,09 55,94         

 UKUPNO:                                                  4.763.350,00 4.548.749,03         95,49 

 

Izvršenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g. je u okvirima 

planiranog, što je i razvidno iz prikaza planiranog i ostvarenog po aktivnostima iz Programa. Najveći 

broj aktivnosti u protekloj godini izvršavao se sukladno zaključenim višegodišnjim ugovorima s 

izvršiteljima odabranim natječajnim  postupkom i to: održavanje uređenih zelenih površina i parkova, 

održavanje i popravak parkovnih klupa, održavanje prometne signalizacije, higijeničarski poslovi, 

poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te održavanje dekorativne rasvjete, dok su se 

godišnjim ugovorima o održavanju komunalne infrastrukture zaključenim s Komunalcem d.o.o. 

Opatija  i Stubicom d.o.o. Lovran vršili poslovi održavanja čistoće javnih površina, održavanja 

neuređenih zelenih površina, javne rasvjete i nerazvrstanih cesta uključujući i zimsku službu. Izdatci 

za pojačano održavanje komunalne infrastrukture i hitne intervencije odnose se uglavnom na popravke 

nastalih oštećenja na komunalnoj opremi (ograde i sl.) te ostale radove na sanaciji raznih oštećenja 

platoa, ogradnih zidova, plaže i dr.  
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Za financiranje navedenih aktivnosti utrošena su  namjenska sredstva komunalne naknade, koja su 

ostvarena  95,5% planiranog iznosa te ostala sredstva Proračuna Općine Lovran (naknade po posebnim 

propisima, boravišna pristojba, spomenička renta, koncesije i ostala sredstva Proračuna).  
 

Klasa: 363-02/13-01/33 

Ur. broj: 2156/02-01-15-5 

Lovran, 9. travnja 2015. 

 

                                                 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

                                                                                         Predsjednica 

                                                                            Nataša Miljak, dipl.pol., v.r. 
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28. 

 
Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 

36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 

153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 31. Statuta 

Općine Lovran «Službene novine Primorsko-goranske županije» br.30/09, 54/12  i «Službene novine 

Općine Lovran» br. 2/13, 3/13-isravak i 8/14-pročišćeni tekst) Općinski vijeće Općine Lovran, na 

sjednici  održanoj 9. travnja 2015.g. usvojilo je 

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA  IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI 

 

I. 

 

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g. («Službene novine Općine 

Lovran» br. 9/13, 7/14 i 12/14) ostvaren je kako slijedi: 

 

NAZIV  INVESTICIJE                                                                        PLANIRANO      IZVRŠENO        

% 

1. NERAZVRSTANE CESTE 

1. Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta    

1.1.1      Rekonstrukcija ceste bivša vojarna 920.585,66 2.677,50 0,29 

1.1.2 Rekonstrukcija ceste Cvjetni put-Lokva-Vojina 400.000,00 0,00 0,00 

1.1.3 Rekonstrukcija ceste Obrš                                                         500.000,00 32.500,00  6,50 

1.1.4 Izgradnja ceste Rezine-Peharovo 300.000,00 154.370,66 51,46 

      Ukupno nerazvrstane ceste 2.120.585,66          189.548,16 8,94 

 

2.        JAVNE POVRŠINE 

2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, 

               pješačke staze, zelene površine       

2.1.1. Uređenje javnih površina uz obalni put                               122.000,00           26.650,00          21,84 

2.1.2. Uređenje parka Komušćak                                                   250.000,00         283.109,73        113,24              

2.1.3. Uređenje plaže Cesara            20.000,00           19.437,50         97,19 

2.1.4. Izgradnja autobusnog stajališta u Medveji                      31.000,00           30.968,93         99,90 

2.1.5. Uređenje obalnog puta Lovran                     451.000,00          338.656,15        75,09 

2.1.6. Izgradnja nogostupa Lovran-Medveja                                 600.000,00            52.677,50          8,78 

2.1.7. Izgradnja parkirališta u Omladinskoj ulici                             50.000,00           49.613,75         99,23 

2.1.8. Izgradnja parkirališta Kamenjar                                           100.000,00           99.875,00         99,88 

2.1.9. Izgradnja pješačkog prijelaza kod ljekarne u Lovranu          30.000,00            29.503,75         98,35 

2.1.10.  Izgradnja autobusnog ugibališta u centru Lovrana                36.300,00            36.250,00         99,86 

2.1.11.    Uređenje dječjeg igrališta kod škole                                       80.000,00           64.250,00         80,31 

2.1.12.    uređenje parka nasuprot bolnice u Lovranu                           35.700,00            35.700,97       100,00 

2.1.13. Uređenje dječjeg igrališta Cipera                                           91.000,00            91.362,96       100,40 

2.1.14.    Uređenje javnog puta kod hotela Bristol                                12.250,00            12.250,00       100,00 

2.1.15     Uređenje pješačkog prijelaza na Peharovu                               2.400,00              2.375,00        98,96 

2.1.16.    Izgradnja ugibališta pokraj lovranske bolnice                          6.025,00              6.025,00       100,00                                                                                   

Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi,  

pješačke staze, zelene površine                                                      1.917.675,00       1.178.706,24         61,47 

 

 

3. JAVNA RASVJETA    

3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju,     
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Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji: 

3.1.1.      Izgradnja javne rasvjete u Lovranu                     90.000,00           124.217,00           58,83 

3.1.2.      Izgradnja javne rasvjete ceste Obrš                                    110.000,00                      0,00            0,00 

3.1.3.      Izgradnja javne rasvjete u Lignju                                          15.000,00                     0,00            0,00 

3.1.4.      Izgradnja javne rasvjete u Tuliševici                                    15.000,00                      0,00            0,00 

3.1.5.      Izgradnja javne rasvjete u Medveji                                       25.000,00             25.787,50       103,15    

Ukupno javna rasvjeta                                                                     255.000,00          150.005,00           58,83 

 

4. GROBLJE 

4.1. Proširenje groblja u Lovranu 300.000,00           46.475,00 15,49 

 Ukupno groblje  300.000,00                                      46.475,00               15,49 

 

Navedene investicije u komunalnu infrastrukturu planirane su u ukupnoj vrijednosti od 4.593.260,66 

kn, a realizirane u vrijednosti od 1.564.734,40 kn. Za njihovo financiranje od planiranih 3.130.675,00 

kn komunalnog dopirnosa, uprihodovano je 1.397.752,66 kn, a  utrošeno 1.367.466,64 kn. Od ostalih 

prihoda realizirano je i utrošeno 40.000,00 kn donacija i 157.267,76 kn kapitalne pomoći iz proračuna 

PGŽ.  

U dijelu Programa koji se odnosi na nerazvrstane ceste, za potrebe rekonstrukcije ceste bivše vojarne u 

svibnju 2014.g. ishodovana je lokacijska dozvola zapadnog kraka planirane prometnice, a u tijeku je 

rješavanje imovinsko pravnih odnosa na dijelu trase. Za planiranu rekonstrukciju ceste Cvjetni put-

Lokva-Vojina pristupilo se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na trasi. 

Planirana rekonstrukcija ceste Obrš projektirana je u tri faze, a za realizaciju i financiranje, odnosno 

sufinanciranje prometnice iskazan je i interes vlasnika zemljišta uz planiranu prometnicu. U tijeku su 

postupci ishođenja potrebnih dozvola i dokumentacije. Realizirana je izgradnja dionice ceste Rezine-

Peharovo, a nastavak investicije planiran je i u 2015.g.  

U dijelu Programa koji se odnosi na  javne površine, uređeno je stepenište na prilazu moru, uređene su 

staze i postavljene sprave za vježbanje na otvorenom u parku Komušćak, izveden je vodovodni 

priključak na plaži Cesara, uređeno je autobusno stajalište u Medveji i postavljena autobusna 

čekaonica, sanirani su mostovi i dijelovi šetnice na obalnom putu u Lovranu, izvršena su geodetska 

snimanja i izrađen parcelacijski elaborat za potrebe projektne dokumentacije za nogostup Lovran-

Medveja, izgrađeno je parkiralište u Omladinskoj ulici, uređeno je parkiralište (tamponiranje) na 

prostoru Kamenjar u Lovranu, izveden je novi pješački prijelaz kod ljekarne u Lovranu, pripremljena 

je projektna dokumentacija za izgradnju parkirališta kod pošte i za autobusno ugibalište u centru 

Lovrana, uređeno je i opremljeno dječje igralište kod škole u Lovranu, uređen je park nasuprot 

Lovranske bolnice, postavljena je ograda na stepeništu koje vodi do obalnog puta kod hotela Bristol, 

sačinjeno je prometno rješenje pješačkog prijelaza na Peharovu, izrađen je geodetski elaborat za 

potrebe ishođenja uporabne dozvole autobusnog ugibališta kod lovranske bolnice i uređeno je dječje 

igralište Cipera. 

Program izgradnje javne rasvjete realiziran je u dijelu i to u naselju Lovran, predjelu Rezine, dionica 

od Lovrana do Obrša i na pješačkom putu kod hotela Bristol te na šetnici u Medveji.  U narednom 

razdoblju i nadalje se planira izgradnja javne rasvjete koja se vezuje uz realizaciju planirane 

prometnica na Obršu. 

U dijelu Programa koji se  odnosi na proširenje groblja u Lovranu izrađen je geodetski projekt i 

dokumentacija potrebna za dobivanje lokacijske dozvole, a u tijeku je i rješavanje imovinsko pravnih 

odnosa na dijelu površine planirane za njegovo proširenje. 

 

 

5.          GOSPODRENJE OTPADOM      

5. 1.  Sufinanciranje programa sanacije  

               odlagališta komunalnog otpada "Osojnica"                           100.000,00        64.134,94          

64,13 

5.2. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Lovranu-POSAM           2.675.000,00      126.875,00           

4,74 

5.3. usklađivanje Plana gospodarenja otpadom              7.500,00          2.362,50          
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31,50                                                             

 Ukupno gospodarenje otpadom                                2.782.500,00      193.372,44           

6,95   

 

 

Za sufinanciranje programa Sanacije odlagališta komunalnog otpada «Osojnica»  korištena su sredstva 

od prodaje nefinancijske imovine koja su kao kapitalna pomoć doznačena Komunalcu d.o.o. Opatija. 

Općina Lovran, uz ostale jedinice Lokalne samouprave s područja bivše Općine Opatija, potpisnik je 

Sporazuma iz 2006.g. te dodataka Sporazumu iz 2007. i 2012.g. o sufinanciranju navedenog 

Programa, vrijednosti 2.000.000,00 kn, kojim se osigurava mogućnost odlaganja dodatne količine 

otpada do otvaranja županijskog deponija i pripremu dokumentacije za provođenje novog sustava 

odvoza otpada. Plaćanje se vrši sukladno zahtjevima Komunalca d.o.o. za doznaku sredstava prema 

prilozima uz situacije. 

U pripremi investicije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Lovranu izrađena je projektna 

dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, a s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost u prosincu 2014.g. zaključen je ugovor kojim se  Fond obvezuje financirati izradu 

projektne dokumentacije, što je preduvjet upućivanja zahtjeva za sufinanciranje njegove izgradnje od 

strane Fonda. Realizacija projekta planirana je i iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu 

358.000,00 kn koji nije utrošen, već je projekt financiran iz ostalih sredstava proračuna. 

U 2014.g. provedene su aktivnosti na izradi i usvajanju Plana gospodarenja otpadom za što su 

financirani i troškovi objave Zaključka o utvrđivanju Nacrta Plana. 

  
 

6.          IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija) 

                     PLANIRANO                   

UTROŠENO 

1.  Sredstva Proračuna Općine Lovran                        

    - komunalni doprinos                                                    3.130.675,00                      

1.367.466,64 

 - komunalni doprinos-višak                                           1.520.585,66       

0,00 

 - ostala sredstva Proračuna                                            2.724.500,00                          

390.640,20                    

              Ukupno:                                                                         7.375.760,66                       

1.758.106,84 

 

    

Klasa: 363-02/13-01/132           

Ur. broj: 2156/02-01-15-5 

Lovran, 9. travnja 2015.g.  

      

                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN           

      Predsjednik 

                                                    Nataša Miljak, dipl.pol., v.r. 
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29. 

 

Na temelju, članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 

- pročišćeni tekst), odredbi Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) i 

članka 31., Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 

30/09 i 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13 i 3/13 – Ispravak i 8/14 - 

pročišćeni tekst, na sjednici održanoj dana 9. travnja 2015. godine, donijelo je 

 

       ODLUKU 

  o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovran 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na 

području Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Općina). 

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

Članak 2. 

Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim 

glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. 

Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području 

mjesnog odbora čije se vijeće bira. 

Članak 3. 

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja. 

Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput. 

Nitko ne može glasovati u ime druge osobe. 

Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje birača o njegovom glasačkom opredjeljenju. 

Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje. 

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. 

Članak 4. 

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće Općine Lovran (u daljnjem tekstu: 

Općinsko vijeće). 

Odlukom Općinskog vijeća kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe. 

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više 

od 60 dana. 

Članak 5. 

Redovni izbori za članove vijeća održavaju se, u pravilu, treće nedjelje u mjesecu lipnju 

svake četvrte godine. 

Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju 

se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća. 

Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2. ovoga članka trebali održati u kalendarskoj godini u 

kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru 

prijevremeni izbori neće održati. 
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Članak 6. 

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i 

traje do stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju 

vijeća u skladu s ovom Odlukom. 

Od dana stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora novog 

predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za 

redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora. 

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja 

vijeća i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima. 

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća. 

 

Članak 7. 

Član vijeća ne može istovremeno biti: 

- Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) odnosno njegov zamjenik, 

- član uprave trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Općine, 

ravnatelj ustanove kojoj je Općina osnivač. 

Članak 8. 

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, pa ako 

bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive 

dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti Upravni odjel za 

samoupravu i upravu Općine (dalje u tekstu: Upravni odjel). 

Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o 

tome obavijestiti predsjednika vijeća u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat 

mu počinje mirovati protekom tog roka. 

Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili 

zakona. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član vijeća nastavlja s obnašanjem zahtjeva. 

Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz 

stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 

Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih 

razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća. 

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od 

dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi dužnosti člana vijeća, ako 

podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od osam 

dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog 

dana od dana podnošenja pisanog propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne 

može trajati kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju 

prestanka mirovanja mandata, osmoga dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća. 

Člana vijeća kojemu mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik u 

skladu s ovom Odlukom. 

Na sjednici vijeća, umjesto člana vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat 

prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen 

sukladno ovoj Odluci. 

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata 

može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata. 
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Članak 9. 

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slijedećim 

slučajevima: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi 

propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 

dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 

- ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu 

o hrvatskom državljanstvu, 

- smrću. 

Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1., podstavak 1., ovoga 

članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. 

Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije 

njezina podnošenja. 

Ostavka podnesena suprotno stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak. 

Članak 10. 

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili 

prestane prije isteka vremena na koje je izabran. 

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani 

kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje 

ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 

neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, 

a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, 

određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani 

kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke stranke 

dužne su obavijestiti predsjednika vijeća i 

Upravni odjel. 

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći 

neizabrani kandidat s te liste. 

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih 

izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat sa 

zbirne liste uz uvjet da nije iz te političke stranke.   

II. KANDIDIRANJE 

Članak 11. 

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja. 

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači. 

Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno 

posebnom zakonu. 

Članak 12. 

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici 

Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka. 

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na 
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način predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju 

statuta. 

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja 

kandidacijske liste. 

Članak 13. 

Birači mogu predlagati kandidacijske liste. 

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za 

pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti 

najmanje 30 potpisa birača. 

Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva 

tri po redu potpisnika kandidacijske liste, 

Članak. 14, 

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose: ime i prezime birača, 

njegovo prebivalište, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te potpis 

birača. 

Članak 15. 

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 

kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva. 

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, 

a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko 

ih se bira. 

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na 

izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se 

biraju u vijeće. 

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na 

izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. 

Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, odnosno dvije ili više političkih 

stranaka koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni 

naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice. 

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je »Kandidacijska lista grupe birača 

Mjesnog odbora _____ „. 

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi. 

Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime 

kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol. 

Članak 16. 

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 

Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene 

sukladno ovoj Odluci. 

Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s ovom 

Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za 

kandidiranje, ukloni uočene nedostatke. 

Izborno povjerenstvo može podnositelju odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako 

rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati. 

Članak 17. 

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista u skladu s 

ovom Odlukom. 

Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i 
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nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti odnosno odbiti. 

 

Članak 18. 

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama. 

Zbirnu listu sastavlja nadležno izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih 

kandidacijskih lista. 

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste. 

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke 

stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka  koja je, odnosno koje su predložile 

kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste 

grupe birača. Ako je više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti 

na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu. 

Članak 19. 

Izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata od isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj 

ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na internetskim stranicama Općine 

sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća. 

Članak 20. 

Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen 

njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te 

liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane izbornog povje-

renstva. Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste. 

Pisana odluka o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga 

članka, 

Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za 

kandidiranje te se neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima 

svih objavljenih kandidata. 

U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za 

kandidiranje, izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 16. 

stavka 3. ove Odluke. 

 

Članak 21. 

Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih 

lista za izbor u isto vijeće, izborno povjerenstvo će pozvati tog kandidata da se u roku od 48 

sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje. 

Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. ovoga članka 

odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata. 

Ako predlagatelj iz stavka 2, ovoga članka ne dopuni listu, izborno povjerenstvo postupit će u 

skladu s odredbom članka 17. ove Odluke. 

 

Članak 22. 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske 

liste, politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i 

podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, 

bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora. 

 

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena 

kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi 

navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore. 

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način određen stavkom 2. 
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ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi. 

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka 

objavljuje se na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na 

internetskim stranicama Općine u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste. 

U slučaju da predlagač kandidacijske liste istu ne dopuni novim kandidatom u slučaju smrti 

kandidata, sukladno stavku 1., ovog članka, izborno povjerenstvo će postupit u skladu sa 

odredbom članka 17. ove Odluke.  

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana 

održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom. 

Članak 23. 

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke odnosno dvije ili više 

političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na 

izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima. 

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana 

održavanja izbora. 

Članak 24. 

Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja 

izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje 

izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, 

objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne 

promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela. 

 

III. IZBOR ČLANOVA VIJEČA 

 

Članak 25. 

Vijeće mjesnog odbora ima sedam članova. 

 

 Članak 26. 

Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom na način da cijelo područje mjesnog 

odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog 

odbora i koji pristupe glasovanju biraju na temelju kandidacijskih lista, sve članove vijeća. 

 

Članak 27. 

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5 

% važećih glasova birača. 

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se 

ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do 

zaključno broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od 

svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko 

brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća bira. 

Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u predstavničkom tijelu koliko je postigla 

pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća 

bira. 

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila 

mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je kao cjelina dobila više glasova. 

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrdili koja bi lista dobila 

mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista. 
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U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj članova vijeća povećat će se tako da broj članova 

vijeća bude neparan.  

Članak 28. 

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja 

koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću. 

 

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

Članak 29. 

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su izborno povjerenstvo i birački odbori. 

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko 

pravo. 

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. 

Članak 30. 

Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. 

Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. 

Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje Općinski načelnik. 

Predsjednik i potpredsjednik stalnog sastava izbornog povjerenstva moraju biti diplomirani 

pravnici odnosno magistri pravne struke. 

Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se u roku od osam dana od stupanja na snagu 

odluke o raspisivanju izbora, a čine ga tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno 

političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka sukladno 

stranačkom sastavu Općinskog vijeća. 

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom 

sastavu izbornog povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni sastav izbornog povjerenstva 

ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti sukladno stranačkom sastavu 

Općinskog vijeća. 

Potpredsjednik izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti 

ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog povjerenstva imaju 

jednaka prava i dužnosti. 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnoga sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti 

članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati za članove vijeća. Članovi proširenoga 

sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati za članove vijeća. 

 

 

Članak 31. 

Izborno povjerenstvo; 

- izravno brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća, 

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora, 

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća, 

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i 

  objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća, 

- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća, 

- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora, 

- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom 

  Odlukom, 

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima, 

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća, 



Četvrtak, 16. travanj 2015. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LOVRAN Stranica 70-broj 4 

- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća. 

Članak 32. 

Birački odbor izravno provodi glasovanje na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i 

tajnost glasovanja. 

Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog odbora 

određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička 

stranka odnosno stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Lovran. 

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu. svojih predstavnika u biračke 

odbore, njihov raspored odredit će izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će 

predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem 

mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika. 

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 

izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, 

odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno 

povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora. 

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora 

najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati za članove 

vijeća, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne 

političke stranke. 

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti. 

 

V. PROVOĐENJE IZBORA 

Članak 33. 

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog 

odbora. 

Biračko mjesto ne može biti u vjerskom objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili 

trajnom korištenju političke stranke ili kandidata koji sudjeluje na izborima te u prostorijama 

u kojima se poslužuju ili konzumiraju alkoholna pića. 

Biračka mjesta određuje izborno povjerenstvo vodeći računa o broju birača koji će na njima 

glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti te veličini prostorije za glasovanje, na način da 

se glasovanje bez teškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje. 

Svako biračko mjesto ima redni broj. 

 

Članak 34. 

Izborno povjerenstvo će najkasnije 15 dana prije izbora objaviti na oglasnim pločama 

mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori te na internetskim stranicama Općine koja su 

biračka mjesta određena. 

Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj biračkog mjesta, sjedište odnosno potpunu 

adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi te popis pripadajućih ulica i trgova iz kojih 

birači glasuju na tom biračkom mjestu. 

Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se 

osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio 

glasački listić. 

Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim 

brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski broj 

listića. 
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Članak 35. 

Birački odbor u pravilu uređuje prostorije biračkog mjesta na dan prije izbora, a najkasnije 

jedan sat prije početka glasovanja. 

Birački odbor dužan je na svakom biračkom mjestu prije njegova otvaranja, na biračima 

vidljivom mjestu, istaknuti oglas o svim prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirne liste. 

Na biračkom mjestu ne smije biti promidžbeni materijal, kao niti u neposrednoj blizini 

biračkog mjesta (do 50 m). 

Birački odbor je dužan na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav 

se ubacuje u tu glasačku kutiju. 

 

Članak 36. 

Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i 

nevladine udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili 

promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti 

provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka. 

Na način određivanja promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, službene 

iskaznice promatrača, promatranje rada biračkog odbora i izbornog povjerenstva te ovlasti 

izbornih tijela prema promatračima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o 

lokalnim izborima. 

Izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti 

promatrača te način praćenja provedbe izbora. 

 

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA 

Članak 37. 

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem. 

Glasački listić sadrži: 

- naziv liste, 

- ime i prezime nositelja liste, 

- naputak o načinu glasovanja, 

- serijski broj. 

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj 

listi kandidacijskih lista. 

Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj. 

Članak 38. 

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću. 

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste. 

Članak 39. 

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je 

kandidacijsku listu birač glasovao. 

Nevažeći glasački listić je: 

- nepopunjeni glasački listić, 

- glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je     

  kandidacijsku listu birač glasovao, 

- glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista. 

Članak 40. 

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. 
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Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na 

biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje. 

Članak 41. 

U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik 

biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje dva člana biračkog odbora. 

Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za 

vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta. 

Ako je nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik 

biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u 

okviru zakonskih ovlasti. 

Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na 

biračko mjesto naoružan. 

Članak 42. 

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji 

pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u izvadak iz popisa birača za 

dotično biračko mjesto. 

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima. 

Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega 

ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom 

biračkom mjestu dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela. 

Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni 

dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto. 

 

Članak 43. 

Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču 

predaje glasački listić, objašnjava način popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja. 

Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome da se onemogući uvid u serijski broj 

listića koji se predaje biraču. 

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno 

glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po 

njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste. 

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na 

biračko mjesto može o tome obavijestiti izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana 

održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora. 

Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog mjesta 

predaju nadležnim biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal. 

Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača 

posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti 

glasovanja. 

Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog 

invalidnosti onemogućena pristupačnost biračkom mjestu na odgovarajući se način 

primjenjuje odredba stavka 5. ovoga članka. 

Predsjednik biračkog odbora dužan je u zapisnik o radu biračkog odbora poimenično navesti 

glasovanje birača u smislu stavaka 2., 3. i 6. ovoga članka. 

Članak 44. 

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće 

i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti. 

Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasovali na tom biračkom 
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mjestu, prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela. 

Nakon utvrđivanja broja birača koji su glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke 

kutije, prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova. 

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog 

broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima. 
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača 

koji SU glasovali, birački odbor odmah o tome obavještava izborno povjerenstvo. Izborno 

povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom 

biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja. 

Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja. 

Članak 45. 

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će: 

- broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela, 

- broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu     

     za glasovanje, 

- broj birača koji su glasovali izvan biračkoga mjesta, 

- broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe, 

- koliko je ukupno birača glasovalo, 

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, 

- broj nevažećih glasačkih listića. 

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. 

Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik. 

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora. 

Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka 

u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora 

navede. 

Članak 46. 

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u 

roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta. 

 

Članak 47. 

O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik. 

Zapisnik obvezno sadrži: 

- broj birača upisanih u izvatcima iz popisa birača i priloženim potvrdama za  

    glasovanje, 

- broj birača koji su glasovali, 

- broj nevažećih glasačkih listića, 

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista. 

Svaki član izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik. 

Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva. 

Ako član izbornog povjerenstva odbije potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku sastaviti službena 

bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja. 

Članak 48. 

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na 

svim biračkim mjestima. 

Članak 49. 

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća bez odgode će objaviti: 

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora, 

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista, 
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- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista, 

- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća. 

Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se vijeća 

izbori provode te na internetskim stranicama Općine. 

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA 

Članak 50. 

Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u 

proračunu Općine. 

Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno povjerenstvo. 

Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu 

odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja 

administrativnih i stručnih poslova. 

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

Članak 51. 

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća 

mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 

birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori. 

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati 

pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na 

temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora. 

Članak 52. 

Prigovor iz članka 51, ove Odluke podnosi se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati 

računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu 

je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni materijali na koje se 

odnosi prigovor. 

Članak 53. 

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su 

bitno utjecale na rezultate izbora,  poništit će izbor i odredit će rok u kojem će se izbor za taj 

mjesni odbor ponoviti. 

Članak 54. 

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu 

državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. 

Žalba iz stavka 1., ovoga članka podnosi se putem izbornog povjerenstva u roku od 48 sati 

računajući od dana primitka pobijanog rješenja. 

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od 

dana primitka žalbe. 

Članak 55. 

Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih 

radnji koje su propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 56. 

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne pristojbe. 
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IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA 

Članak 57. 

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti. 

Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u  roku od 30 dana od dana objave konačnih 

rezultata izbora. 

Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će 

novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala 

biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu 

konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći broj 

glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala 

manji redni broj na glasačkom listiću. 

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je 

nazočna većina svih članova vijeća. 

Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi 

izbori. 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 58. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 

6/07 i 46/09). 

Članak 59. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Općine 

Lovran«. 

Klasa: 011-01/15-01/10 

Urudžbeni broj:2156/02-01-15-4 

U Lovranu, 9. travnja 2015. 

 

    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

      Predsjednica 

     Nataša Miljak, dipl. pol., v.r. 
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3. 

 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske 

županije« broj: 30/09 i 54/13 te »Službene novine Općine Lovran« broj: 2/13, 3/13-ispravak i 

8/14-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Lovran, dana 10. ožujka 2015 godine, 

donosi 

ODLUKU 

o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se načini ostvarivanja javnosti rada izvršnog tijela Općine Lovran (u 

nastavku teksta: javnost rada). 

Članak 2. 

Javnost rada ostvaruje se: 

- dostavom prijedloga akata, upućenih Općinskom vijeću Općine Lovran, dalje u tekstu: 

Općinskom vijeću, medijima koji prate rad Općine, 

- podnošenjem izvješća o radu Općinskom vijeću te odgovorima na pitanja vijećnika o radu 

izvršnog tijela, u skladu sa zakonom, 

- objavljivanjem informacija na službenoj stranici,    

- kontinuiranom dostupnošću izvršnog tijela pitanjima novinara, izravno ili putem službenika 

zaduženog za odnose s javnošću, u skladu s važećim zakonom o medijima, 

- sklapanjem ugovora o medijskoj suradnji, 

- objavom akata iz djelokruga izvršnog tijela u »Službenim novinama Općine Lovran« i na 

web stranici Općine, 

- primanjem stranaka u okviru građanskog sata kod općinskog načelnika svaki utorak od 15 – 

17 sati bez prethodne najave, 

- mogućnošću izravne komunikacije s izvršnim tijelom putem elektroničke pošte, na e-mail 

načelnika: nacelnik@opcinalovran.hr, 

- rješavanjem o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama koje Općina posjeduje, 

kojima raspolaže, odnosno koje nadzire, u skladu s važećim zakonom o pravu na pristup 

informacijama, 

- ostvarivanjem prava na predstavku, u skladu s propisima koji uređuju spomenutu materiju, 

- sudjelovanjem u javnim raspravama i drugim načinima komuniciranja s javnošću 

propisanima zakonom, 
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- ostalim načinima koje u pojedinim slučajevima odredi općinski načelnik. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Općine 

Lovran« i na web stranici Općine. 

Klasa: 011-01/15-01/6 

Ur. broj: 2156/02-02-15-2 

Opatija, 10. ožujka 2015. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Alan Sanković, dipl. oecc., ing., v.r. 
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4. 

 
Na temelju članka 3. i članka 4.  Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 

komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 

13/00,25/02,40/05,3/10,22/10,54/12,58/12-ispravak i «Službene novine Općine Lovran» 1/13-

pročišćeni tekst i 9/14) i članka 46. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko goranske 

županije« broj 30/09, 54/12 i »Službene novine Općine Lovran« br. 2/13 i 3/13 – ispravak i 8/14-

pročišćeni tekst)  Općinski načelnik Općine Lovran, dana 13. travnja 2015. godine, donosi 

ODLUKU 

o prikupljanju ponuda za 

komunalnu djelatnost koja će se 

obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Lovran 

 

Članak 1. 

Pokreće se postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili 

pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora  na vrijeme od četiri godine i to: 

 

1.   održavanje javne rasvjete:    

1.1.  poslovi dekorativne rasvjete 

 

Članak 2. 

Prikupljanje ponuda za komunalnu djelatnost iz članka  1. točke 1. podtočke 1.1. ove Odluke izvršit će 

putem poziva za prikupljanje pisanih ponuda. 

 

Članak 3. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih ponuda u kojeg se 

imenuju djelatnici Upravnog odjela za samoupravu i upravu Općine Lovran: Tamara Mittel, za 

predsjednika, te Branka Radić i Hermes Negrić za članove. 

 

Članak 4. 

Zadatak Povjerenstva iz članka 3. ove Odluke je provedba postupka prikupljanja pisanih ponuda za 

komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora kako je to utvrđeno 

Odlukom o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj 

osobi («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 13/00, 25/02, 40/05, 3/10, 22/10, 54/12, 

58/12-ispravak i «Službene novine Općine Lovran» 1/13-pročišćeni tekst i 9/14) 

 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Općine Lovran«. 

 

Klasa: 363-01/15-01/13 

Ur.broj: 2156/02-02-15-1 

Lovran, 13. travnja 2015. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN 

 

Alan Sanković, dipl. oecc., ing., v.r. 
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5. 

 
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12 i 19/13) i članka 46. 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 i 

8/14-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Lovran, na radnom sastanku održanom dana 

10. ožujka 2015 godine, donio je 

 

ETIČKI KODEKS 

ZAPOSLENIKA OPĆINE LOVRAN 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Etičkim kodeksom zaposlenika Općine Lovran, dalje u tekstu: Kodeks, uređuju se pravila 

dobrog ponašanja zaposlenika u upravi Općine Lovran, dalje u tekstu: zaposlenika, 

utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske te pravilima struke i 

široko prihvaćenim dobrim običajima. 

Kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja zaposlenika, kako u odnosu prema građanima, 

udrugama, tijelima državne uprave, sredstvima javnog priopćavanja, ustanovama, trgovačkim 

društvima i svim drugim korisnicima usluga, u daljnjem tekstu: korisnika, tako i u 

međusobnim odnosima te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika. 

Ovim Kodeksom korisnike usluga upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od 

zaposlenika. 

Svrha Kodeksa je promicanje etičkih i moralnih načela te vrijednosti u ponašanju zaposlenika, 

sa ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, te povjerenja građana u općinsku 

upravu. 

Riječi i izrazi u ovom kodeksu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod. 

Članak 2. 

U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

-  kodeks je Etički kodeks zaposlenika u upravnim tijelima Općine Lovran, dalje u tekstu: 

općinskoj upravi, 

- korisnici usluga su građani Općine Lovran, dalje u tekstu: Općina, te sve fizičke i pravne 

osobe koje dolaze u kontakt s upravnim tijelima Općine, 

-  zaposlenici su službenici, namještenici i druge osobe u radnom odnosu - službi u Općini, 

- diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 

mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji na temelju 

rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, 

političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, 

rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih 

ili duševnih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom 

Općine, 

- sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi zaposlenika u suprotnosti s javnim 

interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na zakonitost, otvorenost, 

objektivnost i nepristranost zaposlenika u obavljanju njegove dužnosti, 

- uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili 

koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki 
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čin: pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni, kao i stvaranje ili pridonošenje 

stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, 

vrijeđaju ili ponižavaju, računajući i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno 

uznemiravanje ili ga je prijavila, 

- spolno uznemiravanje je svako uznemiravanje spolne naravi te drugo nedopustivo 

ponašanje spolne naravi koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge strane, 

- hijerarhijska subordiniranost je načelo podređenosti i nadređenosti u općinskoj upravi 

prema kojem se uvažavaju ovlasti neposredno nadređenog službenika, odnosno uvažava 

mišljenje i usmjerava postupanje neposredno podređenog službenika. 

Članak 3. 

Polazište Kodeksa je poimanje općinske uprave kao organizacije u službi korisnika usluga - 

zaposlenici svoj posao ne obavljaju tek dolaženjem na radno mjesto, već pravilnim i 

uspješnim obavljanjem svojih poslova, nikad ne ispuštajući iz vida servisnu narav svoje 

funkcije u odnosu na korisnike usluga te dužnost trajne izgradnje i razvitka povjerenja 

korisnika usluga u općinsku upravu. 

Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima 

usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a 

zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog usavršavanja. 

Članak 4. 

U obavljanju svojih poslova zaposlenici se pridržavaju odredbi Kodeksa. 

Eventualna odstupanja drugih od Kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje. 

 

II. TEMELJNA NAČELA 

Članak 5. 

Zaposlenik u obavljanju svojih poslova primjenjuje načela službe i načela ponašanja  

propisana Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, drugim propisima i ovim Kodeksom. 

U obavljanju svojih poslova, te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim 

odnosima, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika, zaposlenici se posebno pridržavaju 

sljedećih temeljnih načela: 

-  zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa, 

-  poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, 

- zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu 

spolnog uznemiravanja, 

- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju 

privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti, 

-  profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti, 

- ukazivanje i reagiranje na sve situacije u kojima postoji mogućnost sukoba interesa sa ciljem 

sprječavanja sukoba interesa te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba 

interesa, 

-  zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari, 

-  razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava, 

-  izvjesnosti postupanja, 

- dužnosti pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje druge strane, u skladu s 

propisima, 

-  službene povjerljivosti i zaštite privatnosti, u skladu s propisima, 

-  primjerenog komuniciranja, 
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- posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba, kao što su osobe s 

invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama., 

-  pravodobnoga i učinkovitog obavljanja poslova, 

-  poštovanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada, 

-  dužne pažnje prema povjerenoj općinskoj imovini, 

-  primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora, 

-  uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju, 

-  otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada, 

-  neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim resorima i/ili poslovima, 

-  poticanja izvrsnosti u radu, 

-  hijerarhijske subordiniranosti, 

-  kolegijalnosti i pomoći u radu, uključujući međuresornu suradnju. 

Članak 6. 

Čelnici upravnih tijela i drugi zaposlenici s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na 

osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju 

imaju. 

 

III. ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA OPĆINSKE UPRAVE 

Članak 7. 

U obavljanju dužnosti i ponašanjem na javnom mjestu zaposlenik ne smije umanjiti osobni 

ugled i povjerenje korisnika usluga Općine. 

U obavljanju privatnih poslova zaposlenik ne smije koristiti službene oznake ili autoritet 

radnog mjesta u  upravi Općine. 

 

IV. PROFESIONALIZAM ZAPOSLENIKA 

Članak 8. 

Profesionalizam zaposlenika jedno je od glavnih jamstava ostvarivanja javne funkcije 

općinske uprave. 

Na stručnoj razini, profesionalizam zaposlenika podrazumijeva njihovu osposobljenost za 

povjerene poslove i za predlaganje unapređenja rada, kao i težnju i spremnost na trajno 

stručno usavršavanje. 

Na vrijednosnoj razini, profesionalizam podrazumijeva njihovo osobno poštenje i osobni 

status, temeljen na uspješnom obavljanju zadaća, zadovoljstvu korisnika usluga i pripadnosti 

uspješnoj organizaciji, kao i njihovo disciplinirano i lojalno postupanje prema poslodavcu. 

 

V. ODNOSI S KORISNICIMA USLUGA 

Članak 9. 

Pri komuniciranju s korisnicima, zaposlenici postupaju profesionalno, pristojno, razumljivo, 

strpljivo, omogućujući drugoj strani da izrazi svoje mišljenje, izražavajući razumijevanje za 

njen položaj i razvijajući pritom suradnički odnos. 

Zaposlenici neće dopustiti da njihovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz 

poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s korisnicima. 

Članak 10. 

U odnosima s korisnicima, a povodom rješavanja i ostvarivanja njihovih prava i pravnih 

interesa, zaposlenici su dužni postupati na objektivan, nepristran i zakonit način, osigurati da 

se postupak provede ekonomično, sa što manje troškova i gubitka vremena za stranku, 
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učinkovito, u najkraćem mogućem vremenu, u okviru propisanih rokova, te stručno i 

kvalitetno. 

U postupcima koje provode, zaposlenici moraju osigurati ostvarivanje prava, poštovanje 

integriteta i dostojanstva građana bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi njihove 

političke opredijeljenosti, nacionalnosti, spola, vjere, uvjerenja, dobi, spolne opredijeljenosti, 

jezičnog ili rasnog podrijetla, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, obiteljskog 

statusa ili bilo koje druge osnove. 

S posebnom pažnjom zaposlenici postupaju prema osobama s invaliditetom i drugim osobama 

s posebnim potrebama. 

Članak 11. 

U ophođenju sa strankama, a osobito s neukim strankama, zaposlenici su obvezni pružati 

pomoć, pravovremeno, korektno, potpuno i točno i na razumljiv način davati im podatke i 

informacije u skladu sa zakonom i drugim propisima, podučiti ih, dati informacije o 

nadležnim tijelima za postupanje po zahtjevima, kao i o pravnim sredstvima propisanim za 

zaštitu prava i interesa. 

Zaposlenici su dužni zaštititi privatnost i osobne podatke do kojih dođu u radu te, sukladno 

propisima, čuvati povjerljivost predmeta. 

Članak 12. 

Formalna organizacija rada i neformalni kolegijalni dogovori moraju osigurati da korisnik 

usluga neće biti odbijen zbog odsutnosti zaposlenika koji je redovito zadužen za odnosnu 

materiju. 

Korisnike usluga ne izvrgava se nepotrebnom čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka 

komunikacije, niti na pribavljanje isprava koje je dužna pribaviti općinska uprava. 

Na podneske korisnika usluga zaposlenici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u 

propisanim rokovima. 

Osobito kada komunikacija sadrži negativan odgovor na traženje korisnika usluge, taj 

odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće, sadržavat će i savjet o 

eventualnom drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa korisnika usluga.  

Pismena komunikacija s korisnicima usluga sadrži općeprihvaćene standarde pristojnog 

poslovnog komuniciranja. 

 

VI. ODNOSI UNUTAR OPĆINSKE UPRAVE 

Članak 13. 

Zaposlenik s kolegama unutar općinske uprave, uključujući zaposlenike različitog 

hijerarhijskog položaja, mora postupati profesionalno, pristojno, razumljivo i strpljivo, 

omogućiti drugoj strani da izrazi svoje mišljenje, i izraziti razumijevanje za njen položaj, 

razvijajući pritom suradnički odnos. 

Zaposlenik ne smije dopustiti da njegovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz 

poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s kolegama. 

Međusobni odnosi zaposlenika moraju se temeljiti na uzajamnom poštivanju, povjerenju i 

suradnji, omogućiti razmjenu mišljenja i informacija o pojedinim stručnim pitanjima i 

osigurati neometano obavljanje dužnosti zaposlenika. 

 

VII. JAVNI NASTUPI ZAPOSLENIKA 

Članak 14. 

U svim oblicima javnog nastupa i djelovanja, u kojima predstavlja općinsku upravu, 

zaposlenik iznosi službene stavove  u skladu s ovlastima koje ima. 
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U javnim nastupima u kojima zaposlenik ne predstavlja općinsku upravu, a koji su tematski 

povezani s radom općinske uprave, zaposlenik posebno ističe da iznosi osobne stavove. 

Pri iznošenju službenih i osobnih stavova zaposlenik pazi na osobni ugled i na ugled službe. 

 

 

VIII. UČINKOVITO GOSPODARENJE 

Članak 15. 

Pri obavljanju poslova, zaposlenici su obvezni postupati sukladno načelu učinkovitog 

gospodarenja na temelju zakonskih propisa, načela ekonomičnosti i načela djelotvornosti. 

Zaposlenici su dužni pažljivo postupati s materijalnom i nematerijalnom imovinom Općine  

koja im je povjerena i predana na korištenje. 

Zaposlenici su se dužni brinuti za svoj okoliš, osobnu sigurnost i zdravlje sebe i drugih 

zaposlenika, kao i za sigurnost opreme koja im je dana na korištenje. 

 

IX. PRITUŽBE NA PONAŠANJE PROTIVNO ETIČKOM KODEKSU 

Članak 16. 

Poštivanje Kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo. 

Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje imenuje i razrješuje općinski načelnik, 

dalje u tekstu: načelnik. 

Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti zaposlenik. 

Mandat Etičkog povjerenstva traje četiri godine. 

Administrativnu potporu Etičkom povjerenstvu pruža upravno tijelo zaduženo za društvene 

djelatnosti. 

Članak 17. 

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti čelnika upravnog 

odjela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću zaposlenika za povrede službene 

dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti zaposlenika te u vezi s unutarnjim 

nadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera. 

Članak 18. 

Etičko povjerenstvo daje mišljenja, preporuke i upozorenja povodom pritužbe ili na zahtjev 

korisnika usluga ili zaposlenika, na zahtjev načelnika ili čelnika upravnog tijela, kao i na 

vlastitu inicijativu. 

O pritužbi na ponašanje, koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu, Etičko povjerenstvo 

obavješćuje načelnika. Načelnik omogućuje zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi da se o 

pritužbi očituje u roku od 8 (slovima:osam) dana. 

Općinska upravna i druga tijela, te zaposlenici, dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u 

prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje. 

Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 30 dana od zaprimanja pritužbe ili 

zahtjeva. 

Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se načelniku, podnositelju 

pritužbe ili zahtjeva, nadležnom čelniku upravnog tijela i zaposleniku na kojeg se pritužba 

odnosi, te se objavljuju na oglasnoj ploči Općine. 

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u 

odlučivanju. 
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Članak 19. 

Etičko povjerenstvo podnosi načelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja 

veljače za prethodnu godinu. Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se na web stranici 

Općine. 

Načelnik uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva. 

 

 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 

Poslodavac stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda 

postavljenih Kodeksom, uključujući mjere nepristranoga, pravičnog i učinkovitog 

stimuliranja, odnosno sankcioniranja zaposlenika te omogućavanja njihova profesionalnog 

razvitka. 

U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac u obzir uzima i mišljenje 

zaposlenika, kao i korisnika usluga. 

Članak 21. 

Službenici i namještenici Općine dužni su se upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa te 

ga, u dobroj vjeri, provoditi i primjenjivati u svakodnevnom radu. 

Pročelnik upravnog tijela ili osoba koju za to ovlasti, dužni su upoznati zaposlenike koji se 

primaju u službu Općine s odredbama ovog Etičkog kodeksa. 

Članak 22. 

Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Lovran«, 

a objavljuje se i na web stranicama Općine. 

 

Klasa: 011-01/15-01/7 

Ur. broj: 2156/02-02-15-2 

Lovran, 10. ožujka 2015. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Alan Sanković, dipl. oecc., ing., v.r. 
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6. 

 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske 

županije« broj: 30/09 i 54/13 te »Službene novine Općine Lovran« broj: 2/13, 3/13-ispravak i 

8/14-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Lovran, dana 10. ožujka 2015 godine, 

donosi 

 

PRAVILNIK 

o korištenju službenog vozila i mobilnih telefona 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom o korištenju službenog vozila i mobilnih telefona (dalje u tekstu: 

Pravilnik) uređuje korištenje službenog vozila i mobilnih telefona te prava i obveze općinskih 

dužnosnika i službenika u vezi s korištenjem te imovine. 

 

SLUŽBENO VOZILO 

 

Članak 2. 

Korištenje službenog vozila smatra se korištenjem samo u službene svrhe. 

Pod službenom svrhom, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijeva se obavljanje poslova i 

zadataka koji pripadaju u samoupravni djelokrug rada upravnog tijela Općine Lovran (dalje u 

tekstu: Općina), a osobito: 

- poslovi i zadaci izvan sjedišta upravnog tijela, 

- sudjelovanje na sastancima i sjednicama, 

- prijevoz potreban za rad upravnog tijela te 

- obavljanje drugih poslova po ovlaštenju općinskog načelnika (dalje u tekstu: načelnik). 

 

Članak 3. 

Pravo korištenja službenog vozila unutar radnog vremena imaju službenici po odobrenju  

pročelnika  jedinstvenog upravnog odjela (dalje u tekstu: pročelnik). 

Pravo na korištenje službenog vozila 24 sata dnevno ima načelnik, zamjenik načelnika te 

predsjednik Općinskog vijeća Općine, kada to zahtijevaju službene potrebe. 

Iznimno, načelnik može posebnom odlukom odobriti korištenje službenog vozila, sukladno 

stavku 1. i 2. ovog članka, i drugim osobama. 

U slučaju odlaska na službeno putovanje u inozemstvo korištenje odobrava načelnik/zamjenik 

načelnika, a u slučaju njihove odsutnosti pročelnik. 

 

Članak 4. 

Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika moraju imati važeću vozačku dozvolu te se prilikom 

korištenja službenog vozila pridržavati odredbi važećeg zakona o sigurnosti prometa na 

cestama. 

 

Članak 5. 

Korisnici su dužni o korištenju službenog vozila voditi evidenciju o izvršenim radnjama i 

prijeđenim kilometrima na utvrđenom obrascu putnog naloga ili putnog radnog lista. 

Obrasce putnog naloga izdaje administrativni tajnik, a putni radni list se nalazi u službenim 

vozilima. 

Putni nalog i putni radni list moraju obvezno sadržavati: 
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- datum izdavanja, 

- ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil, 

- lokacija na koju osoba putuje, a kod loco vožnje iznimno se kao lokacija navodi Općina, 

- svrhu korištenja, 

- vrijeme trajanja putovanja, 

- datum i vrijeme kretanja na put i početna kilometraža, 

- datum i vrijeme povratka s puta i završna kilometraža, 

- podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu, 

- potpis ovlaštene osobe i pečat 

Po završetku korištenja službenog vozila zadnji korisnik je dužan popunjeni putni nalog ili 

putni radni list dostaviti administrativnom tajniku. 

 

Članak 6. 

Administrat 

ivno-tehničke poslove, odnosno evidenciju i kontrolu korištenja službenog vozila, vodi 

administrativni tajnik, a brigu o redovnom održavanju upravni referent za komunalne  

poslove. 

Poslovima iz prethodnog stavka smatraju se: 

-   pravodobno osiguranje kreditnih kartica za plaćanje goriva, 

-   vođenje mjesečne evidencije o prijeđenoj kilometraži svakog automobila i utrošku goriva, 

- vođenje brige o tehničkom pregledu automobila, redovnom servisiranju i popravcima, 

odnosno održavanju njihove ispravnosti. 

Korisnik službenog vozila dužan je, u slučaju prometne nezgode ili oštećenja vozila, kao i u 

slučaju kvara na istom, odmah o tome obavijestiti administrativnog tajnika. 

 

Članak 7. 

Korisnik službenog vozila dužan je, za svako punjenje vozila gorivom na benzinskoj postaji, 

dostaviti nadležnom službeniku Odsjeka za financije i proračun račun sa slipom benzinske 

postaje, a administrativnom tajniku stanje kilometraže prilikom punjenja. 

 

Članak 8. 

Administrativni tajnik dužan je dostaviti voditelju Odsjeka za financije i proračun   dva puta 

godišnje izvješće o prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za službeno vozilo, i to za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 31. prosinca tekuće godine.  

 

MOBILNI TELEFONI 

 

Članak 9. 

Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona imaju općinski načelnik, zamjenik 

općinskog načelnika, pročelnik  te službenici Općine za čiji je djelokrug rada bitno korištenje 

mobilnog telefona. 

 

Članak 10. 

Korisnicima mobilnog telefona u službene svrhe priznat će se telefonski troškovi u tuzemstvu, 

prema pretplatnim paketima koji uključuju besplatne minuta poziva, prema svim pokretnim i 

fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj bez naknade za poziv, te besplatne sms poruka 

uključene u pretplatni paket. 

Razliku telefonskih troškova iznad pretplate sukladno korisničkom paketu dužan je podmiriti 

svaki korisnik mobilnog telefona po ispostavljenom računu. 
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Telefonski troškovi nastali u inozemstvu povodom poslova zbog kojih se išlo na službeni put  

priznaju se korisniku u cijelosti. 

 

 

Članak 11. 

Obračun i praćenje izdataka nastalih korištenjem mobilnih telefona obavljat će ovlašteni 

službenik Odsjeka za financije i proračun koji je upoznat sa sadržajem pretplatničkog paketa. 

Ovlaštena osoba iz prethodnog stavka izvijestit će korisnike o utrošku za prethodni mjesec u 

roku od 5 dana od dana kada zaprimi račun. 

 

Članak 12. 

Korisnik mobilnog telefona dužan je u roku 3 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti, 

odnosno gubitka prava na korištenje mobilnog telefona, isti predati pročelniku s pripadajućom 

opremom. 

Po isteku mjeseca u kojem je došlo do prestanka obnašanja dužnosti ili gubitka prava na 

korištenje mobilnog telefona, ovlaštena osoba iz članka 11. ovog Pravilnika dostavit će 

obračun korisniku, uz obvezu podmirivanja eventualno nastalih izdataka iznad iznosa 

utvrđenog u članku 10. ovoga Pravilnika do kraja tekućeg mjeseca. 

 

Članak 13. 

Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu radne obveze. 

 

Članak 14. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnika o korištenju službenog 

vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 28/07). 

 

Članak 15. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama 

Općine Lovran«.  

 

Klasa: 011-01/15-01/5 

Ur. broj: 2156/02-02-15-2 

Lovran, 10. ožujka 2015.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Alan Sanković, dipl. oec., ing., v. r. 
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