
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lanišće 

održane dana 17. studenoga 2022. godine u poslovnim prostorijama zgrade Općine 

s početkom u 18:00 sati 

  

NAZOČNI VIJEĆNICI: Irena Šverko, Saša Aleksić, Elši Cesar, Vlado Črnac i Anton Šverko 

(od 9. točke dnevnoga reda). 

 

OPRAVDANO ODSUTNI: Matea Posedel Flego i Slavko Jurišić. 

 

OSTALI NAZOČNI: Roberta Medica, Općinska načelnica i Lorena Žakić, pročelnica JUO i 

zapisničarka. 

 

Irena Šverko, predsjednica Općinskog vijeća Općine Lanišće pozdravlja sve nazočne i 

konstatira da za rad ove sjednice postoji kvorum te daje na glasovanje predloženi dnevni red s 

nadopunom. 

 

D n e v n i  r e d 

1. Verifikacija zapisnika s 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lanišće, 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 24/ZGR. k.o. Vodice 

neposrednom pogodbom, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

Općine Lanišće, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Lanišće, 

5. Razmatranje i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Lanišće, 

6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Lanišće za 2022. godinu, 

7. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lanišće za 2023. 

godinu, 

8. Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, 

9. Informacija o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2022./2023. godinu, 

10. Informacija o Programu zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje 

lovišta na području Općine Lanišće izrađen za razdoblje od 1. travnja 2022. godine do 31. 

ožujka 2032. godine, 

11. Razno. 

 

 Konstatira se da je dnevni red uz nadopunu jednoglasno usvojen. 

 

Ad-1. 

 Vijeće, bez rasprave, jednoglasno verificira Zapisnik s 10. redovne sjednice Općinskog 

vijeća Općine Lanišće. 

 

Ad - 2. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno donosi Odluku o prodaji nekretnine k.č.br. 24/ZGR. 

k.o. Vodice neposrednom pogodbom. 

 

Ad-3. 

Vijeće, nakon kraće rasprave, jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnom redu Općine Lanišće. 



 

Ad-4. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno donosi Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Lanišće. 

 

Ad-5. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno donosi Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća 

Općine Lanišće. 

 

Ad-6. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno usvaja Izvješće o provedbi Plana upravljanja i 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lanišće za 2022. godinu. 

 

Ad-7. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno donosi Godišnji plan upravljanja i raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Lanišće za 2023. godinu. 

 

Ad-8. 

Vijeće, nakon kraće rasprave, jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu Općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

 

Ad-9. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno prihvaća Informaciju o dodjeli stipendija za 

školsku/akademsku 2022./2023. godinu. 

 

Ad-10. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno prihvaća Informaciju o Programu zaštite divljači za 

površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Lanišće izrađen za 

razdoblje od 1. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2032. godine. 

 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednica Vijeća se zahvaljuje na sudjelovanju, 

te zaključuje sjednicu u 20:40 sati. 

 

KLASA: 024-03/22-01/06 

URBROJ: 2163-23-01/02-22-4 

Lanišće, 17. studenoga 2022. 

 

Zapisničar Predsjednica Vijeća   
Općine Lanišće  

Lorena Žakić, v.r. Irena Šverko, v.r. 
 
 
 


