
                        
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA FUŽINE 

                  Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/20-01/02 

URBROJ: 2112/03-01-20-04 

Fužine, 26. ožujak 2020. godine 

 

  

Na osnovi članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine i čl. 39. Statuta Općine 

Fužine, kao i temeljem upute za postupanje Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020.g. KLASA: 

023-01/20-01/114 URBROJ: 515-05-02-01/1 vezano uz primjenu posebnih mjera izazvanih 

koronavirusom (COVID-19),  

 

 

S A Z I V A M 

IZVANREDNU 20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUŽINE 

 

koja će se odvijati elektroničkim putem do 31.03.2020. godine do 13,00 sati. 

 

 

 Za sjednicu predlažem slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

 

- prihvaćanje zapisnika sa izvanredne 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Fužine 

- prihvaćanje predloženog dnevnog reda 

- vijećnička pitanja 

 

1. Izvješće načelnika o radu za period od 01.07.2019. do 31.12.2019.g. 

2. Donošenje Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade  

3. Donošenje Odluka o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 

4. Donošenje Odluke o donošenju VII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Fužine 

5. Donošenje Odluke o davanju na korištenje bez naknade Dječjeg vrtića 

6. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada 

7. Donošenje Odluke o poništavanju natječaja za prodaju zemljišta 

8. Donošenje Odluke o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Fužine 

9. Donošenje Odluke o dodjeli na korištenje nekretnina Općine Fužine Komunalnom 

trgovačkom društvu Fužine d.o.o. 

10. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Fužine Nataši Blažević Starčević izabrane s liste birača 

11. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Fužine Branki Randelj izabrane s liste birača 



 

12. Donošenje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih 

od zakupa i davanjem na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Fužine za 2019.g. 

13. Vijećnička pitanja 

 

 

Način održavanja elektroničke sjednice je sljedeći: 

 

Kod održavanja elektroničke sjednice, članovi Vijeća moraju se izjasniti da li prihvaćaju 

Zapisnik sa prošle sjednice, te da li prihvaćaju dnevni red.  

Članovi Vijeća dužni su se na svaku točku dnevnoga reda zasebno očitovati na način da se 

u poruci elektroničke pošte navede broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje 

ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN bez dodatnog obrazlaganja glasovanja.  

Članovi Vijeća obavezni su prilikom očitovanja e-mailom koristiti tipku za odgovor (pošalji) 

svima (na engleskom Reply All). 

O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka elektroničke 

pošte članova Vijeća koji su glasali. 

 

Molimo sve vijećnike da dostave svoja očitovanja najkasnije do 31.03.2020.g. do 13:00 h. 

Prihvaćanje i ovjera Zapisnika ove sjednice uvrstiti će se na dnevni red iduće sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

O ishodu sjednice Predstavnici medija biti će naknadno obavješteni. 

 

Zbog navedene situacije svi materijali će biti dostavljeni elektroničkom poštom. 

 

Također se umoljavaju članovi Općinskog vijeća da mogu viječnička pitanja dostavljati 

elektroničkim putem, a odgovori na vijećnička pitanja biti će im naknadno dostavljeni pisanim 

putem. 

 

 

                                                                                                                Predsjednik 

 

                                                                                                            Slavko Starčević, v.r. 

 

 

 
 

 

 


