ZAPISNIK
26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, održane 9. ožujka 2021.
godine u prostorijama Općine Lupoglav, s početkom u 18,30 sati.
Sjednici nazočni: Nataša Fijamin, Dragan Francetić, Đurđa Pokorni, Enco Jačić, Dorijana
Počekaj i Marina Staraj.
Opravdano odsutni: Sandra Belasić i Dean Krajcar.
Ostali prisutni: Franko Baxa - Općinski načelnik Općine Lupoglav, Ivan Buždon - zamjenik
Općinskog načelnika Općine Lupoglav, Lorena Žakić - pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lupoglav i Nina Štefanuti - zapisničar
Sjednica Općinskog vijeća Općine Lupoglav tonski se snima.
Predsjednica Vijeća pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum potreban
za pravovaljano odlučivanje te predlaže nadopunu dnevnog reda pod točkama:
19. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne
vatrogasne postrojbe Pazin,
20. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin,
21. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji suvlasničkog udjela građevinskog
zemljišta katastarske oznake k.č. broj 2714/3 k.o. Poreč,
Vijeće jednoglasno usvaja predloženu nadopunu dnevnog reda.
Nakon toga, glasovanjem, Vijeće jednoglasno usvaja slijedeći:
Dnevni

red

0. Verifikacija zapisnika sa 25. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav,
1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav
za 2020. g.,
2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. g.,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Lupoglav u 2020. g.,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Lupoglav za 2020. g.,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utrošku sredstava ostvarenih od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Lupoglav za 2020. g.,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2020. g.,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Lupoglav za 2020. g.,
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2020. g. Općine Lupoglav,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o stanju sustava civilne zaštite na području općine
Lupoglav za 2020. g.,
10. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
općine Lupoglav za 2021. g.,
11. Razmatranje i donošenje Odluke o privremenom oslobađanju obveznika od plaćanja
komunalne naknade za poslovni prostor koji služi obavljanju ugostiteljske djelatnosti
za mjesec ožujak 2021. g.,
12. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lupoglav,
13. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog Vijeća Općine
Lupoglav,

-214. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s
osnova općinskih poreza i kamata,
15. Izvješće o radu Načelnika za razdoblje 1.1.-31.12.2020. g.,
16. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Lupoglav za 2020. g.,
17. Razmatranje Zahtjeva g. Marina Ferenčića za otkup 33/224 suvlasničkog dijela
nekretnine Općine Lupoglav na k.č. 227, 264/1 zgr. i 266/2 zgr. sve u k.o. Boljun,
18. Razmatranje Zahtjeva g. Renata Pataja za dodjelu grobnog mjesta na groblju u
Boljunu,
19. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne
vatrogasne postrojbe Pazin,
20. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin,
21. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji suvlasničkog udjela građevinskog
zemljišta katastarske oznake k.č. broj 2714/3 k.o. Poreč,
22. Vijećnička pitanja,
23. Razno.
Ad - 0.
Predsjednica Vijeća predlaže da se verificira Zapisnik sa 25. izvanredne sjednice
Općinskog vijeća Općine Lupoglav održane 11. siječnja 2021. godine.
Na zapisnik sa 25. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav vijećnici
nemaju primjedbi.
Prilog: 1
Ad - 1.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i usvajanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2020.
godinu. Daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa u obrazlaganju ide po tekstu izvještaja. Ukupni proračunski
prihodi ostvareni su u iznosu od 3.761.674 kune, što je 91% od planiranog. Proračunski
rashodi izvršeni su u iznosu od 3.822.439 kuna, što je 90% od planiranog. Višak prihoda i
primitaka u 2020. godini iznosi 461.640 kuna, a rezultat je viška prihoda poslovanja i manjka
prihoda od nefinancijske imovine. Višak prihoda za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi
400.875 kuna. Nadalje, naglašava da Općina redovito izvršava sve obveze.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE LUPOGLAV ZA 2020. GODINU
Prilog: 2
Ad - 2.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i donošenje Odluku o raspodjeli rezultata za 2020. godinu. Daje riječ načelniku
Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa objašnjava da viškom prihoda poslovanja iz prethodnih godina
pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 364.784,56 kuna, dok će se
preostali višak prihoda poslovanja prenijeti u sljedeću proračunsku godinu.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
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o raspodijeli rezultata za 2020. godinu
Prilog: 3
Ad - 3.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i usvajanje Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Lupoglav u 2020. godini. Objašnjava da je za gradnju komunalnih
objekata i uređaja tijekom 2020. godine u Općini Lupoglav utrošeno 941.921 kuna od
planiranih 1.038.500 kuna.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
Izvještaj o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Lupoglav u 2020. godini
Prilog: 4
Ad - 4.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i usvajanje Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Lupoglav za 2020. godinu. Objašnjava da je za realizaciju Programa održavanje
komunalne infrastrukture za 2020. godinu u Općini Lupoglav utrošeno 394.582 kuna od
planiranih 451.000 kuna.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
Izvještaj o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Lupoglav za 2020. godinu
Prilog: 5
Ad - 5.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i usvajanje Izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lupoglavu
za 2020. godinu.
Objašnjava da su ostvarena sredstva od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav za
2020. godinu iznosila 1.321,41 kunu od planiranih 1.800,00 kuna.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
Izvještaj o utrošku sredstava
ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Lupoglavu za 2020. godinu
Prilog: 6
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Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i usvajanje Izvještaj o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lupoglavu za 2020. godinu.
Objašnjava da su ostvarena sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Lupoglav za 2020. godinu iznosila 564,97
kuna od planiranih 1.000,00 kuna.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
Izvještaj o utrošku sredstava
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
na području Općine Lupoglavu za 2020. godinu
Prilog: 7
Ad - 7.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i usvajanje Izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za
2020. godinu.
Objašnjava da su ostvarena sredstva od šumskog doprinosa za Općinu Lupoglav za
2020. godinu iznosila 17.585,09 kuna od planiranih 20.000,00 kuna.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
Izvještaj o utrošku sredstava
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. godinu
Prilog: 8
Ad - 8.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu Općine Lupoglav. Daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa objašnjava da s obzirom da na području Općine Lupoglav nije
bilo prirodnih nepogoda tijekom 2020. godine Plan se nije ni aktivirao.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu općine Lupoglav
Prilog: 9
Ad - 9.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i usvajanje Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Lupoglav
za 2020. godinu. Daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa u obrazlaganju ističe kako nije bilo elementarnih nepogoda i da
je stanje na području općine Lupoglav dobro.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
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ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o stanju sustava civilne zaštite
na području općine Lupoglav za 2020. godinu
Prilog: 10
Ad - 10.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i donošenje Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Lupoglav 2021. godinu. Daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa u obrazlaganju napominje da Godišnji plan prikazuje kako će
se financijski potpomagati ustanovama u sustavu civilne zaštite za područje općine
Lupoglav.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Lupoglav za 2021. godinu
Prilog: 11
Ad – 11.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i donošenje Odluku o privremenom oslobađanju obveznika od plaćanja
komunalne naknade za poslovni prostor koji služi obavljanju ugostiteljske djelatnosti za
mjesec ožujak 2021. godine. Daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa obrazlaže da se na taj način želi pomoći ugostiteljima zbog
ograničenog poslovanja.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
ODLUKU
o privremenom oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade
za poslovni prostor koji služi obavljanju ugostiteljske djelatnosti
za mjesec ožujak 2021. godine
Prilog: 12
Ad - 12.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i usvajanje Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Lupoglav. Daje riječ
načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa u obrazlaganju naglašava da obzirom da se je mijenjao Zakon
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jedinice lokalne samouprave moraju u roku
od 60 dana uskladiti svoje Statute sa spomenutim Zakonom. Ističe da se novim Zakonom
mijenja i broj članova Općinskog vijeća, koji će sada biti 7, umjesto dosadašnjih 9 članova te
da načelnik više neće imati zamjenika.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
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na što mu načelnik Franko Baxa odgovara da se imenuje privremeni zamjenik kojeg će
imenovati Općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća te da
naknadu dobiva samo u slučaju da do takve situacije dođe.
Vijeće, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Statuta Općine Lupoglav
Prilog: 13

Ad - 13.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i donošenje Odluku o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Lupoglav. Daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa objašnjava da je Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Lupoglav potrebno donijeti radi usklađenja s novim Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi te da se izmjene i dopune u najvećem dijelu odnose na
broj članova Općinskog vijeća i da Općinski načelnik više neće imati zamjenika.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Lupoglav
Prilog: 14
Ad - 14.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje i donošenje Odluku o otpisu zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s osnova
općinskih poreza i kamata. Daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa objašnjava da nam je Istarska županija, Upravni odjel za
proračun i financije dostavila dopis o otpisu poreza na tvrtku u iznosu od 809,22 kuna koje
nije moguće naplatiti s obzirom da dužnik nema imovine i nemaju se iz čega namiriti.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijećnica Marina Staraj postavlja pitanje što bi se dogodilo da ta ista osoba pokuša
ponovno otvorit obrt. Načelnik Franko Baxa odgovara da u slučaju da želi otvorit obrt to ne bi
bilo moguće jer obrt se otvara na ime i potreban je OIB, ali da može otvoriti tvrtku.
Vijeće, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
ODLUKU
o otpisu zastarjelih i sporno naplativih
dugovanja s osnova općinskih poreza i kamata
Prilog: 15
Ad - 15.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je načelnik Franko Baxa dostavio Izvješće o radu
za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine. Daje riječ načelniku Franku Baxi.
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Statuta Općine Lupoglav.
Predsjednica vijeća konstatira da je Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine
Lupoglav za razdoblje 1.01.-.31.12.2020. godine Općinsko vijeće primilo na znanje te
zaključuje točku dnevnog reda.
ZAKLJUČAK
po Izvještaju o radu Općinskog načelnika Općine Lupoglav
za razdoblje 1.1.-31.12. 2020. godine
Prilog: 16

Ad - 16.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je načelnik Franko Baxa dostavio informaciju
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske postaja Pazin o stanju sigurnosti na području
općine Lupoglav za 2020. godinu, sa usporednim pokazateljima za isti period 2019. godine.
Predsjednica Vijeća daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa obrazlaže tekst Informacije. U 2020. godini evidentirano je 21
kazneno dijelo u području kriminaliteta, od kojih 1 po poznatom počinitelju, 6 po nepoznatom
počinitelju te 14 koja su naknadno otkrivena. Evidentirana su 3 prekršaja protiv javnog reda i
mira protiv 3 osobe. Od ostalih prekršaja evidentirano je 47 prekršaja i to: 39 prekršaja iz
Zakona o radnom vremenu mobilnih radnika, 4 prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici, 1
prekršaj iz Zakona o obveznom osiguranju u prometu, 1 prekršaj iz Zakona o suzbijanju
zlouporabe opojnih droga, 1 prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i 1 prekršaj iz
Zakona o zaštiti od požara. Tijekom 2020. evidentirano je 5 prometnih nesreća, od kojih 2
nesreće s materijalnom štetom te 3 nesreće sa ozlijeđenim osobama u kojima su 3 osobe
lakše ozlijeđene te 1 osoba teže ozlijeđena. U istom razdoblju evidentirana su 4 požara, od
kojih 1 s materijalnom štetom te 3 požara bez materijalne štete. Na temelju iznijetih
pokazatelja procijenjeno je zadovoljavajuće stanje sigurnosti na području općine Lupoglav u
2020. godini.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti
na području općine Lupoglav za 2020. godinu
Prilog: 17
Ad - 17.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje zahtjev g. Marina Ferenčića za otkup 33/224 suvlasničkog dijela nekretnine
Općine Lupoglav na k.č. 227, 264/1 zgr. i 266/2 zgr. sve u k.o. Boljun. Daje riječ načelniku
Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa objašnjava da za otkup navedenih katastarskih čestica postoji
još jedan zahtjev. Za predmetne čestice izrađen je procjembeni elaborat te će se o prodaji
navedenih čestica odlučivati kada bude objavljen Javni natječaj za prodaju ovisno o
ponudama.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
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1. Odobrava se pokretanje postupka za prodaju 33/224 suvlasničkog dijela nekretnine
Općine Lupoglav na k.č. 227, 264/1 zgr. i 266/2 zgr. sve u k.o. Boljun, putem javnog
natječaja.
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za poduzimanje svih potrebnih radnji za
provedbu ovog Zaključka.
Prilog: 18
Ad - 18.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je Općinski načelnik dostavio Općinskom vijeću na
razmatranje zahtjev g. Renata Pataja za dodjelu grobnog mjesta na groblju u Boljunu. Daje
riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa objašnjava da je g. Renato Pataj tražio dodjelu grobnih mjesta
2013. godine kada se radila kanalizacija u Boljunu kao naknadu za prolaz cijevi kroz
suvlasnički dio njihovih zemljišta. Umjesto 30.000,00 kuna naknada za tri grobna mjesta
iznosila je 7.000,00 kuna, a razlika od 23.000,00 kuna je bila naknada za predmetnu štetu.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
ZAKLJUČAK
1. Ne odobrava se zahtjev g. Renata Pataja za dodjelu grobnog mjesta na groblju u
Boljunu bez plaćanja naknade
Prilog: 19
Ad - 19.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je potrebno razmotriti i donijeti Odluku o davanju
prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin. Daje riječ načelniku
Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa obrazlaže da se mijenjao Zakon o vatrogastvu i da su sukladno
njemu sve Javne vatrogasne postrojbe dužne uskladiti svoje Statute. Obzirom da smo mi
suosnivači, potrebna im je naša prethodna suglasnost na Statut.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin
Prilog: 20
Ad - 20.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je potrebno razmotriti i donijeti Odluku o
prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Pazin. Daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa obrazlaže da obzirom da smo mi suosnivači, potrebno je da
usvojimo ovu Odluku kako bi Javna vatrogasna postrojba Pazin mogla donijeti Sporazum o
izmjenama Sporazuma o osnivanju, radi usklađenja sa novim Zakonom o vatrogastvu.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi

-9ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju
Javne vatrogasne postrojbe Pazin
Prilog: 21
Ad - 21.
Predsjednica Vijeća objašnjava da je potrebno razmotriti i donijeti Odluku o prodaji
suvlasničkog udjela građevinskog zemljišta katastarske oznake k.č. broj 2714/3 k.o. Poreč.
Daje riječ načelniku Franku Baxi.
Načelnik Franko Baxa obrazlaže da se odmaralište Špadići trenutno ne koristi. Novci
od prodaje navedenog dijela zemljišta iskoristili bi se za rekonstrukciju doma koji bi se u
ljetnim mjesecima koristio kao odmaralište djece, dok bi u zimskom periodu bio hostel.
Predsjednica Vijeća otvara raspravu.
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno sa šest (6) glasova «ZA» donosi
ODLUKU
o prodaji suvlasničkog udjela građevinskog zemljišta
katastarske oznake k.č. broj 2714/3 k.o. Poreč
Prilog: 22
Ad - 22.
Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lupoglav nisu postavljali pitanja.
Ad - 23.
Predsjednica Vijeća daje informaciju o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Lupoglav.
Načelnik Franko Baxa obrazlaže da nakon usvojenih zaključaka na prošlim
sjednicama Općinskog vijeća o pokretanju postupka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Lupoglav bilo je potrebno izraditi elaborate procjene tržišne vrijednosti nekretnina. Svi
elaborati su se uputili Procjeniteljskom povjerenstvu na razmatranje i mišljenje te nakon
dobivenih mišljenja izvršile su se manje preinake koje ne utječu na cijenu prodaje predmetnih
nekretnina. U narednom razdoblju planira se raspisivanje javnog natječaja.
Prilog: 23

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednica Vijeća se zahvaljuje na sudjelovanju
te zaključuje 26. redovnu sjednicu u 19,20 sati.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2163/07-02-02-21-3
Lupoglav, 9. ožujka 2021.
Zapisničar
Nina Štefanuti, v.r.

Predsjednica Vijeća
Općine Lupoglav
Nataša Fijamin, v.r.

