
SLUŽBENE  NOVINE 

ISTARSKE  ŽUPANIJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cijena 20 kuna                                    Broj 7 
U pretplati: 250 kuna godišnje                              Godina XXVIII 
Izlazi prema potrebi                                Pazin, 09. 04. 2022. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZDAJE: ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA 3, tel. 052/351-667, fax 052/351-686 
 
Glavni i odgovorni urednik: Vesna Ivančić, tajnik 
Uredništvo: Marica Lakoseljac 
Prevoditeljica: Viviana Viviani 
Tisak: PRIMACOMM d.o.o. Pazin 
Adresa web stranica Istarske županije: www.istra-istria.hr 
 
Oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavak 3. Zakona  
o porezu na dodanu vrijednost. 
 
Tekstovi u Izvorniku na hrvatskom jeziku 
Poštarina plaćena 

 

ISSN 1845-8661 



Broj 7/2022. SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE – od 9. travnja 2022. Stranica 1 

 
 

 
 

SADRŽAJ 
 
 
 
 

AKTI OPĆINE LANIŠĆE 
 

6. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE  
     LANIŠĆE ZA 2022. GODINU ..................................................................................................... 2 

7. ODLUKA o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće .............................. 5 

8. ODLUKA o otpisu zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s osnova općinskih poreza  
    i kamata ...................................................................................................................................... 5 

9. ODLUKA 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“ ............................... 6 

10. ZAKLJUČAK po Izvješću o radu Općinske načelnice Općine Lanišće u razdoblju srpanj- 
       prosinac 2021. godine .............................................................................................................. 6 

11. ZAKLJUČAK o Izvješću mandatno-verifikacijske komisije – vijećnica Elši Cesar ...................... 7 

12. ZAKLJUČAK po Izvješću o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu .................................. 7 

13. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području  
      općine Lanišće za 2021. godinu ................................................................................................ 7 

 
 
 
  



Stranica 2 SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE – od 9. travnja 2022.  Broj 7/2022.  

 
 

AKTI OPĆINE LANIŠĆE 
 

 

6 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) i članka 41. Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, broj 
6/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj 9/18., 7/21., 20/21. i 22/21.) Općinsko Vijeće Općine Lanišće, 
na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine,  usvaja 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE LANIŠĆE ZA 2022. GODINU 

UVOD 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21. - u daljnjem 
tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, 
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i načina povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Lanišće za 2022. godinu sadrži pravac 
razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne vizije 
sa konačnim ciljevima. 

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima financijskih 
sredstava u Proračunu Općine Lanišće koja će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite za 
promatrano razdoblje. 

RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE 

Općina Lanišće sukladno važećim propisima, kontinuirano će razvijati sustav civilne zaštite i povezivati 
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti od nastanka posljedica velike nesreće 
i katastrofe te njihovog ublažavanja. 

       Cilj svakog razvojnog planiranja je integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih, infrastrukturnih, 
socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja ugroza i vjerojatnosti od bilo kojeg rizika. 

       Plan razvoja civilne zaštite treba krenuti od postojeće situacije i ključnih problema gdje se nužno 
trebaju prepoznati i budući ciljevi razvoja povezujući sadašnjost i budućnost kao ostvarivanje željenog cilja. 

        Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Lanišće za 2021. godinu te 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Lanišće, donosi se Godišnji plan 
aktivnosti za 2022. godinu: 
 

1. Općinsko vijeće  donosi:  

 
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu    

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

 
2. Načelnica  donosi:  

 
a. Plan vježbi civilne zaštite 

b. plan operativne provedbe programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za RH za područje općine Lanišće za 2022. godinu 
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c. ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća 

d. ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite 

 
3. Stožer civilne zaštite 

 
a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi 

b. edukacija članova o sustavu Civilne zaštite 

c. aktivnosti oko pandemije COVID 19 

 
4. Javna vatrogasna postrojba Buzet 

 
a.    djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,    
       intervencije, održavanje voznog parka i opreme) 
b.   sudjelovati u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih organizacija na razini PVZ Buzet. 

c.    aktivnosti oko pandemije COVID 19 
 
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ćićarija 

 
a.   djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, 

održavanje voznog parka i opreme) 

            b.    aktivnosti oko pandemije COVID 19 
 

 
6. Gradsko društvo Crvenog križa Buzet 

 
a. pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim izvanrednim    

stanjima na području Istarske županije 

b. edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa 

c. unapređenje razvoja i koordinaciju rada društava Crvenog križa 

d. aktivnosti oko pandemije COVID 19 

 
 

7.  Povjerenici civilne zaštite 

a. osposobljavanje (ako bude provedeno na razini Županije) 

b. opremanje osobnom opremom 

 

8. Hrvatska Gorska služba spašavanja, Stanica Istra 

a. djeluje na području općine i cijele Istarske županije u cilju rješavanja javnih potreba njenih 
građana,   

b. HGSS, stanica Istra u sklopu redovne djelatnosti samostalno provodi obuku svojih pripadnika 

sukladno programu obuke HGSS.  
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IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA  

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE LANIŠĆE 
 

Red. broj OPIS POZICIJE 
PLANIRANO 
u 2022. god. 

PLANIRANO 
za 2023. god. 

PLANIRANO 
za 2024. god. 

1. OPERATIVNE SNAGE    

1. 1. Stožer civilne zaštite  1.000,00 1.005,00 1.010,00 

1.1.1. Priprema i provedba edukacije    

1.2. Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva 51.000,00 51.255,00 51.510,00 

1.2.1. Javna vatrogasna postrojba Buzet 6.000,00 6.030,00 6.060,00 

1.2.2. DVD Ćićarija 10.000,00 10.050,00 10.100,00 

1.2.32.Područna vatrogasna zajednica 35.000,00 35.175,00 35.350,00 

 U K U P N O  52.000,00 52.260,00 52.520,00 

2. 
HGSS, STANICA ISTRA 
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 
BUZET 

   

2.1. Gradsko društvo Crvenog križa Buzet 3.000,00 3.015,00 3.030,00 

 U K U P N O  3.000,00 3.015,00 3.030,00 

3. 
OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU 
CIVILNE ZAŠTITE 

   

3.1. 
Izrada zakonskih dokumenata- 
Procjena rizika i Plana djelovanja 

0,00 0,00 0,00 

 U K U P N O  0,00 0,00 0,00 

4. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA 
JE U SUSTAVU CZ ZAŠTITA I 
SPAŠAVANJE REDOVITA 
DJELATNOST: Hitna pomoć, javno 
zdravstvo, socijalna služba, veterinarska 
služba,  zaštita bilja, zaštita okoliša, 
javna poduzeća za održavanje 
komunalne infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, čistoća, groblja, i drugo) kao 
i pravne osobe koje se bave 
građevinskom, prijevozničkom, 
turističkom i drugim djelatnostima od 
interesa za sustav civilne zaštite. 

     

4.1. HMP Buzet 4.800,00 4.824,00 4.848,00 

  UKUPNO 4.800,00 4.824,00 4.848,00 

 
SVEUKUPNO ZA SUSTAV   
CIVILNE ZAŠTITE 

59.800,00 60.099,00 60.398,00 

 
 
KLASA: 240-04/22-01/02 
URBROJ: 2163-23-01/02-22-1 
Lanišće, 29. ožujka 2022. 
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju članka 11. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Lanišće („Službene novine 
Istarske županije“, broj 5/19.) i članka 41. Statuta 
Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, 
broj 6/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj 
9/18., 7/21., 20/21. i 22/21.), Općinsko vijeće Općine 
Lanišće na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. 
godine donosi 

ODLUKU 
o imenovanju Odbora za dodjelu javnih 

priznanja Općine Lanišće 

Članak 1. 
 Donosi se Odluka o imenovanju Odbora za 
dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće.  
 Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine 
Lanišće (u daljnjem tekstu: Odbor za javna priznanja) 
sastoji se od 3 člana. 
 U Odbor za javna priznanja imenuju se: 

- Irena Šverko, za predsjednicu, 
- Saša Aleksić, za člana 

- Lorena Žakić, za članicu. 
 

Članak 2. 
 Odbor za javna priznanja iz članka 1. ove 
Odluke obavlja sljedeće poslove: 

- objavljuje pozivni natječaj na web stranici i 
Oglasnoj ploči Općine Lanišće, 

- razmatra podnesene prijave i utvrđuje 
njihovu pravodobnost i potpunost te 
ispunjavanje uvjeta propisanih Natječajem 
za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće, 

- utvrđuje prijedlog za dodjelu javnih 
priznanja, 

- obavlja druge poslove u provođenju  Odluke 
o javnim priznanjima Općine Lanišće. 

 
Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, 
prestaje važiti Odluka o imenovanju Odbora za 
dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće, KLASA: 
061-01/19-01/03, URBROJ: 2106/02-02-01-19-1 od 
dana 26. travnja 2019. godine. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u Službenim novinama Istarske 
županije. 
 
KLASA: 029-01/22-01/01 
URBROJ: 2163-23-01/02-22-1 
Lanišće, 29. ožujka 2022. godine 
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju članaka 108. i 148. Općeg 
poreznog zakona („Narodne novine“, broj 115/16., 
106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.) i članka 41. Statuta 
Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, 
broj 6/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj 
9/18., 7/21., 20/21. i 22/21.), razmatrajući Prijedlog 
Istarske županije, Upravnog odjela za proračun i 
financije, Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza i 
vlastitih prihoda, za otpis zastarjelih i sporno 
naplativih dugovanja s osnova općinskih poreza i 
kamata na dan 1.1.2022. godine, Općinsko vijeće 
Općine Lanišće na sjednici održanoj dana 29. ožujka 
2022. godine donosi 

ODLUKU 
o otpisu zastarjelih i sporno naplativih 

dugovanja s osnova općinskih poreza i kamata 

Članak 1. 
Na temelju Prijedloga Istarske županije, 

Upravnog odjela za proračun i financije, Odsjeka za 
utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, 
KLASA: 416-01/22-03/09, URBROJ: 2163-07-03/1-
22-1, od dana 22. veljače 2022. godine, za otpis 
zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s osnova 
općinskih poreza i kamata na dan 1.1.2022. godine i 
priloženih popisnih lista, odobrava se otpis 
nenaplativih i zastarjelih potraživanja, opisano kako 
slijedi: 

 

Red.br. Vrsta poreza Iznos 

1 2 3 

1. 1708 – porez na potrošnju -78,88 kn 

2. 1732 – porez na tvrtku ili naziv (kamata) 16.356,43 kn 

3. SVEUKUPNO: 16.277,55 kn 

 
Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke čine priložene 
popisne liste Prijedloga Istarske županije, Upravnog 

odjela za proračun i financije, Odsjeka za utvrđivanje 
i naplatu poreza i vlastitih prihoda, ali nisu predmet 
objave u Službenim novinama Istarske županije. 
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Članak 3. 

Ovlašćuje se Upravni odjel za proračun i 
financije Istarske županije, Odsjek za utvrđivanje i 
naplatu poreza i vlastitih prihoda za provođenje 
otpisa iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u Službenim novinama Istarske 
županije. 
 
KLASA: 416-01/22-01/01 
URBROJ: 2163-23-01/02-22-2 
Lanišće, 29. ožujka 2022. 
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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 Temeljem članka 41. Statuta Općine Lanišće 
(„Službene novine Općine Lanišće“, broj 6/17. i 
„Službene novine Istarske županije“, broj 9/18., 
7/21., 20/21. i 22/21.)  i članka 15. Pravilnika o 
provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 
(„Narodne novine”, broj 48/18.), Općinsko vijeće 
Općine Lanišće na sjednici održanoj dana 29. ožujka 
2022. godine, 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“ 

Članak 1. 
  Ovom Odlukom daje se suglasnost za 
provedbu ulaganja „Krajobrazno uređenje javne 
zelene površine - Fitness park“ na području jedinice 
lokalne samouprave - Općina Lanišće. 

 
Članak 2. 

  Općinsko vijeće Općine Lanišće daje 
suglasnost za provedbu ulaganja „Krajobrazno 
uređenje javne zelene površine - Fitness park“ na 
području jedinice lokalne samouprave – Općina 
Lanišće u svrhu prijave na Natječaj za provedbu 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“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“. 

 
 

Članak 3. 
  Prilog ove Odluke je „Opis projekta ” koji čini 
njezin sastavni dio. 

 
Članak 4. 

  Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 
objave u Službenim novinama Istarske županije. 
 
KLASA: 621-01/22-01/01 
URBROJ: 2163-23-01/02-22-1 
U Lanišću, 29. ožujka 2022.  
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju članka 41., a u vezi s člankom 63. 

Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine 
Lanišće“, broj 6/17. i „Službene novine Istarske 
županije“, broj 9/18., 7/21., 20/21. i 22/21.), 
razmatrajući Izvješće o radu Općinske načelnice 
Općine Lanišće u razdoblju srpanj-prosinac 2021. 
godine, Općinsko vijeće Općine Lanišće, na sjednici 
održanoj dana 29. ožujka 2022. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 
po Izvješću o radu Općinske načelnice Općine 

Lanišće u razdoblju srpanj-prosinac 2021. 
godine 

Općinsko vijeće Općine Lanišće primilo je na 
znanje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine 
Lanišće u razdoblju srpanj-prosinac 2021. godine, 
KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2163-23-02/01-
22-1 od dana 25. ožujka 2022. godine, u tekstu kako 
ga je izradila i Općinskom vijeću podnijela Općinska 
načelnica Roberta Medica. 
 
KLASA: 081-01/22-01/01 
URBROJ: 2163-23-01/02-22-2 
Lanišće, 29. ožujka 2022. 
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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Na osnovi članka 41. Statuta Općine Lanišće 
(„Službene novine Općine Lanišće“, broj 6/17. i 
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„Službene novine Istarske županije“, broj 9/18., 
7/21., 20/21. i 22/21.) i članka 11. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Lanišće („Službene novine 
Istarske županije“, broj 17/17., 7/21. i 22/21.) 
Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj 
29. ožujka 2022. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o Izvješću mandatno-verifikacijske komisije – 

vijećnica Elši Cesar 

Općinsko vijeće Općine Lanišće prihvaća 
Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije o  
prestanku mandata Aleksandra Čendaka za člana 
Općinskog vijeća Općine Lanišće i imenovanje Elši 
Cesar za članicu Općinskog vijeća Općine Lanišće 
KLASA: 029-04/22-01/01, URBROJ: 2163-23-01/03-
22-2 od  dana 29. ožujka 2022. godine. 
 
KLASA: 029-04/22-01/01 
URBROJ: 2163-23-01/02-22-3 
Lanišće, 29. ožujka 2022. 
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju članka 41. Statuta Općine 
Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, broj 
6/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj 
9/18., 7/21., 20/21. i 22/21.), razmatrajući Izvješće o 
radu davatelja javne usluge za 2021. godinu, 
Općinsko vijeće Općine Lanišće, na sjednici 
održanoj dana 29. ožujka 2022. godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK 
po Izvješću o radu davatelja javne usluge za 

2021. godinu 

Općinsko vijeće Općine Lanišće primilo je na 
znanje Izvješće o radu davatelja javne usluge za 
2021. godinu od 21. ožujka 2022. godine, u tekstu 
kako ga je izradio i Općinskom vijeću podnio Park 
d.o.o. za komunalne djelatnosti Buzet. 
 
KLASA: 351-02/22-01/01 
URBROJ: 2163-23-01/02-22-2 
Lanišće, 29. ožujka 2022. 
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15. 
,118/18., 31/20. i 20/21.) i članka 41. Statuta Općine 
Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, broj 
6/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj 
9/18., 7/21., 20/21. i 22/21.) Općinsko vijeće Općine 
Lanišće na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. 
godine donijelo je  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne 

zaštite na području općine Lanišće za 2021. 
godinu 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Lanišće prihvaća 

Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području 
općine Lanišće za 2021. godinu, KLASA: 810-01/21-
01/09, URBROJ: 2163-23-01/02-22-7 od dana 29. 
ožujka 2022. godine. 

Članak 2. 
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na 

području općine Lanišće za 2021. godinu čini  
sastavni dio ovog Zaključka, ali neće se objaviti u 
Službenim novinama Istarske županije. 

 
Članak 3. 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u Službenim novinama Istarske 
županije. 

                                                                           
KLASA: 810-01/21-01/09 
URBROJ: 2163-23-01/02-22-8 
Lanišće, 29. ožujka 2022. 
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 

 
 


