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38. 

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 98/19) i članka Statuta Općine Lovran 
(„Službene novine Primorsko goranske županije  br. 30/09 i 54/12 i „Službene novine Općine 
Lovran“ br. 2/13, 3/13-ispravak, 8/14-pročišćeni tekst i 3/18) Općinsko vijeće Općine Lovran, 
na svojoj 34. sjednici održanoj dana 25. lipnja 2020.g. donijelo je 
 
 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA OPĆINE LOVRAN 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Lovran („Službene novine Primorsko goranske županije  br. 30/09 i 54/12 i 
„Službene novine Općine Lovran“ br. 2/13, 3/13-ispravak, 8/14-pročišćeni tekst i 3/18) članku 
33. st. 1. t. 9. riječi „ predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se sa riječima  
„nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu upravni akt“. 

 
 

Članak 2. 
Članak 47. mijenja se i glasi: „Općinski načelnik odgovoran je za zakonito  i pravilno 
obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za 
upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“ 
 

Članak 3. 
U članku 49. st.1. t.1. brišu se riječi „predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-
goranskoj županiji“ umjesto kojih ima stajati „nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt.“ 
 

Čanak 4. 
U članku 62. riječi poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti“ zamjenjuju se riječima 
„ povjerenih poslova državne uprave“. 
 
U članku 62. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 
 „U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti 
i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne 
uprave. 
 
Upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju 
povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.“ 
 
Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6. 
 

Članak 5. 
U članku 101. stavku 1. riječ „obavlja“ zamjenjuje se sa riječi  „obavljaju“, riječi „ured 
državne uprave u Primorsko goranskoj županiji i“ brišu se,  a iza riječi „djelokrugu“ briše se 
točka, dodaje zarez i riječi „sukladno posebnom zakonu“. 
 
U članku 101. stavak 2. brišu se riječi „predstojniku državne uprave u Primorsko goranskoj 
županiji“, umjesto kojih ima stajati „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu 
opći akt.“ 

 
Članak 6. 

U  članku 99. riječ „središnja“ briše se. 
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Članak 7. 
Ova statutarna oduka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lovran objavit će se u 
„Službenim novinama Općine Lovran“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave. 
 
 
 

KLASA:011-01/20-01/3 
URBROJ:2156/02-01/20-3 
U Lovranu, 25. Iipnja 2020.g. 
 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

Predsjednik: 
Branislav Petković, v.r. 
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39. 

Na temelju članka 114. b, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 

66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 

90/18, 32/20 i 62/20) i članka 31. Statuta Općine Lovran («Službene novine Primorsko-

goranske županije» br. 30/09 i 54/12, i «Službene novine Općine Lovran» br. 2/13, 3/13-

ispravak, 8/14 – pročišćeni tekst i 3/18), Općinsko vijeće Općine Lovran na 34. sjednici 

održanoj  25. lipnja 2020. godine, donijelo je  

 

Odluku o izmjeni i dopuni 

Programa 

utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

U Programom utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu („Službene novine 

Općine Lovran“ br 11/19) - u daljnjem tekstu: Program, članak 3. mijenja se i glasi: 

„Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za održavanje i uređenje građevinskih i 

ostalih objekata na području Kulturno-povijesne cjeline naselja Lovran, planiranih u 

Proračunu Općine Lovran za 2020. godinu, na slijedećim aktivnostima i projektima: 

 - održavanje komunalne infrastrukture, iznos 100.000,00 kn, 

 - održavanje stambenog prostora, iznos 50.000,00 kn,    

             - održavanje poslovnih prostora, iznos 200.000,00 kn i  

 - sufinanciranje obnove zgrada u Starom gradu u Lovranu, u iznosu 150.000,00 kn.   

    

Članak 2. 

Ovaj Program objavit će se u «Službenim novinama Općine Lovran», a stupa na snagu 

prvog dana od dana objave. 

 

KLASA: 401-01/19-01/22 

URBROJ: 2156/02-01-20-3 

U Lovranu, 25. lipnja 2020. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

Predsjednik: 

Branislav Petković, v.r. 
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