
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lanišće 

održane dana 29. ožujka 2022. godine u poslovnim prostorijama zgrade Općine 

s početkom u 17:00 sati 

  

NAZOČNI VIJEĆNICI: Irena Šverko, Matea Posedel Flego, Saša Aleksić, Anton Šverko, 

Elši Cesar. 

 

OPRAVDANO ODSUTNI: Slavko Jurišić, Vlado Črnac. 

 

OSTALI NAZOČNI:  - Roberta Medica, Općinska načelnica,  

                                       - 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, 

uz nadopunu za Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Lanišće, Zahtjeva za donaciju Matice 

umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet i Odluku o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lanišće. 

 

D n e v n i    r e d 

1. Razmatranje i prihvaćanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Mandatno-verifikacione 

komisije o  prestanku mandata Aleksandra Čendaka za člana Općinskog vijeća Općine 

Lanišće i imenovanje Elši Cesar za članicu Općinskog vijeća Općine Lanišće, 

2. Verifikacija zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lanišće, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Krajobrazno 

uređenje javne zelene površine - Fitness park“ unutar tipa operacije 7.4. „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG-a 

„Sjeverna Istra“, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s osnova 

općinskih poreza i kamata, 

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o stanju sustava civilne zaštite na području općine 

Lanišće za 2021. godinu, 

6. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine 

Lanišće za 2022. godinu, 

7. Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Lanišće u razdoblju srpanj-prosinac 2021. 

godine, 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu (Obrazac 

IRDJU), 

9. Razno. 

 

 Konstatira se da je dnevni red uz nadopunu i napomenu jednoglasno usvojen 

 

D n e v n i    r e d 

1. Razmatranje i prihvaćanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Mandatno-verifikacione 

komisije o  prestanku mandata Aleksandra Čendaka za člana Općinskog vijeća Općine 

Lanišće i imenovanje Elši Cesar za članicu Općinskog vijeća Općine Lanišće, 

2. Verifikacija zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lanišće, 



3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Krajobrazno 

uređenje javne zelene površine - Fitness park“ unutar tipa operacije 7.4. „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG-a 

„Sjeverna Istra“, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s osnova 

općinskih poreza i kamata, 

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o stanju sustava civilne zaštite na području općine 

Lanišće za 2021. godinu, 

6. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine 

Lanišće za 2022. godinu, 

7. Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Lanišće u razdoblju srpanj-prosinac 2021. 

godine, 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu (Obrazac 

IRDJU), 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lanišće, 

10. Razmatranje Zahtjeva za donaciju Matice umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet, 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Lanišće, 

12. Razno. 

 

Ad-1. 

 Vijeće, bez rasprave, jednoglasno prihvaća Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatno-

verifikacione komisije o  prestanku mandata Aleksandra Čendaka za člana Općinskog vijeća 

Općine Lanišće i imenovanje Elši Cesar za članicu Općinskog vijeća Općine Lanišće. 

 

Ad - 2. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno verificira Zapisnik sa 6. redovne sjednice Općinskog 

vijeća Općine Lanišće. 

 

Ad-3. 

Vijeće bez rasprave, jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja „Krajobrazno uređenje javne zelene površine - Fitness park“ unutar tipa operacije 7.4. 

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

LRS LAG-a „Sjeverna Istra“. 

 

Ad-4.  

Vijeće bez rasprave, jednoglasno donosi Odluku o otpisu zastarjelih i sporno naplativih 

dugovanja s osnova općinskih poreza i kamata. 

 

Ad-5. 

Vijeće bez rasprave, jednoglasno usvaja Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na 

području općine Lanišće za 2021. godinu.

 

Ad-6. 

 Vijeće bez rasprave, jednoglasno donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području općine Lanišće za 2022. godinu. 

 



Ad-7. 

Vijeće bez rasprave, jednoglasno prima na znanje Izvještaj o radu Općinske načelnice 

Općine Lanišće za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine. 

 

Ad-8. 

Vijeće bez rasprave, jednoglasno prima na znanje i usvaja Izvješće o radu davatelja 

javne usluge za 2021. godinu. 

 

Ad-9. 

Vijeće bez rasprave, jednoglasno donosi Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine 

Lanišće. 

 

Ad-10. 

Vijeće nakon kraće rasprave, jednoglasno predlaže da se potraživana financijska 

sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna uračunaju u sklopu prijave koja se prilaže pri natječaja za 

udruge, nakon što ga raspiše Općina Lanišće tijekom ove godine. 

 

Ad-11. 

Vijeće nakon kraće rasprave, jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lanišće. 

 

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

te zaključuje sjednicu u 18:30 sati. 

 

KLASA: 024-03/22-01/02 

URBROJ: 2163-23-01/02-22-3 

Lanišće, 29. ožujka 2022. 

 

Zapisničar Predsjednica Vijeća  

Lorena Žakić, v.r. Općine Lanišće  

 Irena Šverko, v.r. 
 
 
 
 
 
 


