ZAPI S NI K
25. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, održane 11. siječnja
2021. godine elektroničkim putem, s početkom u 17,00 sati.
Sjednici su se odazvali: Nataša Fijamin, Dragan Francetić, Dean Krajcar, Đurđa Pokorni,
Sandre Belasić, Enco Jačić, Marina Staraj i Dorijana Počekaj.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114,
URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, a vezano za održavanje sjednica
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima
propisanih mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa – COVID-19, 25. izvanredna
sjednica Općinskog vijeća održana je elektroničkim putem, prema Privremenim pravilima za
održavanje sjednice u posebnim uvjetima bez socijalnog kontakta (prilog uz Zapisnik).
Zbog izvanrednih okolnosti, vijećnici su od trenutka dostave Poziva i materijala i sve
do početka sjednice, odnosno do 11. siječnja 2021. godine u 17,00 sati, imali mogućnost
rasprave po materijalu prema predloženom Dnevnom redu. Eventualna korespondencija u emailovima do završetka sjednice smatra se raspravom na sjednici, a e-mailovi izjašnjavanja
o točki dnevnog reda u navedenom okviru održavanja sjednice od 1 (jednog) sata smatra se
dokazom prisustva na sjednici i dokazom izjašnjavanja. U navedenom roku od 1 (jednog)
sata održavanja sjednice (17,00 - 18,00 sati) vijećnici se e-mailom izjašnjavaju prihvaćaju li
dnevni red te se nakon toga izjašnjavaju o točki dnevnog reda (npr. prihvaćam dnevni red,
točka 1. ZA/PROTIV/UZDRŽAN).
Predsjednica Općinskog vijeća Općine Lupoglav Nataša Fijamin otvorila je 25.
izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća s početkom u 17,00 sati. Zbog izvanrednih okolnosti u
Republici Hrvatskoj, a vezano za pandemiju koronavirusa – COVID-19, uputama Ministarstva
uprave i preporuka Stožera civilne zaštite, izvanredna sjednica Općinskog vijeća održava se
elektroničkim putem.
Primjedba po predloženom Dnevnom redu nije bilo, te su se vijećnici do 18,00 sati emailom izjasnili jesu li ZA, PROTIV ili UZDRŽANI za predloženi Dnevni red i za predloženu
točku Dnevnoga reda.

U nastavku se daje predloženi
Dnevni red

0. Verifikacija zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine
Lupoglav,
1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
„Izgradnja i opremanje vanjskog vježbališta”,
2. Vijećnička pitanja,
3. Razno.
Predsjednica Vijeća u 17,00 sati otvorila je 25. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća
Općine Lupoglav održanu elektroničkim putem.
Sukladno pristiglim e-mailovima – očitovanjima vijećnika, predsjednica Vijeća utvrđuje
rezultate elektroničkog glasovanja temeljem kojih Vijeće sa osam (8) glasova „ZA“ prihvaća
predloženi Dnevni red.

-2Ad - 0.
Na Zapisnik s 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, održane dana
18. prosinca 2020. godine, vijećnici nemaju primjedbi.

Prilog: 1
Ad - 1.
Poradi prijave na Natječaj Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu (mjera 2.1.1.) objavljenog na mrežnim stranicama LAG-a Središnje
Istre za investiciju „Izgradnja i opremanje vanjskog vježbališta“ u naselju Lupoglav potrebna
je Suglasnost Općinskog vijeća za provedbu navedenog ulaganja.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa osam (8) glasova «ZA» donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
„Izgradnja i opremanje vanjskog vježbališta“

Prilog: 2
Ad - 2.
Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lupoglav nisu imali pitanja/zahtjeva.

S obzirom da su svi vijećnici prisustvovali sjednici i glasovanju, predsjednica Vijeća
zahvaljuje se na sudjelovanju, te zaključuje 25. izvanrednu sjednicu održanu elektroničkim
putem u 17,38 sati.

KLASA: 021-05/21-01/01
URBROJ: 2163/07-02-02-21-2
Lupoglav, 11. siječnja 2021.

Zapisničar
Nina Štefanuti

Predsjednica Vijeća
Općine Lupoglav
Nataša Fijamin, v.r.

PRIVREMENA PRAVILA ZA ODRŽAVANJE 25. IZVANREDNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LUPOGLAV U POSEBNIM UVJETIMA
Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ:
515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine u svezi održavanja sjednica predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi
sprječavanja širenja koronavirusa, 25. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine
Lupoglav održat će se dana 11. siječnja 2021. godine na sljedeći način:
1. Sjednica će se sazvati kao i dosad za određeni dan i sat i sa dnevnim redom te će se
isto objaviti kao i do sada.
2. Na dan održavanja sjednice, počevši od sata njezinog početka (predsjednica Vijeća
e-mailom će otvoriti sjednicu), vijećnici će se putem e-maila izjasniti o točki dnevnog
reda ZA, PROTIV, UZDRŽAN u roku od 1 (jednog) sata od sata početka sjednice (u
slučaju da sjednici vijeća prisustvuju svi vijećnici i da se svi izjasne, predsjednica
Vijeća može sjednicu zaključiti i ranije).
3. U navedenom roku od 1 (jednog) sata održavanja sjednice (17:00-18:00 sati)
vijećnici se e-mailom izjašnjavaju prihvaćaju li dnevni red te se nakon toga
izjašnjavaju o točki dnevnog reda (npr. prihvaćam dnevni red, točka 1.
ZA/PROTIV/UZDRŽAN).
4. Eventualna korespondencija u e-mailovima do završetka sjednice smatra se
raspravom na sjednici, a e-mailovi izjašnjavanja o točki dnevnog reda u navedenom
okviru održavanja sjednice od 1 (jednog) sata smatraju se dokazom prisustva na
sjednici i dokazom izjašnjavanja.
5. Eventualni upiti radi razjašnjenja u svezi točke dnevnog reda mogu se uputiti emailom sve do početka sjednice na: opcina-lupoglav@pu.t-com.hr ili na mob: 091/685
02 22.
6. Svi e-mailovi korespondencije u svezi točke dnevnog reda kao i e-mailovi
izjašnjavanja trebaju biti vidljivi svima u grupi u svakom trenutku, odnosno, ako se
pojedini upiti upućuju nekome pojedinačno, da u kopiju e-maila treba staviti sve
ostale u grupi (pošalji svima).
Općina Lupoglav

