
Broj 7/2018. SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE – od 30. ožujka 2018. Stranica 1 

 
 
 
 
 
 

SADRŽAJ 
 
 

AKTI OPĆINE LANIŠĆE 
 

8. ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine  
    Lanišće za 2018. godinu ................................................................................................................................ 2 

9. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice ........................................... 2 

10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Lanišće za 2017. godine ..... 2 

11. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća ................................................................................. 3 

12. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra .......................................... 4 

 
 
  



Stranica 2 SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE – od 30. ožujka 2018.  Broj 7/2018.  

 
 
 

AKTI OPĆINE LANIŠĆE 
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15),  
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, 19/13 i 
137/15) i članka 41. Statuta Općine Lanišće 
(„Službene novine Općine Lanišće“ broj 6/17) 
Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj 
dana 19. ožujka 2018. godine donosi  

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Lanišće za 

2018. godinu 
 
 

Članak 1. 
 
Općinsko vijeće Općine Lanišće usvaja 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Lanišće  za 2018. godinu. 
 

Članak 2. 
 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 
na području Općine Lanišće za 2018. godinu čini  
sastavni dio ovog Zaključka. 

 
Članak 3. 

 
  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u «Službenim novinama Istarske 
županije“. 

 
KLASA: 810-01/18-01/09 
URBROJ: 2106/02-01-02-18-2 
Lanišće, 19. ožujka 2018. 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Predsjednica 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju 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, 
19/13 i 137/15) i članka 41. Statuta Općine Lanišće 
(„Službene novine Općine Lanišće“ broj 6/17) 
Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj 
dana 19. ožujka 2018. godine donosi  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu 

općinske načelnice 
 
 

1. Općinsko vijeće u cijelosti prihvaća Polugodišnje 
izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje 
od srpnja do prosinca 2017. godine. 
 

2. Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice 
za razdoblje od srpnja do prosinca 2017. godine 
čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama Istarske županije“. 

 
KLASA: 022-04/18-01/07 
URBROJ: 2106/02-01-02-18-2 
Lanišće, 19. ožujka 2018. 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Predsjednica 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 
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, 19/13 i 
137/15) i članka 41. Statuta Općine Lanišće 
(„Službene novine Općine Lanišće“ broj 6/17) 
Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj 
dana 19. ožujka 2018. godine donosi  

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne 

zaštite Općine Lanišće za 2017. godine 
 

Članak 1. 
 

 Općinsko vijeće Općine Lanišće prihvaća 
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na 
području Općine Lanišće za 2017. godinu. 

 
Članak 2. 

 
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na 

području Općine Lanišće za 2017. godinu čini  
sastavni dio ovog Zaključka. 
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Članak 3. 
 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od 
dana objave u  «Službenim novinama Istarske 
županije“. 
 
KLASA: 810-01/17-01/09 
URBROJ: 2106/02-01-02-18-7 
Lanišće, 19. ožujka 2018. 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Predsjednica 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju 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, 
19/13 i 137/15) i članka 41. Statuta Općine Lanišće 
(„Službene novine Općine Lanišće“ broj 6/17) 
Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj 
dana 19. ožujka 2018. godine donijelo je  

ODLUKU 
o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća 

 
Članak 1. 

 Osniva se Socijalno vijeće Općine Lanišće 
(u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće). 
 

Članak 2. 
Socijalno vijeće obavlja poslove u svezi s 

ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi:  
- razmatra zahtjeve korisnika socijalne 

skrbi za ostvarivanje pojedinog prava te 
ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki 
pojedini slučaj donosi zaključak o 
ostvarivanju prava na pomoć kao i visini 
pomoći,  

- obrađuje pojedina pitanja iz područja 
socijalne skrbi, daje prijedloge, mišljena 
i prati stanje u svom području, 

- pokreće inicijativu za donošenje 
odgovarajućih propisa, odnosno za 
rješavanje pojedinih pitanja u postupku 
donošenja propisa, 

- zalaže se za dosljednu primjenu odluke 
o socijalnoj skrbi, te surađuje s drugim 
tijelima na primjeni propisa o socijalnoj 
skrbi,  

- obavlja i druge poslove iz oblasti 
socijalne skrbi, kao i poslove koje mu 
povjeri Općinska  načelnica i Općinsko 
vijeće Općine Lanišće. 
 

Članak 3. 
 Socijalno vijeće se sastoji od predsjednice i 
7 članova. 

 U Socijalno vijeće imenuju se: 
1. Irena Šverko predstavnica Općine 

Lanišće, predsjednica  
2. Zora Šverko, predstavnica„Programa u 

kući“, član 
3. Anita Buždon, predstavnica Crvenog 

križa, član 
4. Miloš Božić, predstavnik Udruge 

antifašista Buzet, član 
5. Nadija Jermaniš, predstavnica Gradske 

udruge umirovljenika Buzet, član 
6. Gordana Vreš, predstavnica Centra za 

socijalnu skrb Buzet, član 
7. Željana Mrvoš, predstavnica Osnovne 

škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, član 
8. Marija Žmak, predstavnica „Caritasa“  

                    Lanišće, za člana. 
 

 
Članak 4. 

 Rad Socijalnog vijeća odvija se na 
sjednicama. Predsjednica Socijalnog vijeća saziva 
sjednice Socijalnog vijeća, predsjedava im, predlaže 
dnevni red, rukovodi radom i potpisuje akte koje  
Socijalno vijeće donosi. Sjednica Socijalnog vijeća 
se može održati ako je nazočna većina članova, a 
odluke se donose većinom glasova nazočnih 
članova Socijalnog vijeća. 
 Stručne i administrativne poslove za 
Socijalno vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Lanišće. 
 

Članak 5. 
 Vijeće podnosi godišnje izvješće o svojem 
radu Općinskom vijeću Općine Lanišće.  
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Istarske županije“. 
 
KLASA: 013-03/18-01/01 
UR.BROJ: 2106/02-02-01-18-1 
Lanišće, 19. ožujka 2018. 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Predsjednica 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju 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, 
19/13 i 137/15) i članka 41. Statuta Općine Lanišće 
(„Službene novine Općine Lanišće“ broj 6/17) 
Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj 
dana 19. ožujka 2018. godine donosi  
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ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje 

iz javnog dobra  
 

1. Općinsko vijeće daje prethodnu suglasnosti, 
u postupku ozakonjenja bespravno 
sagrađenih zgrada na izuzimanje iz javnog 
dobra u općoj uporabi-vlasnik Općina 
Lanišće, po zahtjevu fizičke osobe na dijelu 
nekretnine označene kao k.č.br.3622/1 K.O. 
Slum. 

 
2. Nakon izrade geodetskog snimka i 

prijedloga cijepanja izdvojenog dijela 
nekretnine u zasebnu česticu, isti zahtjev 
ima se ponovno razmotriti na sjednici vijeća 
u svrhu donošenja odluke o izuzimanju iz 
svojstva javnog dobra. 

 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se „Službenim 
novinama Istarske županije“. 
 

 
KLASA: 943-01/18-01/02 
URBROJ: 2106/02-01-02-18-2 
Lanišće, 19. ožujka 2018. 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Predsjednica 
Irena Šverko, v.r. 

 
 


