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KLASA: 022-01/16-01/03    
URBROJ: 2112-02/4-16-1 
Lokve, 29. ožujak 2016 
 

 
Na temelju članka 49. Statuta općine Lokve ( „Službene novine PGŽ“ 18/13 ), podnosim 
Općinskom vijeću Općine Lokve, sljedeće. 

 
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o radu općinskog načelnika Općine Lokve 
za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 2015. godine 

 
 

I. Uvodni dio 
 

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Lokve, Općinski 
načelnik obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o 
svom radu. 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski 
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, 
izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje 
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog 
djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa 
zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.  

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Lokve, u okviru svog djelokruga, 
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni 
zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o 
prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog 
vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao 
nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, 
utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao 
njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima 
Vijeća. 

 
 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

1. U području  zaposlenosti-nositelja poslova: 
 

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra iskrena i kontinuirana suradnja  
sa suradnicima, kako sa upravnim odjelom i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Lokve 
,tako i sa ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina i posebno sa 
predstavnicima resornih ministarstava .    

U Općini Lokve je na dan 31.12.2015.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 
bilo ukupno zaposleno 6 djelatnika , od toga: 
 

1.Dužnosnici:…………………………………………………….…. 1 
 (općinski načelnik) 
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2.Jedinstveni upravni odjel:……………………………………… 5 
   (5 službenika) 

 
2. U području financija : 

 
U izvještajnom razdoblju načelnik je  inicirao i nadzirao poslove izradu proračuna 

Općine Lokve za 2015.g., izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s 
izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih 
poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Lokve kao i  druge  
poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Lokve . 
 
1. Ukupni prihodi poslovanja Općine Lokve u 2015.g., bili su 3.843.204,48 kn 
   
2. Ukupni rashodi poslovanja  Općine Lokve u 2015 g. bili su 4.246.618,02 kn 

 
Proračun Općine Lokve za 2015.godinu donesen je na 5.sjednici Općinskog vijeća 

Općine Lokve, 22.12. 2014.godine, a objavljen je u Službenim novinama PGŽ 30/14 
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lokve za 2015. donesene su na 16.sjednici 

Općinskog vijeća Općine Lokve, 30.11.2015. , a objavljene su u Službenim novinama 
Općine Lokve br.4/2015 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lokve za 2015. donesene su na 17.sjednici 
Općinskog vijeća Općine Lokve, 28.12.2015. , a objavljene su u Službenim novinama 
Općine Lokve br. 5/2015 

 
3. U području javnosti rada 

 
 Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenim novinama Općine Lokve i na 
web stranici Općine Lokve  www.lokve.hr , na oglasnoj ploči Općine Lokve , na sjednicama 
Općinskog vijeća Općine Lokve, u komunikaciji sa građanima te kroz medije.  
 
 
 

4. U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Lokve 
 

Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti 
Općinsko vijeće Općine Lokve donijelo je u 2015.g. slijedeće odluke: 

 
1. Odluka da se jednokratni iznos vijećničkih naknada svih vijećnika Općinskog vijeća 

Općine Lokve doznači u korist stradalog naroda Namibije. 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  
3. Odluka o ukidanju statusa  javnog dobra. (Rušin Ljiljana) 
4. Odluka  o  izdavanju  tabularne isprave. ( Marija Vranković) 
5. Odluka  o  izdavanju tabularne isprave. ( Dragičevići) 
6. Odluka o  izdavanju  tabularne isprave. ( Andjelko i Marija Bruketa ) 
7. Odluka o  otpisu duga ( komunalna i grobna naknada )   
8. Odluka o  utvrđivanju mjerila ( za sudjelovanje roditelja u cijeni troškova smještaja u  

o ostvarivanju programa odjela predškolskog odgoja i obrazovanja pri OŠ Š R. 
Strohala) . 

9. Odluka o Pravilniku o upisima i mjerilima upis djece u Odjel predškolskog odgoja i 
obrazovanja pri OŠ R. Strohala. 

10. Odluka o davanju koncesije za obavljanje poslova crpljenja odvoza i  zbrinjavanja i 
zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama  području Općine Lokve 

11. Odluka  E -županija    
12. Odluka o Općini Lokve kao članu Lag-a. 
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13. Odluka o uvjetima i mjerilima za dodjelu učeničkih  i studentskih stipendija 
14. Odluka o dodjeli priznanja Općine Lokve. 
15. I izmjene Proračuna za 2015. god. 
16. I izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2015. 

god. 
17. I izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. god. 
18. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Lokve u 2015. god. 
19. II izmjene Proračuna za 2015. godinu. 
20. II izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015 god.      
21. II izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. god.   
22. Proračun Općine Lokve za 2016. godinu i projekcije  za 2017.godinu i 2018. godinu.   
23. Plan razvojnih programa 
24. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lokve za 2016. godinu.   
25. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.god.      
26. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. god.  
27. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2016. god. 
28. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. god. 
29. Programa javnih potreba ( sport, kultura, socijalni program i program društvenih 

djelatnosti. 
 

 
5. U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika 

 
1. Plan prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve za 2015. godinu. 
2. Suglasnost komunalnom društvu „ Lokvarka „d.o.o. 

(prodaja na brani i kod starog motela putem ugostiteljskog objekta „Njupač“) 
3. Suglasnost komunalnom društvu „ Lokvarka „d.o.o. 

(prodaja na Mrzloj Vodici putem ugostiteljskog objekta Njupač) 
4. Odluka o isplati naknade za godišnji odmor (regresa) za 2015. god. 
5. Tabularna izjava (Vranković) 
6. Tabularna izjava (Andjelko i Marija Bruketa) 
7. Tabularna izjava ( (Dragičevići) 
8. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve. 

 
Općinski načelnik je u 2015.g. zaključio: 
 

 12  ugovora o djelu 

 3 ugovora o autorskom djelu 

 10 ugovora o javnim radovima 

 31 ugovor o financiranju javnih potreba (udruge) 

 2 ugovora o financiranju izrade projektne dokumentaciji, izvođenju radova itd. 
 

6.  U području zapošljavanja nezaposlenih osoba 
 
 U 2015.godini kroz program javnih radova ukupno je bilo zaposleno 10 osoba na 
određeno vrijeme  na provođenu slijedećih projekata: 

 Uređenje nerazvrstanih cesta ,javnih površina i groblja  
 

  U 2015.godini kroz program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa 
ukupno je bilo zaposleno 1 osoba. 
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 Također, temeljem zaključenog ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih, i 
Općine Lokve, uz pomoć nosioca udruge Žar iz Delnica i PGŽ-a, provodi se projekt „Pomoć 
u kući starim i nemoćnim osobama“ na području Općine Lokve. 
 

7. U području zaštite i spašavanja 
 

Temeljem Zakona o zaštiti  i spašavanju  (NN 127/10 ) i temeljem Pravilnika o 
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ( NN 30/14 i 
67/14) prikupljene su ponude za izradu Revizije Procjene ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Revizija Plana 
zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite. 
 
 
 
 

III. REALIZIRANI PROJEKTI U 2015.GODINI 
 

1. Šetnica oko Lokvarskog jezera 
Izvor financiranja- PGŽ, Općina Lokve 
 

2. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Lokve 
Izvor financiranja – Mjera 7.1.1 EU- Mjera ruralnog razvoja 
 

3. Od izvora do izvora 
Izvor financiranja- PGŽ, Općina Lokve 
 

4. Vidikovci iznad Lokvarskog jezera 
Izvor financiranja- HTZ, Općina Lokve 

 
5. Modernizacija javne rasvjete 

Izvor financiranja- Fond za zaštitu okoliša, Općina Lokve 
 

6. Projekt energetske učinkovitosti za kućanstva 
Izvor financiranja- Fond za zaštitu okoliša, PGŽ, Općina Lokve 
 

7. Obnova kapelice na „Kuku“ 
Izvor financiranja-Donacije , HEP, Općina Lokve, Lokvarka d.o.o. 
 

8. E-županija 
Izvor financiranja- PGŽ, Općina Lokve 
 

9. Energetski pregled javne rasvjete 
Izvor financiranja- Fond za zaštitu okoliša, Općina Lokve 
 

10. Uređenje Kupališta „Stari motel“ 
Izvor financiranja-PGŽ, Općina Lokve, Lokvarka d.o.o. 
 

11. Sufinanciranje izrade projekta tehničke dokumentacije potrebne za građenje 
pretovarne stanice „Sović Laz“ 
Izvor financiranja-Fond za zaštitu okoliša, Općina Lokve i ostali suvlasnici 
Komunalaca Delnice 
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IV. AKTIVNOSTI  U 2015.GODINI 
 

 Čišćenje i uređenja mjesta 

 Izrada mjesta za deponiranje smeća na groblju u Mrzloj Vodici 

 Popravak uspona na cesti Lazac 

 Na Stazi spilja napravljen obilazak kod Medvjeđe spilje 

 Popravak pristupne ceste Rudnik Lokve 

 Uređenje prostorija TZ Lokve 

 Sufinancije OPG-ova u nabavi opreme 

 Uređenje učiteljske zgrade te prostora za udruge 

 Obnova smeđe signalizacije 

 Izrada panoa na prostoru „Starih štala“ kraj jezera Mrzla vodica te uređenje šetnice 
skulptura Goranske kiparske radionice. 

 Uređenje Doma kulture 

 Popravljanje sakralnih objekata (Crkva i kapelica na groblju) 

 Uređenje prostorija NK Risnjak,  

 Popravak udarnih rupa na nerazvrstanim cestama 

 Uređenje prostora vrtića - postava poda 

 Uređenja sabirnica za vodu na području Općine Lokve 

 Pomoć pri dobivanju dozvola i organizacija statista za potrebe filma „Lake“ i 
„Winettou“ 

 Marketinške aktivnosti kroz TV,novinske i web kuće 

 Suorganizacija Zimske službe 

 Suorganizacija Žabarske noći 

 Suorganizacija Noći spilja 

 Suorganizacija Noć skulptura 

 Suorganizacija Crna krota 

 Suorganizacija Velika nagrada Lokava 

 Suorganizacija Opera na jezeru 

 Suorganizacija proslave oslobođenja Lokava 

 Suorganizacija proslava godišnjice DVD Lokve 

 Dan proslave dana Općine Lokve 

 Suorganizacija  POJ I BOJ  
 

V.  ZACRTANI  PRIORITETI U 2016. GODINI: 
 

 Izrada prostornog Plana 

 Izrada Strateškog plana razvoja 

 Provedba mjere Fond ruralnog razvoja. Mjera 7.1 

 Završetak projektne dokumentacije za izradu polivalentne dvorane „Dom kulture“ za 
kandidiranje za Fond ruralnog razvoja. Mjera 7.4 te njeno kandidiranje. 

 Kandidiranje kanalizacijske mreže na Fond ruralnog razvoja mjera 7.2. u suradnji sa 
Komunalac d.o.o.-Delnice 

 Završiti projekt „Općina prijatelj djece“ 

 Priprema dokumentacije za stavljanje industrijske zone Sleme u funkciju te prodaja 
dijela zone koji je u vlasništvu Općine Lokve 

 Reorganizacija poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela Lokve 

 Ojačati Komunalno poduzeće „Lokvarka“ d.o.o. sa mehanizacijom . 

 Nastaviti brigu o starim i nemoćnim osobama  kroz nastavak projekta Pomoć u  
kući starim i nemoćnim osobama na području Općine Lokve. 
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 Nastaviti dalje sa modernizacijom seoskih nerazvrstanih cesta na širem području 
Općine Lokve. 

 Malčiranje i košnja Lokvarskog polja 

 Obnova sakralnih objekata na području Općine Lokve 

 Obnova spomenik II svjetskog rata na području Općine Lokve. 

 Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete sa novom generacijom radi uštede električne 
energije. 

 Popularizacija Općine Lokve kao turističkog branda „Turizam iznad i ispod horizonta „ 
 
 

VI. AKTUALNI PROBLEMI: 
 

 Punjenje proračuna otežano uslijed gubitka brdsko planinskog zakona, mini 
poreznom reformom i velikog broja odlazaka mještana u mirovini radi čega gubimo 
naš dio iz njihovih doprinosa  

 Broj nezaposlenih je u porastu.  

 Veliki je broj samaca i obitelji korisnika prava na socijalnu pomoć 

 Problem sa zapošljavanjem mlađeg stanovništva. 

 Prometna povezanost sa Delnicama 

 Povećanje broja napuštenih objekata u Općini Lokve te prodaja istih. 

 Nedostatak dvorane za potrebe osnove škole i mještana Općine Lokve 
 

 
VII. ZAKLJUČAK 

 

 Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled  aktivnosti u 2015. godini. Treba napomenuti 
da plaće zaposlenih u općinskoj upravi u 2015.g. nisu rasle u odnosu na plaće iz prethodnih 
godina . One su ograničene i usklađene  sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) („Narodne novine“,broj 28/10) samoupravi . 
 Pozivam vijećnike Općine Lokve  i sve građane da kad god imaju potrebu, nekakav 
prijedlog ili problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali rješavati naše probleme i ostvariti 
naše planove.  
 Svim vijećnicima , suradnicima, službenicima  u općinskoj upravi, zahvaljujem na 
razumijevanju, pomoći , povjerenju i  suradnji.  
    

  
 
        S poštovanjem, 
 

 
Načelnik Općine 

 
v.r. Toni Štimac 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOKVE 
 

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08 i 136/12 
i15/15) i članka  32. Statuta  Općine Lokve („Službene novine PGŽ broj 18/13) Općinsko 
Vijeće Općine Lokve na sjednici  održanoj  dana  05. travnja 2016. Donosi 

 

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. - 31.12.2015. 

 

 Članak 1. 
I OPĆI DIO 

 
Proračun za 2015. godinu planiran je i ostvaren  do 31.12.2015. kako slijedi: 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Plan proračuna 2015  Ostvareno 
 - II. Izmjena 

Prihodi poslovanja 4.803.800,00 kn 3.818.250,50 kn 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 126.500,00 kn 24.953,98 kn 

 UKUPNO PRIHODA 4.930.300,00 kn 3.843.204,48 kn 

Rashodi poslovanja 3.349.542,64 kn 3.194.726,40 kn 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.063.400,00 kn 1.051.288,62 kn 

 UKUPNO RASHODA 4.412.942,64 kn 4.246.015,02 kn 

B. RAČUNA FINANCIRANJA 

Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00 kn 0,00 kn 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 900,00 kn 

NETO FINANCIRANJE 100.000,00 kn -900,00 kn 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 517.357,36 kn -402.810,54 kn 

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -617.357,36 kn 0,00 kn 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA  0,00 kn -403.710,54 kn 
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  
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Članak 2. 

Prihodi i primici, rashodi i izdaci izvršeni su i sastavni su dio ovog izvještaja po ekonomskoj 
klasifikaciji u Općem dijelu proračuna kako slijedi: (tablica). 

Manjak prihoda nad rashodima po Godišnjem obračunu za 2015.g. u iznosu od 
1.021.067,90 kn  nadoknaditi će se u prihodima poslovanja u 2016.g. 
 
 

 
Članak 3. 

II POSEBNI DIO 
Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna (po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj 
klasifikaciji) izvršeni su kako slijedi: (tablica) 

 

Članak 4. 

Izvršenje Proračuna Općine Lokve za 2015. g. stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenim novinama Općine Lokve“. 

 

Klasa:400-08/16-01/01 

Ur.broj:2112-02/1-16-1 

Lokve, 04. travnja 2016  Predsjednica Općinskog vijeća 

 Gordana Božić,v.r. 
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13 i 147/14) i članka 
35. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 18/13) 
Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2016. godine, donosi 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
Programa gradnje objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture na području Općine Lokve 
u 2015. godini 

 
Članak 1. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za  
2014. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. prosinca 2014. godine, sa 
I izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Lokve održanoj 18. 
studeni  2015. godine te  II. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća 
28. prosinca 2015.godine. 
 

Članak 2. 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve u 
2015. godini ostvaren je kako slijedi: 
                                                                                                                                           
 

R.br. IZVORI PRIHODA 
TEKUĆI 
PLAN 

IZVRŠENJE 

1. Komunalni doprinos 310.000,00 305.619,57 

2. 
Fonda en. 
učinkovitosti i  
HEP 

  68.000,00 83.498,28 

3. Vodni doprinos 5.500,00 4.368.44 

4. 
Županijskog 
proračuna kapit. ul. 

305.000,00 304.554,67 

5. Općinski proračun 0,00 61.216,89 

6. Šumskog doprinosa 81.750,00 0,00 

 UKUPNO 770.250,00 759.257,85 

      
 
 

 

Članak 3. 
 
RASHODI 

1. 1. JAVNE POVRŠINE 
TEKUĆI 
PLAN 

IZVRŠENJE INDEKS 

POZ     

113 a)gradnja/uređenje šetnice uz Jezero 300.000,00 288.727,57 96,24 

273 b)uređenje kampa 0,00 0,00  

282 c)uređenje izvora 151.000,00 150.600,73 99,74 

 UKUPNO(1) 451.000,00 439.328,30  
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 2. GROBLJA    

POZ a)ozakonjenje(legalizacija) mrtvačnica 
M. Vodica i Lokve(geod.el.,arg.snimak 
s provedbom u kat. i grunt.) 

0,00 0,00  
266 

268 
b)sanacija „kapelice“ na groblju u 
Lokvama 

60.000,00 60.419,00 100,70 

267 c)sanacija zida na groblju 0,00 0,00  

 UKUPNO(2) 60.000,00 60.419,00  

 3. NERAZVRSTANE CESTE    

POZ a)idejni projekt ceste Sleme-II faza i 
raskrižje sa DC(PGP, idejni projekt) 

        0,00          0,00  
215 

252 
b)geodetski .elaborati izvedenog 
stanja NC(s provedbom) 

0,00 0,00  

224 
Rekonstrukcija nerazvr. cesta, Centar 
Lokve-Sleme I faza  

 80.000,00  80.062,50 100,08 

110 Godišnji nadzor nad građenjem    6.250,00    6.250,00 100,00 

 UKUPNO(3)  86.250,00  86.312,50  

 4. PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE    

POZ a)rekonstrukcija i modernizacija javne 
rasvjete 

173.000,00 173.198,05 100,11 
111 

 UKUPNO(4) 173.000,00 173.198,05  

 SVEUKUPNO 770.250,00 759.257,85  

 

2. 1. ODLAGANJE KOM. OTPADA 
TEKUĆI 
PLAN 

IZVRŠENJE INDEKS 

POZ 
Sufinanciranje odlagališta Sović Laz 0,00 0,00  

207 

 UKUPNO 0,00 0,00  

    

SVEUKUPNO IZVORNI PLAN SVEUKUPNO IZVRŠENJE 

770.250,00 759.257,85 

 

Članak 4. 
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini 
objavit će se u  „Službenim novinama Općine Lokve“. 
 
KLASA: 400-08/16-01/04 
URBROJ:   2112-02/1-16-1                 
Lokve, 5. travnja 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 
Predsjednica 

 
Gordana Božić,v.r. 
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Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13 i 147/14) i članka 
35. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 18/13) 
Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2016. godine, donosi 
 

IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI 
 

       
Članak 1. 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve 
za  2015. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. prosinca 2014. godine, 
sa I izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Lokve održanoj 
18. studenog  2015. godine te  II. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog 
vijeća 28. prosinca 2015.godine. 
 

Članak 2. 
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve 
u 2015. godini ostvaren je kako slijedi: 
                                                                                                                                           
 

 IZVORI PRIHODA TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 

1. 
prihoda od komunalne 
naknade 

400.000,00 kn 295.766,23 

2. 
prihod od grobne 
naknade 

10.000,00 kn 7.788,00 

3. prihod od spom.rente                                              100,00 kn 10,14 

4. prihodi od koncesija                                              15.000,00 kn 13.579,11 

5. 
naknade za 
zadržavanje građ.u 
prost 

35.000,00 kn 31.040,33 

6. 
naknade za konc.na 
vodama                                  

1.000,00 kn 87,61 

7. doprinos za šume                                             209.400,00 kn 212.922,47 

8. općinski proračun 0,00 17.684,50 

 UKUPNO 670.500,00 578.878,39 
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 RASHODI POZ 
TEKUĆI 
PLAN 

IZVRŠENJE INDEX 

1. 
Potrošnja el. energije za 
javnu rasvjetu 

100 80.000,00 74.601,86 93,25 

2. 
Ostali materijal i dijelovi za 
tekuće i investicijsko 
održavanje 

105 10.000,00 5.248,06 52,48 

3. 
Usluge održavanja groblja, 
spomenika i javnih površina 

104 40.000,00 34.346,45 85,87 

4. 
Usluge održavanja javne 
rasvjete 

101 40.000,00 38.069,38 95,17 

5. Čišćenje  snijega 106 210.000,00 204.613,39 97,43 

6. 
Usluga luminacije – 
blagdan.ukraš. 

102 20.000,00 19.626,11 98,13 

7. Iznošenje i odvoz smeća 103 20.000,00 18.269,89 91,35 

8. Deratizacija i dezinsekcija 107 30.000,00 25.650,00 85,50 

9. 
Ostale komunalne usluge 
(Grad Del. i dr) 

118 25.000,00 19.016,31 76,07 

10. 
Uređenje fasada – financ. 
kamate građ. 

122 18.000,00 17.167,64 95,38 

11. 
Održavanje sustava 
oborinske odvodnje Homer-
Lokve 

208 0,00 0,00  

12. 
Održavanje nerazvrstanih 
cesta - sanacija i krpanja 
manjih asf.povr 

206 90.000,00 87.495,63 97,22 

13. 
Osiguranje lokalnih cesta I 
ulica 

159 11.500,00 11.465,22 99,70 

14. 
Uređenje ostalih javnih 
površina 

115 26.000,00 23.308,45 89,65 

15. 
Projekti energetske 
učinkovitosti 

283 50.000,00 49.996,10 99,99 

 
 

UKUPNO: 
 

670.500,00 578.878,39 

 

 
Članak 3. 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Lokve“. 
  
KLASA:400-08/16-01/5 
URBROJ: 2112-02/1-16-1 
Lokve,  5. travnja 2016. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 
Predsjednica 

 
Gordana Božić,v.r. 
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Temeljem članka 32. Statuta Općine Lokve („Službene novine“ PGŽ broj 18/13) i Odluke o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja 8 -„Poslovna zona Sljeme-K1/1“ („Službene 
novine“ PGŽ broj 18/09.), Općinsko vijeće Općine Lokve, na  sjednici održanoj  05.travnja 
2016. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o osnivanju poslovne zone „Sljeme“ K1/1 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće Općine Lokve ovom Odlukom osniva poslovnu zonu „Sljeme“ na području 
Općine Lokve u naselju Sleme, ukupne površine 10,23 ha. 
 
      Članak 2. 
 
Za upravljanje poslovnom zonom nadležno je Općinsko vijeće, a odgovorna osoba je 
Općinski načelnik. 
 
      Članak 3. 
 
Osnovna namjera osnivanja i razvoja zone „Sleme“ je poticanje malog i srednjeg 
poduzetništva u cilju lokalnog gospodarskog razvoja sa svrhom povećanja broja 
gospodarskih subjekata na području Općine Lokve, poboljšanje poslovnih uvjeta i rezultata, 
konkurentnost te nadasve porasta broja zaposlenih. 
 
      Članak 4. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Lokve“ 
 
 
KLASA: 021-05/16-01/01 
URBROJ: 2112-02/1-16-1 
Lokve, 05.travnja 2016.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 
Predsjednica 

 
     Gordana Božić, v.r. 
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Temeljem članka  32. Statuta Općine Lokve (''Službene novine Primorsko-goranske 
županije'' broj 18/13), Općinsko vijeće  Općine Lokve na sjednici održanoj  05. travnja 2016. 
godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o usvajanju Programa razvoja Poslovne zone ''Sljeme K1/1'' 

 
 

                                                           Članak 1. 
 
Usvaja se Program razvoja Poslovne zone ''Sljeme K1/1'' , Klasa:021-05/16-01/01; 
Ur.broj:2112-02/1-16-1 od 05. travnja 2016. godine. 
 
                                                           Članak 2. 
 
Ova odluka stupa na danom donošenja,a bit će objavljena u ''Službenim novinama 
Primorsko-goranske županije''. 
 
 
Klasa:021-05/16-01/01 
Ur.broj:2112-02/1-16-2 
Lokve,05.travnja 2016. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 
Predsjednica 

Gordana Božić,v.r. 
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Temeljem članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („ 

Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Lokve  
(˝Službene novine Primorsko-goranske županije“ 18/13)  Općinsko Vijeće  Općine  Lokve 
na 18.  sjednici održanoj  05. travnja 2016. god.    
d  o  n  o  s  i 
 

 
ODLUKU  

 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u  poslovnoj zoni u „Sleme“(K1/1) k.č. 
br. 4100/1 upisane u zk. ul. br. 1976 k.o. Lokve (SN PGŽ br. 18/09., Odluka o donošenju 
UPU 8 – poslovna zona Sleme K1/1) 
 

 
1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni u vlasništvu 

Općine Lokve. 
 
Red. 
br. 

Katastarska 
čestica 

K.O. Površina 
u m2 

Mjesto 
nekretnine 

Opis Početna 
cijena u 
kunama 

Jamčevina 
u 

kunama 

 
1. 

 
4100/1 

L
o
k
v
e
 

 
22.047,46 

m2 
 

45,00 
kn/m2 

Izvan naselja 
Sleme,naselju 
dijelu općine 

Lokve, 
odnosno rubno 

uz naselja 
Sleme, desno 
od prometnice 
Rijeka- Zagreb 

Š
u

m
a
 

 
992.135,70 

kn 

 
99.213,57 

kn 

 
Urbanističko tehnički uvjeti izgradnje propisani su Odlukom o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja  8 – Poslovna zona Sleme (K1/1) 
 
 

2. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani Republike 
Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u 
Republici hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i 
pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane 
uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske. 
 
 

3. Ponuditelj u pisanoj ponudi mora navesti : 
 

- naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja, sjedište, odnosno adresu, OIB i broj    
  telefona, 
- broj (IBAN) žiro-računa, 
- oznaku nekretnine za koju se predaje ponuda za kupnju, 
- ponuđenu cijenu za nekretninu (brojkama i slovima). 
 

     Uz ponudu ponuditelj je dužan priložiti : 
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a) presliku rješenja o registraciji, 
b) presliku domovnice ili dokaz da je ponuditelj državljanin članice Europske unije, 
c) dokaz o uplati jamčevine ( potvrđena kopija virmana ), 
d) dokaz o nepostojanju dugovanja prema Općini Lokve, 
e) potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući 

od dana početka postupka natječaja,  
f) izjavu ponuditelja da je upoznat s odredbama odluke o prodaji nekretnina u 

Poslovnoj zoni Sleme i uvjetima ovog javnog natječaja, 
g) poslovni plan provođenja investicije na nekretnini za koju se predaje ponuda za 

kupnju koji obvezno mora sadržavati slijedeće : 
 
-  opis planiranog poslovanja u poslovnoj zoni, 
-  strukturu i dinamiku ulaganja, 
-  broj, dinamiku i strukturu novozaposlenih radnika. 
 
h) potpisani ogledni primjerak ugovora o kupoprodaji, 
i) BON-2 ili SOL 2 ( podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe kojim natjecatelj 

dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja odnosno 
natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana 
odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojeg Općina Lokve može 
zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorene obaveze. 

 
4. Jamčevina u visini od 10% početne prodajne cijene nekretnine uplaćuje se prije 

isteka roka za podnošenje pisanih ponuda na natječaj na žiro račun Općine Lokve 
HR7724020061823700007, sa svrhom uplate „ jamčevina za poslovnu zonu Sljeme“, 
model 24 s pozivom na broj 7722-2016.  
 
Jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu. 

             
5. Nekretnina u poslovnoj zoni prodaje se u viđenom stanju. 

 
6. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos za kupnju 

nekretnine u odnosu na početnu cijenu, uz ispunjenje svih drugih uvjeta traženih 
javnim natječajem.  
 
Ponude koje su nepotpune i nepravodobne kao i ponude koje ne udovoljavaju svim     
uvjetima  će se odbaciti odnosno odbiti. 
 

7. Kupac nekretnine na području Poslovne zone dužan je započeti radove na izgradnji 
planiranih objekata na kupljenoj nekretnini u roku od jedne godine od zaključenja 
kupoprodajnog ugovora. 
 
Ako kupac nekretnine na području Poslovne zone ne započne radove na izgradnji 
planiranih objekata u roku od jedne godine od dana zaključenja kupoprodajnog 
ugovora , Općina Lokve ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji , bez 
ikakve odgovornosti za eventualnu štetu takvom kupcu, uz zadržavanje prava 
prvokupa na prodanoj nekretnini. 
 

8. Općina Lokve zadržava pravo prvokupa kupljene nekretnine za slučaju njezina 
otuđenja od strane kupca u razdoblju od pet (5) godina od dana zaključenja ugovora 
o kupoprodaji 
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9. Načelnik općine Lokve će sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji 
nekretnine u od 30 dana računajući od dana dostave Odluke Općinskog vijeća o 
odabiru ponuditelja. 
 
Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti 
na žiro - račun Općine Lokve cjelokupni iznos kupovne cijene nekretnine. 
Smatra se da je ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o 
kupoprodaji predmetne nekretnine u propisanom roku odnosno ne uplati kupovnu 
cijenu , odustao od svoje ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
 
 

10. Troškove uknjižbe prava vlasništva, porez na promet nekretninama,  trošak 
ishođenja dozvola i potrebnih suglasnosti, kao i sve ostale troškove koji proizlaze iz 
kupnje zemljišta ili ishođenja dozvola za planirani investicijski zahvat snosi kupac. 
 

11. Ponuditelj koji nije uspio u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana 
od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

12. Pisane ponude za  kupnju nekretnine u Poslovnoj zoni Sleme dostavljaju se Općini 
Lokve u roku od 15 dana, računajući od prvog slijedećeg dana nakon objave u 
dnevnom tisku. 
 

13. Obrazac ponude svi zainteresirani mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Lokve ili u elektroničkom obliku sa službene Internet stranice Općine Lokve 
www.lokve.hr. 
 

14. Ponude za natječaj sa traženom dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici 
Općine  Lokve, Šetalište golubinjak 6, 1 kat ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj 
omotnici na adresu: Općina  Lokve, Šetalište golubinjak 6., 51 316 Lokve sa 
naznakom Ponuda za natječaj za prodaju dijela  poslovne zone u vlasništvu 
Općine Lokve „Sleme“(K1/1) – ne otvaraj. 

 
15. Javno otvaranje ponuda za kupnju nekretnine održat će se u vijećnici Općine Lokve 

drugi dan od isteka javnog natječaja u 12,00 sati. 
 

16. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 
dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

17. Općina Lokve zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez navođenja razloga za 
poništenje, kao i pravo ne izbora niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga. 
 

18. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju i stanje nekretnine koja se 
izlaže prodaji u roku za podnošenje ponude ( uz prethodnu najavu ) radnim danom u 
Općini Lokve ( tel: 051 831-255) 

 
KLASA : 021-05/16-01/01 
URBROJ:2112-02/1-16-1 
Lokve, 05. travanj 2016. god. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE                                                                                                                                                                         
Predsjednica: 

Gordana Božić, v.r. 

http://www.lokve.hr/
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Temeljem članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („ 

Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Lokve  
(˝Službene novine Primorsko-goranske županije“ 18/13)  Općinsko Vijeće  Općine  Lokve 
na 18.  sjednici održanoj  05. travnja 2016. god.    
d  o  n  o  s  i  

ODLUKU  
 

kojom se ovlašćuje Općinski Načelnik za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava 
građenja na k.č. 1296/2 k.o. Mrzla Vodica (ugostiteljski objekt) 

 
Članak 1. 

 
Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za 

osnivanja prava građenja na k.č. 1296/2 k.o. Mrzla Vodica. ( ugostiteljski objekt) 
 

Članak 2. 
 

 U provođenju opisanog postupka Općinski načelnik će izvršiti sve potrebne radnje za 
raspisivanje javnog natječaja, raspisati javni natječaj, razmotriti ponude te donesti Odluku o 
osnivanju prava građenja sa najpovoljnijim ponuđačem. 

 
Članak 3. 

 
 Raspisivanje javnog natječaja za ugostiteljski objekt osniva se na zemljištu koje je u 
vlasništvu Općine Lokve na k.č. 1296/2  k.o. Mrzla Vodica. 
 

Članak 4. 
 

Pravo građenja ugostiteljskog objekta na Mrzloj Vodici osniva se uz plaćanje 
naknade utvrđene po tržišnoj cijeni, a osnovat će se na rok od 20 god. 
 

članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim 
novinama Općine Lokve. 
 

 
 
 
KLASA: 945-01/16-01/02 
URBROJ: 2112-02/1-16-1 
Lokve, 05. travanj  2016. god. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 
Predsjednica 

Gordana Božić, v.r. 
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Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju  (» Narodne novine « 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ) i članka 32. Statuta Općine Lokve (» Službene novine 
Primorsko-goranske Županije « broj 18/13 Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici 
održanoj 05. travnja 2016. godine u s v a j a 
 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE  
I SPAŠAVANJA 

na području Općine Lokve u 2015. godini.  
 
 

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju  (» Narodne novine « 174/04, 79/07, 
38/09, i 127/10) definirano je predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju 
stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom 
području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i 
spašavanja . 
 
Općina Lokve dužna je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i Zakonima 
urediti planirati, organizirati i provoditi zaštitu i spašavanje na svom području. 
 
Sustav zaštite i spašavanja Općine Lokve čine redovne organizirane snage koje se bave 
zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se 
aktiviraju u slučaju katastrofe ili velike nesreće. 
 
Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Lokve podrazumijeva planiranje, 
ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem 
provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama, te na 
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica , te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica 
katastrofa i velikih nesreća. 
 
Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja na području Općine Lokve su : 
 

- Vatrogasne snage – Dobrovoljno vatrogasno društvo 
 
- Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u 

svojoj redovnoj djelatnosti – Dom zdravlja, Društvo crvenog križa, veterinarska 
služba 

 
- Državne uprave za zaštitu i spašavanje , Službe civilne zaštite, vatrogastva, sustava 

112 i postrojbi 
 

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUSZ ( Županijski centar 112, Odjela 
za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor ) sa organiziranim 
operativnim snagama Civilne zaštite ( timovi – postrojbe, povjerenici ) 

 
- Stožer zaštite i spašavanja Općine Lokve 
- Članovi udruge građana, klubova organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u 

svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao imatelji specijalističkih znanja 
od značaja za sustav ZS-gorska služba spašavanja, lovci, planinari, mediji-Radio 
Gorski kotar. 
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- Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (za zaštitu 
okoliša, građevinske, komunalne, interventne službe hidro sustava, energetskog , 
vodoprivrednog, šumarstva, održavanja putova itd.). 

 
ANALIZA STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOKVE 
 
Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju te donošenje novih pod zakonskih propisa na 
temelju navedenog Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Love je realizirala sljedeće 
aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja. 
 
Od strana Općinskog vijeća donesena je 30. srpnja 2013.god. Odluka o osnivanju stožera  
zaštite i spašavanja Općine Lokve KLASA: 810-03/13-01/02, URBROJ: 2112-02/1-13-1. 
 
Izrađen je prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Lokve i upućen na 
razmatranje Općinskom vijeću. Izrađen je prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj 
sustava ZS u Općini Lokve i upućen na razmatranje Općinskom vijeću . 
 
Osigurana su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta zimske službe u iznosu od 
204.613,39 kuna.  Za DVD Lokve osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. 
 
Izrađen je Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara. Plan operativne 
provedbe programa aktivnosti za područje i financijski plan za provođenja zadaća iz 
programa vezanih za pripremu i provedbu protupožarne sezone 2015. god.   
 
Na sjednici Stožera ZS svi članovi upoznati su sa realiziranim zadaćama sukladno 
Programu. 
 
U tijeku je ažuriranje  Plana operativne  provedbe Programa aktivnosti za građevine  i 
otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara i Plan motrenja, čuvanja i 
ophodnji, te dopunjene su mjere neovlaštenog pristupa za razdoblje visokog i vrlo visokog 
indeksa od požara PGŽ. 
 
U tijeku je ažuriranje  važeće Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan 
zaštite od požara za područje Općine Lokve 
 
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
Općinsko vijeće donijelo je odluku o osnivanju i imenovanju stožer zaštite i spašavanja 
Općine Lokve, temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 4., 5., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga za zaštitu i spašavanje („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08). U stožer 
zaštite i spašavanja su imenovani : 
 

1. Anton Mrkvička (zamjenik načelnika)-načelnik stožera 
2. Marinko Puškarić (predstavnik Policijske uprave-primorsko-goranske)-član 
3. Arsen Petelin (zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Lokve)-član 
4. Zdenko Košaroš (predstavnik PUZS Rijeka)-član 
5. Karmela Stipanović (ravnatelj Doma zdravlja Delnice)-član 
6. Dragan Šafar (pročelnik JUO)-član 
7. Mladen Šverko (predstavnik HEP-a)-član  
8. Darijo Cenčić (djelatnik Hrvatskih šuma)-član 
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Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih 
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i 
velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike 
nesreće. 
 
ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE 
 
Temeljem zakona o zaštiti i spašavanju i članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga za zaštitu i spašavanje („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08 ) 
predstavničko tijelo Općine Lokava imenovat će Zapovjedništvo civilne zaštite Općine 
Lokve. 
 
Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Lokve zapovijedat će snagama i sredstvima civilne 
zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine 
 
DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE 
 
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje 
Općine Lokve određen je na temelju procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i 
kulturnih dobara. Nakon što ista  potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje  ustrojene su predviđene operativne snage ZS.  
 
Potrebno je napraviti detaljnu analizu svih pravnih osoba i udruga građana na području 
Općine Lokve kojima zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost, te preispitati njihove 
mogućnosti uključivanja i provođenja operativnih zadaća zaštite i spašavanja. 
 
Nakon uključivanja u sustav zaštite i spašavanja svih resursa na području Općine Lokve 
sukladno Procjeni, formirat će se nedostajuće snage u smislu ustrojavanja postrojbi civilne 
zaštite. 
 
Za provođenje mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana, te osiguranja prehrane 
istih, potrebno je osposobiti i opremiti Društvo crvenog križa, koje će uz pomoć Odjela 
Zaštite i spašavanja, PUZS Rijeka formirati skupinu za osiguranje smještaja, hrane i pitke 
vode. 
 
Povjerenici civilne zaštite bit će ustrojeni na nivoima gradova i općina sukladno donesenima 
Procjenama ugroženosti tih područja. 
 
Sa svim davateljima materijalno-tehničkih sredstava ili usluga koje će se koristiti u 
provođenju mjera zaštite i spašavanja bit će potrebno zaključiti ugovor o korištenju istih. 
 
PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 
 
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine 
opće kulture o zaštiti i spašavanju na području Općine Lokve, stručne službe trebale bi 
provoditi informiranje  i upoznavanje građana  sa izvanrednim situacijama i postupcima 
osobne i uzajamne pomoći, te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga 
zaštite i spašavanja ako do istih dođe. 
Po donošenju procjene ona bi trebala biti stavljena na Internet stranicu Općine Lokve tako 
da postane dostupna svim građenima  i da se s njom upozna čim veći broj građana. 
 
Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne 
pozive 112 i u kojem slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112. 
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Upoznavanje građana provođeno je i do sada putem sredstava javnog informiranja putem 
svakodnevnih priopćenja Županijskog centra 112. 
 
ZAHTIJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA 
 
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju 
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta 
prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i 
mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama u učešća u prostornom 
planiranju . 
 
Osnovne planske smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora koji se 
primjenjuju u prostornim planovima Općine Lokve su : 
 

- planiranje uvjeta  za ravnomjerni demografski razvoj 
- planiranje intenzivnijeg razvoja nerazvijenih dijelova, dislokacija industrije od 

gradskih naselja 
- policentričnim razvojem mreže naselja postići ravnomjernu izgrađenost prostora 

izgrađenih struktura 
- planiranim uređenjem prostora poboljšati infrastrukturu i komunikacijske uvjete 
- stanovništvo u svim nivoima planiranja obuhvatiti mjerama zaštite i spašavanja što je 

novina u pristupu planiranja i uređenje prostora 
 

Općina Lokve i Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u postupku donošenja 
prostornih planova vodi računa o ugradnji i specifičnih smjernica i zahtijeva zaštite i 
spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Prostorni planovi moraju sadržavati : 
 

- Mjere kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih,poslovnih i drugih 
građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnost, 
mogućih katastrofa, velikih nesreća i akcidenata. 

- Mjere zaštite od poplave 
- Mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih 

uvjeta i erozije tla, klizišta. 
- Mjere zaštite od požara otvorenog prostora 
- Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa i 

nesreća 
- Mjere koje omogućuju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite ( sklanjanje, 

evakuacija, zbrinjavanje) 
- Mjere zaštite od epidemija i epizotija 
- Mjere zaštite od tuče i suša 
- Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloških 

zagađenja. 
 
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 
 
Službe i pravna osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti 
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve. 
 
Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja a imaju obvezu 
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost,posebno u slučajevima 
angažiranja prema svojim operativnim planovima. 
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Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni 
za sustav zaštite i spašavanja: 
 

- Vatrogasne snage : DVD-Lokve 
- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije 

 
VATROGASTVO 
 
Okosnicu zaštite i spašavanja Općine Lokve čine vatrogasne snage. Općina Lokve naročito 
vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga u Općini Lokve. Vatrogasne snage u Općini Lokve 
čine. 
 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo – Lokve 
 
Iz proračuna Općine Lokve za 2015. god. za gore navedeno vatrogasno društvo dodijeljeno   
je 100.000,00 kn. 
 
Vatrogasne postrojbe raspolažu vatrogasnim vozilom (1 navalno vozilo) 
 
Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u 
tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite. 
 
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
U 2015. god. iz Proračuna Općine Lokve Gorskoj službi za spašavanje dodijeljeno je 
7.000,00 kn. Društvu crvenog križa dodijeljeno je 10.000,00.kn. Udruzi dobrovoljnih 
davaoca krvi „Leukocit“ 1.000,00 kn. Orijentacijskom klubu Lokve 1.000,00 kuna. Sukladno 
podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje 
materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i 
spašavanja, utvrđene su aktivnosti koje se financiraju iz proračuna Općine Lokve u 2015. 
god 
 
ZAKLJUČAK  
 
Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve , 
predlaže se zaključak : 
 
Kod redovnih situacija-manjih nesreća ( kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite 
i spašavanja udovoljavaju potrebama Općine Lokve. Sve redovne snage ZS, udruge 
građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su na način 
da pružaju kvalitetnu pravovremenu pomoć građanima Općine Lokve. Može se konstatirati 
da vatrogasne snage   zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani zakonom i pod 
zakonskim propisima, kao i da njihova organiziranost, opremljenost i obučenost  na zavidnoj 
razini. Možemo konstatirati da su u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u 
sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Lokve. I dalje je potrebno sustavno ulagati 
u podizanju obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg 
sustava zaštite ljudi i imovine na području Općine Lokve. 
 
Općina Lokve izradila je novu Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih 
dobara sukladno novom pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova 
zaštite i spašavanja ( Narodne novine broj 38/08), te je nakon njenog usvajanja  točno 
utvrdila potrebu za formiranjem dodatnih operativnih snaga u zaštiti i spašavanju.  
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Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenja organizacije zaštite i spašavanja 
su: 
 

- temeljem plana zaštite i spašavanja Općine Lokve ostvariti utjecaj i postavljati 
zahtjeve kod izrade prostornih i urbanističkih planova općina i gradova poradi 
integralnog ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske 
smjernice uređivanja prostora. 

- predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, 
te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu uzajamnu i 
skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja , brošura , 
letaka i slično. 

- Pratiti u utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i 
spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i 
spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju. 

 
Nakon prihvaćanja procjene ugroženosti od strane Općinskog vijeća Općine Lokve, obzirom 
na ugroženost Općine Lokve i obzirom da ne postoje redovne službe koje se bave 
određenim vidom zaštite i spašavanja, formirala se postrojbe civilne zaštite opće namjene. 
Nakon što se formirala postrojba civilne zaštite potrebno je žurno donijeti odluku o 
ustrojavanju timova CZ jer u slučaju potrebe za angažiranjem istih neće postojati zakonski 
preduvjeti. 
 
 
KLASA: 810-01/16-01/01 
URBROJ: 2112-02/1-16-1 
Lokve, 05. travanj  2016. god. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 
Predsjednica 

Gordana Božić, v.r. 
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Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju  (» Narodne novine « 

174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Lokve (» Službene novine 

Primorsko-goranske Županije « broj 18/13 Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici 

održanoj 05. travnja 2016. godine d o n o s i  

 

 
SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  
na području Općine Lokve za 2016. godinu 

 
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa a 
s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja 
svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, 
udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2016. godini. 
 
Smjernice se odnose na slijedeće : 
 
 

1.CIVILNA ZAŠTITA 
 
1.1. Stožer zaštite i spašavanja 
 
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje 
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i veće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja 
posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Lokve. Stožer se sastaje dva puta 
godišnje, uoči protupožarne sezone i krajem godine, uoči donošenja proračuna. 
 
1.2. Procjena ugroženosti 
 
Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja ( »Narodne novine« broj 38/08), izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Lokve i Plan zaštite i spašavanja koji su 
usvojeni Odlukom povjerenice Vlade republike Hrvatske gospođe Melite Raukar. 
 
1.3. Plan intervencije u zaštiti okoliša 
 
Odjel za komunalne djelatnosti rukovodi prikupljanjem operativnih planova intervencija 
lokalnih gospodarskih subjekata kod kojih postoji mogućnost onečišćenja okoliša. 
 
1.4. Zaštita od požara 
 
U 2016. godini Općina Lokve postupat će sukladno Programu aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, te ostalih aktivnosti 
sukladno Programu. 
Općinsko vijeće je na sjednici 16. travnja 2002 god. donijelo Odluku o prihvaćanju 
dokumenata o Procijeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od 
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požara i tehnoloških eksplozija. Tim planom uređuje se sustav organizacijskih i tehničkih 
mjera i utvrđuju konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara. 
U tijeku je postupak ažuriranja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija,Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite šume od požara. 
   
1.5.Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu 
 
Općina Lokve ima sklopljen Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta na području općine Lokve sa Miteh d.o.o. Zimsko održavanje 
nerazvrstanih cesta povjereno je Odlukom općinskog vijeća Općine Lokve komunalnom 
društvu Lokvarka d.o.o. Po isteku Ugovora, pristupit će se natječaju sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu, a potom i sklapanju novog ugovora o održavanju nerazvrstanih 
cesta. 
 
1.6.Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite 
 
Općina Lokve donijela je Odluku o ustrojstvu postrojbe civilne zaštite.  
 
Općine Lokve do sada nije imala organiziranih snaga civilne zaštite te je provedena 
procedura formiranja i smotriranja postrojbe CZ. 
 
Funkcija postrojbe civilne zaštite detaljnije se razrađuje Planom zaštite i spašavanja, a 
tijekom 2016. god planira se obučavanje i osposobljavanje novo formirane postrojbe u 
dogovoru sa PUSZ Rijeka, kao i nabavka opreme za članove postrojbe. 
 
 
1.7.Sustav za uzbunjivanje 
 
Unaprijediti sustav uzbunjivanja građana; uspostaviti sustav veza svih sudionika zaštite i 
spašavanja. Posebno treba unaprijediti sustav uzbunjivanja građana u slučaju nesreća. 
 
Zadužuje se Općinsko vijeće da razmotri stanje postojećeg sustava za uzbunjivanje na 
području općine i predloži odgovarajuće mjere. 
 
1.8.Informiranje javnosti 
 
Vezano uz nekoliko gospodarskih subjekata kod kojih se javlja potencijalni rizik onečišćenja 
okoliša ili drugih akcidentnih situacija (Lokvarsko jezero ) potrebno je na adekvatan način 
informirati mještane Lokava o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih. 
Isto tako planira se putem informativnih letaka u kojima bi bili navedeni načini postupanja u 
potencijalno opasnim situacijama, održavanjem odgovarajućih predavanja i okruglih stolova, 
informiranjem putem javnih medija, te naposljetku i vježbi. 
 
U Osnovnoj školi » Rudolfa Strohala « i Dječjem vrtiću potrebno je provoditi sustavnu 
edukaciju djece o prepoznavanju akcidentne situacije, te o postupcima koje treba poduzeti u 
slučaju iste. 
 
Potrebno je iznaći način informiranja mještana na najbrži mogući način o eventualnim 
kriznim situacijama  ( putem povjerenika civilne zaštite za pojedina naselja, web portala, 
tiskanjem letaka sa informacijama što s informacijama što činiti i kome se obratiti u kriznim 
situacijama ili drugo). 
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2. VATROGASTVO 
 
Općina Lokve ima ustrojenu vatrogasnu službu, odnosno DVD Lokve. Općina Lokve će i u 
proračunu za 2016. godinu osigurati sredstva za financiranje DVD-a. 
 
Nastavit će se s preventivnim djelovanjem kroz organizaciju tečajeva, ophodnju u ljetnoj 
sezoni i dr. 
 
 

3. SKLONIŠTA 
 
Na području Općine Lokve nema javnih skloništa. 
 
 
 

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
4.1.Gorska služba spašavanja 
 
Nastavit će i u 2016. godini obavljati poslove zaštite i spašavanja 
 
4.2.Lovačko društvo 
 
 
 

5.  SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 
5.1 Hrvatski crveni križ 
 
Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temeljem zakona. 
 
U Općini Lokve postoji udruga dobrovoljnih davatelja krvi. Programom za 2016. godinu 
predviđene su između ostalih akcije dobrovoljnog davanja krvi, upoznavanje s osnovama 
prve pomoći djece predškolske dobi, osposobljavanje građana za njihovu samozaštitu 
funkciju u izvanrednim situacijama kao i ustrojavanje i obučavanje ekipa prve pomoći za 
izvršenje zadataka u slučaju velikih nesreća, epidemija i slično. 
 
5.2 Dom zdravlja Primorsko-goranske županije 
 
5.3 Zimska služba 
 
Za poslove zimske službe na održavanju nerazvrstanih cesta Općina Lokve ima ugovor sa 
komunalnim društvom „Lokvarka“ d.o.o. 
 
5.4 Ostale pravne osobe 
 
Na području Općine Lokve registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave 
građevinarstvom, prijevozničkom i drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i 
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim 
nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom 
mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama velikih nesreća i katastrofa. 
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U Lokvama se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju 
sredstva za veterinarske usluge na području Općine 
 
Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim 
situacijama obavlja stožer  zaštite i spašavanja. 
 
 
KLASA: 810-01/16-01/2 
URBROJ:2112-02/1-16-1 
Lokve, 05. travanj 2016. god. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 
Predsjednica 

Gordana Božić, v.r. 
 

 
 

 
   


