
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
 

8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, održane dana 16. studenoga 

2022. godine u prostorijama Općine Lupoglav, s početkom u 18:00 sati. 
 
Nazočni: Nataša Fijamin, Paulo Jačić, Sandra Belasić, Dorijana Počekaj, Goran Ravnić, 

Dean Krajcar i Ivan Buždon. 
 
Ostali prisutni: Franko Baxa - Općinski načelnik Općine Lupoglav i Lorena Žakić – pročelnica  

 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lupoglav/zapisničar. 
 

Predsjednica Vijeća pozdravlja sve nazočne i konstatira da sjednici prisustvuje svih 
sedam (7) vijećnika, što znači da postoji kvorum potreban za pravovaljano odlučivanje te 
otvara rad sjednice. 
 

Predsjednica vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda pod točkom: 
9. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lupoglav, 
10. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav za 

2023. godinu. 
 

U nastavku se daje predloženi 
 

D n e v n i r e d 

 
0. Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, 
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

redu Općine Lupoglav, 
2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Lupoglav, 
3. Razmatranje i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine 

Lupoglav, 
4. Razmatranje Zamolbe Humanitarne udruge Remar Croatia za kupnju općinskog 

zemljišta na k.č. 858/1 u k.o. Gorenja Vas, 
5. Razmatranje Zahtjeva za izdavanje suglasnosti upravitelja površine na k.č. 674/1 u 

k.o. Brest pod Učkom u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju za građevinu 
na k.č. 674/1, k.č. 634/6 i k.č. 2091/1 u k.o. Brest pod Učkom podnositeljice zahtjeva 
Marije Zrinšćak, 

6. Razmatranje Zahtjeva za izdavanje suglasnosti upravitelja površine na k.č. 3131/1 u 
k.o. Boljun u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju za građevinu na k.č. 94 
ZGR., k.č. 97 ZGR. i k.č. 3131/1 u k.o. Boljun podnositeljice zahtjeva Nele 
Cherbavaz, 

7. Informacija o stipendijama za školsku/studijsku 2022./2023. godinu, 
8. Informacija o Programu zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno 

ustanovljenje lovišta na području Općine Lupoglav za razdoblje od 1. travnja 2022. 
godine do 31. ožujka 2032. godine, 

9. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lupoglav, 
10. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav za 

2023. godinu, 
11. Vijećnička pitanja, 
12. Razno. 

 
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» usvaja predloženi 

Dnevni red. 
 
 



Ad - 0. 

Predsjednica Vijeća predlaže da se verificira Zapisnik sa 7. redovne sjednice 
Općinskog vijeća Općine Lupoglav održane 17. kolovoza 2022. godine. 

Na zapisnik sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav vijećnici 
nemaju primjedbi. 
 

Ad - 1. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» donosi Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Lupoglav. 
 

Ad - 2. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» donosi Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lupoglav. 
 

Ad - 3. 
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» donosi Kodeks 

ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Lupoglav. 
 

Ad - 4. 
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova „ZA“ donosi Zaključak 

pokretanju postupka za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Lupoglav, na k.č. 858/1 u k.o. 
Gorenja Vas, putem javnog natječaja. 
 

Ad - 5. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» izdaje Suglasnost: 
 

I. 

Općina Lupoglav, kao upravitelj površine na k.č. 674/1 u k.o. Brest pod Učkom, izdaje 
suglasnost investitorici Mariji Zrinšćak u postupku ishodovanja rješenja o izvedenom stanju 
za građevinu na k.č. 674/1, k.č. 634/6 i k.č. 2091/1 u k.o. Brest pod Učkom. 
 

Ad - 6. 
Vijeće, jednoglasno sa sedam (7) glasova «ZA» donosi Zaključak o odgodi izdavanja 

suglasnosti Općine Lupoglav, kao upravitelja površine na k.č. 3131/1 u k.o. Boljun, 
investitorici Neli Cherbavaz, u postupku ishodovanja rješenja o izvedenom stanju za 
građevinu na k.č. 94 ZGR., k.č. 97 ZGR. i k.č. 3131/1 u k.o. Boljun. 

Vijećnici predlažu izvid na terenu, kako bi se utvrdilo točno stanje prije davanja 
suglasnosti, kako predmetna građevina nakon legalizacije ne bi smetala za upotrebu javnog 
dobra. 
 

Ad - 7. 

Vijeće, bez rasprave, prima na znanje informaciju o stipendijama za školsku/studijsku 
2022./2023. godinu. 
 

Ad - 8. 

Vijeće, bez rasprave, prima na znanje informaciju o donošenju Programa zaštite 
divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine 
Lupoglav za razdoblje od 1. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2032. godine. 
 

Ad - 9. 

Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova „ZA“ donosi Odluku o 
donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lupoglav. 
 
 
 



Ad - 10. 

Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa sedam (7) glasova „ZA“ donosi Godišnji plan 
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav za 2023. godinu. 
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednica Vijeća se zahvaljuje na sudjelovanju 
te zaključuje 8. redovnu sjednicu u 18:50 sati. 
 
 
KLASA: 024-03/22-01/05 
URBROJ: 2163-25-02/02-22-2 
Lupoglav, 16. studenoga 2022. 
 
 

Zapisničar Predsjednica Vijeća 
Lorena Žakić, v.r. Općine Lupoglav 

 Nataša Fijamin, v.r. 
  
  
  

 


