OPĆINA LASINJA

Općinska vijećnica Općine Lasinja
Lasinjska cesta 19, Lasinja
__________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/01
URBROJ:2133/19-02/15-01
Lasinja, 21.siječnja 2015.
Na temelju članka 83.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lasinja (Glasnik
Karlovačke županije br.18/09 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13)
sazivam
12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja koja će se održati
dana 30. siječnja 2015.godine (PETAK), s početkom u 16:30 sati u prostoriji
vijećnice u Lasinji, Lasinjska cesta 19.
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED:
1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i
koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika
3.Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost
obnaša volonterski
4.Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije Općine
Lasinja za razdoblje 2015-2017.g.
5.Program financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2015.godinu
6.Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela i istupanju Općine Lasinja iz
trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.za
poticanje i razvoj poduzetništva
7.Prijedlog Zaključka o dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih
cesta na području Općine Lasinja
8.Pitanja i prijedlozi
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/06
URBROJ:2133/19-02-14-02
Lasinja, 15. prosinca 2014.

Z A P I S N I K
sa jedanaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane
dana 15. prosinca 2014. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta
19, s početkom u 16.30 sati.
Nazočni vijećnici:

Mirko Jušinski, Željko Zmajlović, Tomislav Marušić,
Zvonimir Britvec, Mijo Topolnjak, Kruno Britvec, Danica
Mičić, Josip Erega, Mihovil Braim

Odsutni vijećnici: Ante Markulin, Tomo Pavek
Ostali nazočni: - Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Ivica Dugina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lasinja
- Jadranka Vuksan, viša str. suradnica za fin., rač. i proračun
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara jedanaestu
redovnu sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira
da je nazočnošću 9 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za
2014. godinu (II. rebalans)
3. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2014. godinu
4. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2014. godinu
5. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Lasinja za 2014. godinu
6. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine
Lasinja za 2014. godinu

7. Prijedlog Proračuna Općine Lasinja za 2015.g. i projekcija proračuna za 2016.
i 2017. godinu
8. Plan razvojnih programa za 2015., 2016. i 2017. godinu
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu
10.Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Lasinja za 2015. godinu
11.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
Lasinja za 2015. godinu
12.Prijedlog Socijalnog programa Općine Lasinja za 2015. godinu
13.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i sportu na području općine
Lasinja za 2015. godinu
14.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i izabranih članova s liste grupe birača za 2015. godinu
15.Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja
16.Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Lasinja
17.Pitanja i prijedlozi
Gospodin Željko Prigorac predlaže da se zbog novog Zakona o socijalnoj skrbi,
točka 12. promijeni tako da umjesto “Prijedlog Socijalnog programa Općine
Lasinja za 2015. godinu” glasi “ Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi”, kako je
dostavljeno u materijalima za sjednicu.
Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo pa je, uz nazočnost 9 članova
Općinskog vijeća, jednoglasno usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za
2014. godinu (II. rebalans)
3. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2014. godinu
4. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2014. godinu
5. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2014. godinu
6. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine
Lasinja za 2014. godinu
7. Prijedlog Proračuna Općine Lasinja za 2015.g. i projekcija proračuna za 2016.
i 2017. godinu
8. Plan razvojnih programa za 2015., 2016. i 2017. godinu
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu
10.Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Lasinja za 2015. godinu
11.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
Lasinja za 2015. godinu
12.Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
13.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i sportu na području općine
Lasinja za 2015. godinu
14.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i izabranih članova s liste grupe birača za 2015. godinu

15.Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja
16.Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Lasinja
17.Pitanja i prijedlozi

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, usvojen je
Z a k l j u č a k
Zapisnik sa desete redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja usvaja
se bez primjedbi.

Ad 2.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Lasinja za 2014. godinu (II. rebalans)
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da je rebalans
tehničke prirode, radi se o uravnoteženju proračunskih stavki.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gospođa Danica Mičić pita što je na stavkama “štete” i “sanacija kotlovnice” te
zašto je za crkvu u Sjeničaku umanjen iznos, zar nije stigao zahtjev za potporu.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da stavku za sanaciju kotlovnice treba
zadržati zbog prijave projekta i izjave o osiguranju sredstava, iako se neće
realizirati ove godine. Na stavci “naknade štete” su sredstva za sanaciju
posljedica elementarne nepogode te unutar toga 10.000,00 kn isplaćenih kao
potpora Gunji. Za štetu od poplave u proračun je stiglo samo 1.800,00 kn. Ceste
i klizišta Općina je samostalno sanirala, ostalo je još klizište u Prkosu, koje zbog
opsega zahvata i potrebnih sredstava nije moguće sada riješiti.
Zahtjev Eparhije za potporu stigao je tek danas, a od zadnje sjednice je prošlo
više od mjesec dana. Sljedeće godine bi se trebali javiti na vrijeme.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjedavajući zatvara raspravu i daje
prijedlog rebalansa proračuna na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja
konstatira da je, jednoglasno uz nazočnost 9 vijećnika, usvojena
Odluka
o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za 2014. godinu (ista je
sastavni dio zapisnika).

Ad 3.) Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za
2014. godinu

Gospodin Željko Prigorac obrazložio je da se radi o usklađenju s proračunom.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Izmjene

i

dopune

Plana razvojnih programa Općine Lasinja za 2014. godinu (iste su sastavni dio
zapisnika).

Ad 4.) Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Lasinja za 2014. godinu
Gospodin Željko Prigorac pojasnio je da se radi o usklađenju s proračunom te
istaknuo da je nerealiziran ostao samo nogostup.
Gospodin Ivica Dugina dopunjava da u stavku 1. točke I. umjesto 680.000,00
kn treba biti 660.000,00 kn.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Zaključak
o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2014.g.
I.
U
Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Lasinja za 2014.g. (Glasnik Općine Lasinja br. 8/13), u točci I.2.
RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA, u podnaslovu a) Modernizacija nerazvrstanih
cesta, u stavku 2. umjesto iznosa od „700.000,00 kn“, stavlja se iznos od
„660.000,00 kn“.
U istoj točci I.2. RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA, u podnaslovu b)
Uređenje mjesnih groblja, u stavku 3. umjesto iznosa od „80.000,00 kn“, stavlja
se iznos od „35.000,00 kn“.
U istoj točci I.2. RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA, podnaslov “d)
Izgradnja autobusnih stajališta, ugibališta i postavljanje nadstrešnica“ sa
pripadajućim tekstom, briše se.
U istoj točci I.2. RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA, u podnaslovu f)
Izgradnja nogostupa, u stavku 3. umjesto iznosa od „280.000,00 kn“, stavlja se
iznos od „8.000,00 kn“.
U točci I.2. RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA, u podnaslovu g) Izgradnja
reciklažnog dvorišta, u st. 3. umjesto iznosa od “100.000,00 kn”, stavlja se iznos
od “76.475,00 kn”.
II.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku
Općine Lasinja.

Ad 5.) Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja
za 2014. godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Zaključak
o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Lasinja za 2014. godinu
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja
za 2014. godinu (Glasnik Općine Laisnja, br. 8/13)), u podnaslovu 2. RADOVI I
PLANIRANA SREDSTVA, točci III.a) Održavanje javnih zelenih površina uključuje,
u stavku 2. umjesto iznosa od “30.000,00 kn” , stavlja se iznos od “35.000,00
kn”.
U istoj točci III., podnaslov “b) Održavanje mjesnih goblja”, briše se.
U točci III., podnaslovu d) Održavanje javne rasvjete, umjesto iznosa od
“25.000,00 kn”, stavlja se iznos od “10.000,00 kn”.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku
Općine Lasinja.

Ad 6.) Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Socijalnog
programa Općine Lasinja za 2014. godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Zaključak
o izmjenama i dopunama Socijalnog programa
Općine Lasinja za 2014. godinu
I.
U Socijalnom programu Općine Lasinja za 2014.godinu (Glasnik Općine
Lasinja br. 8/13), točka IV. mijenja se i glasi:
IV. POTREBITA SREDSTVA
1. TROŠKOVI STANOVANJA
2. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ:
a) Troškovi liječenja i nabavka lijekova
b) Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama
c) Ostale naknade iz proračuna u novcu

kn
3.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00

UKUPNO:

13.000,00

3. PREHRANA UČENIKA OŠ ”ANTUN KLASINC
I OŠ SKAKAVAC U PUNOM IZNOSU

10.000,00

4. POMOĆ ZA TROŠKOVE UKOPA
5. POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIJIM OSOBAMA
6. POMOĆ ZA NABAVU OGRJEVA

3.000,00
13.000,00
35.000,00

SVEUKUPNO:

77.000,00

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku
Općine Lasinja.

Ad 7.) Prijedlog Proračuna Općine Lasinja za 2015.g. i projekcija
proračuna za 2016. i 2017. godinu
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog uz napomenu da je isti
jednoglasno usvojen na Odboru za financije. Iznos od 6.200.000,00 kn čini se
napuhan, no za to postoje razlozi, za potrebe prijave projekata treba isplanirati
stavke. Očekuje se mjera ruralnog razvoja 7.2., za Općinu najizdašnija, te mjera
7.4. Namjera je kroz zaduživanje od 1 mil. kn osigurati sredstva za tu namjenu.
Ako projekt prođe, potpisuje se ugovor sa provedbenim tijelom i može se odmah
dobiti 50% sredstava. Tu je i povećanje od 899.000,00 kn za kompenzaciju iz
državnog proračuna vezano za poreznu reformu. Radi se o sljedećim projektima:
kotlovnica, tekuće donacije za legalizaciju domova DVD-a (kako bi se njima
olakšalo sređivanje dokumentacije i mogućnost kandidiranja), izrada projektne
dokumentacije za dječji vrtić (treba smanjiti projekt), izrada izmjena i dopuna
prostornog plana (zbog usklađivanja sa zakonskim odredbama), izrada izvješća o
stanju u prostru (obveza svake 4 godine), plan uređenja za poduzetničku zonu,
ostala dokumentacija, program energetske učinkovitosti (za fasade, stolariju i sl.
kako bi se omogućilo prijavljivanje građana), modrenizacija nerazvrstanih cesta i
nogostupa, reciklažno dvorište, izgradnja kanalizacije. Pokušalo se je sve
obuhvatiti, možda je malo previše, s obzirom na to da se još ne zna kakvi će biti
učinci porezne reforme. Ističe da je projekt lasinjske kulture ušao među 87
projekata ministarstva.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gospođa Danica Mičić smatra da je 10.000,00 kn za poljoprivredu malo te da
bi iznos trebalo povećati te tako omogućiti zainteresiranim poljoprivrednicima da
se prijave za mjere ruralnog razvoja. Iz ovih sredstava ne može se riješiti ni 1
prijavitelj. Smatra da bi iznos trebalo povećati jer se nada da će se ljudi
informirati te prijavljivati. Ovakvo planiranje ne ide u prilog davno usvojene
razvojne strategije, je li Općini prioritet poljoprivreda ili industrija? Pita je li koja
cesta u Sjeničaku predviđena za modernizaciju.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da nisu predviđene ceste u Sjeničaku, iste
se mogu urediti na način da budu prohodne. Za mjere ruralnog razvoja treba se
uključiti preko LAG-ova, to vrijedi i za OPG-ove, Općina ne može biti nositelj

toga, ako bude potrebno postoji stavka “ostala projektna dokumentacija” pa će
se preraspodijeliti sredstva.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjedavajući zatvara raspravu i daje
prijedlog proračuna na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da
je, jednoglasno uz nazočnost 9 vijećnika, usvojen
Proračun
Općine Lasinja za 2014. godinu (isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 8.) Plan razvojnih programa za 2015., 2016. i 2017. godinu
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog.
Gospodin Mirko Jušinski smatra da ne bi trebalo gubiti vrijeme na veličinu
vrtića već što prije kompletirati dokumentaciju kako bi se mogla povući sredstva
i nešto napraviti. Iz perspektive regionalnog i lokalnog ustroja vjerojatno se još
dva mandata neće ništa desiti, no ako u tom vremenu ne uspijemo neke stvari
srediti, pitanje je što će biti kasnije. Ako se objekt vrtića uspije izgraditi pa i da
bude prevelik za lokalne potrebe, uvijek postoji mogućnost prenamjene.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da su u Ministarstvu znanosti sugerirali što
određeni red vrtića povlači, tu nema imali bi ovo, a ne bi ono, u tom slučaju
samo za hladni pogon treba osigurati 500.000,00 kn mjesečno.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjedavajući zatvara raspravu i daje
prijedlog plana na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je,
jednoglasno uz nazočnost 9 vijećnika, usvojen
Plan
razvojnih programa Općine Lasinja 2015. - 2017. godine (isti je sastavni dio
zapisnika).

Ad 9.) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za
2015. godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Odluku
o izvršavanju proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu (ista je sastavni dio
zapisnika).

Ad 10.) Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2015.
godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Program
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja
za 2015. godinu (isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 11.) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Lasinja za 2015. godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 8 glasova, donosi
Program
održavanja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2015.
godinu (isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 12.) Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
Gospodin Josip Erega komentira da je prijedlog vjerojatno rađen na bazi
županijske odluke te ističe nelogičnost sustava pri dodjeli pomoći za ogrjev.
Veliki broj korisnika ima vlastite šume, iz kojih prodaje drva, a s druge strane
dobiva pomoć. Pokušavao je na to upozoriti dok je bio načelnik, no ništa se nije
promijenilo.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Odluku
o socijalnoj skrbi (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 13.) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i sportu na
području općine Lasinja za 2015. gdinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Program
javnih potreba u kulturi i sportu na području općine Lasinja za 2015. godinu (isti
je sastavni dio zapisnika).

Ad 14.) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka i izabranih članova s liste grupe
birača za 2015. godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Odluku
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i izabranih
članova s liste grupe birača za 2015. godinu (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 15.)Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih
uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Lasinja
Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova, donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja.

Ad 16.) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Lasinja
U skladu s odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih i pokretanju postupka
izbora Savjeta mladih, Općinsko vijeće je tajnim glasovanjem izvršilo izbor
članova i zamjenika članova te jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donijelo
Odluku o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Lasinja
I.
U Savjet mladih Općine Lasinja izabrani su:
1. MARKULIN MONIKA, Karlovačka cesta 6, Lasinja - član
MADJER IVANA, ul. Sv. Florijana 42, Lasinja - zamjenica člana
2. MARUŠIĆ MARTINA, ul.Sv.Florijana 20, Lasinja - član
BRITVEC KRISTINA, Kupska cesta 12, Lasinja - zamjenica člana
3. MIHALIĆ IVAN, Crna Draga 12 A, Crna Draga - član
VIDAK IVAN, Desno Sredičko 6, Desno Sredičko - zamjenik člana
4. POTESAK LUCIJA, ul. Sv. Florijana 34, Lasinja - član

PAVEK FILIP, Desni Štefanki 97, Desni Štefanki - zamjenik člana
5. ZMAJLOVIĆ MARTA, ul. Sv. Florijana 27, Lasinja - član
VIDAK TEREZIJA, Desno Sredičko 6, Desno Sredičko - zamjenik člana
II.
Ova Odluka objavit će se na web stranici i Glasniku Općine Lasinja.

Ad 17.) Pitanja i prijedlozi
Gospodin Mijo Topolnjak ističe da bi Vijeće, kao tijelo izabrano voljom
građana, trebalo zauzeti stav te podržati župnika u postupku tužbe za zvona.
Treba ustrajati u namjeri da se zvona ne isključuju, to se ne smije dozvoliti, nego
treba pripremiti odgovarajuću dokumentaciju.
Gospodin Željko Prigorac pojašnjava, za sve neupućene, da se radi o tome da
je gospodin Ante Šitum tražio da se isključi zvono na satu. Župnik je nakon toga
sazvao ekonomsko i pastoralno vijeće, koje je zauzelo stav da je to stoljetna
tradicija i nije pristalo udovoljiti zahtjevu. Šitum je angažirao odvjetnika i podnio
tužbu, ročište je krajem mjeseca. No, u međuvremenu je provjereno sa
Sisačkom biskupijom, koja ima svog odvjetnika i preuzet će slučaj.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio jedanaestu
redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja, zahvalio svima na suradnji te
čestitao predstojeće blagdane uz želju za ostvarenje planova.
Gospodin Željko Prigorac također je zahvalio svima na suradnji tijekom
godine, na usvojenim aktima, uputio čestitke te pozvao nazočne na prigodni
skromni domjenak.
Završeno u 18.45 sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Nevenka Panijan

Mirko Jušinski

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE

- PRIJEDLOG -

KLASA:
URBROJ:
Lasinja,
Na temelju članka 3.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br.28/10) i članka 18.Statuta Općine Lasinja
(Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13),
Općinsko vijeće Općine Lasinja, na _____ redovnoj sjednici održanoj dana
_______ godine, donosi
ODLUKU
izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta
za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika (Glasnik Karlovačke županije
br.22/10, 04/12 i 03/14), članak 3.mijenja se i glasi:
„Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Općine Lasinja utvrđuje se u iznosu od 3.890,00 kn bruto, sukladno Odluci o
osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine br.151/14)“.
Članak 2.
U članku 4.stavku 1.točci 2.za obračun plaće zamjenika općinskog
načelnika, umjesto „1,70“, stavlja se „2,00“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.
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OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Lasinja,
Na temelju članka 6.stavka 2.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.28/10) i članka 18.Statuta Općine
Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na _____ .redovnoj sjednici održanoj dana _____
godine, donosi
ODLUKU
o naknadi za rad općinskog načelnika
koji dužnost obnaša volonterski
Članak 1.
Ovom se odlukom određuje visina naknade za rad općinskog načelnika
Općine Lasinja koji dužnost obnaša volonterski.
Članak 2.
Naknada za rad općinskog načelnika koji dužnost obnaša volonterski može
iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg
nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Članak 3.
Općinskom načelniku koji dužnost obnaša volonterski utvrđuje se naknada
za rad u mjesečnom iznosu od 8.285,70 kn bruto.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje s važenjem Odluka o
naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (Glasnik Karlovačke županije br.3/14).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.
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OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Lasinja,
Na temelju članka 56.Zakona o koncesijama (Narodne novine br.143/12) i
članka 18.Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije Br.06/13 i Glasnik
Općine Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja, na _____redovnoj
sjednici održanoj dana _________ godine, donijelo je
SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN DAVANJA
KONCESIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015.-2017.GODINE
I.
Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesije za razdoblje
2015.-2017. godine (u daljnjem tekstu:Plan) utvrđuje se planirani broj koncesija
na području Općine Lasinja, vrste koncesije,
rokovi na koje se pojedine
koncesije planiraju dati, pravna osnova za davanje koncesije i procijenjena
godišnja naknada za pojedine koncesije.
II.
Utvrđuje se Plan davanja koncesija, kako slijedi:
I.Koncesija za obavljanje dimnjačarske djelatnosti
- broj: 1 koncesija
- rok:
5 godina
- procijenjena godišnja naknada: 5.000,00 kn
II.Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika
- broj: 1 koncesija
- rok: 5 godina
- procijenjena godišnja naknada: 2.000,00 kn
III.
Pravna osnova za davanje koncesije je Zakon o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine br.26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 ), Zakon o koncesijama (Narodne novine
br.143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Lasinja (Glasnik Općine
Lasinja br.3/13).

IV.
Plan davanja koncesije dostavit će se Ministarstvu financija.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Lasinja,

Na temelju članka 117.Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine
br.157/13), članka 3.Odluke o socijalnoj skrbi (Glasnik Općine Lasinja br.1/15) te
članka 18.Statuta općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik
Općine Lasinja br.01/13), Općinsko vijeće općine Lasinja na _____ redovnoj
sjednici održanoj dana _____ godine, donijelo je
PROGRAM
financiranja potreba socijalne skrbi
Općine Lasinja za 2015. godinu
I.
Programom financiranja potreba socijalne
skrbi Općine Lasinja za
2015.godinu, osigurava se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba,
osoba s invaliditetom i/ili drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne
mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih,
socijalnih i drugih okolnosti.
Sredstva za potrebe
raspoređuju se kako slijedi:

II.
socijalne skrbi

u

iznosu

od

527.000,00

1.Prava iz socijalne skrbi prema
-

naknada za troškove stanovanja - 8.000,00 kn
naknada za troškove ogrjeva – 35.000,00 kn
jednokratna naknada – 7.000,00 kn
naknada za besplatnu školsku kuhinju učenika osnovne škole –
15.000,00 kn
naknada za školovanje-stipendija – 6.000,00 kn
naknada za pomoć i njegu u kući starijim osobama – 13.000,00 kn
naknada za Crveni križ – 16.000,00 kn

2.Drugi oblici pomoći
-

naknada za kupnju školskih knjiga – 6.000,00 kn
naknada za nabavu opreme za osobe s invaliditetom i osobe s
poteškoćama u razvoju i nabava lijekova – 7.000,00 kn

kn,

-

naknada smještaja u učeničke i studentske domove-50.000,00 kn
naknada za podmirenje troškova liječenja – 5.000,00 kn
naknada za novorođeno dijete – 35.000,00 kn
naknada za troškove prijevoza – 158.000,00 kn
naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u
dječjem vrtiću ili jaslicama – 70.000,00 kn
naknada za podmirenje troškova ukopa – 4.000,00 kn
naknada za podmirenje troškova škole u prirodi – 12.000,00 kn
naknada za provođenje programa predškolskog odgoja (male škole)35.000,00 kn
naknada za prehranu učenika osnovne škole – 30.000,00 kn
naknada za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom – 15.000,00
kn

III.
Sredstva iz točke 2.ovog programa će se tijekom 2015.godine izdvajati iz
proračuna Općine Lasinja u skladu s dinamikom punjenja proračuna, odnosno
prema posebnom odobrenju izvršitelja proračuna i skladu s Odlukom o socijalnoj
skrbi (Glasnik Općine Lasinja br.1/15).
IV.
Ovaj programa stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

- PRIJEDLOG REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Lasinja,
Na temelju članka 18.Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije
br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), a sukladno članku 11. i
13.Društvenog ugovora od 08.03.2011.godine, Općinsko vijeće Općine Lasinja
na ___ redovnoj sjednici održanoj dana _____ godine, donijelo je
ODLUKU
o prijenosu poslovnog udjela i istupanju Općine Lasinja iz
trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije
KARLA d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva
Članak 1.
Općina Lasinja istupa iz trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke
županije KARLA d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva sa sjedištem u
Karlovcu, Jurja Haulika 14.
Članak 2.
Odobrava se prijenos poslovnog udjela Općine Lasinja u trgovačkom
društvu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o., u iznosu od
1.200,00 kn, odnosno 0,65% poslovnog udjela u temeljnom kapitalu na
stjecatelja, a prema procjeni vrijednosti poslovnog udjela izvršene od ovlaštenog
vještaka, uz obvezu podmirenja naknade tržišne vrijednosti.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik Željko Prigorac, da Upravi trgovačkog
društva Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o., dostavi pismenu
obavijest o istupanju iz društva te da potpiše Ugovor o prijenosu poslovnog
udjela.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se
u Glasniku Općine Lasinja.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

-PRIJEDLOG-

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Lasinja,
Na temeljU članka 18.Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije
br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13)), Općinsko vijeće Općine Lasinja na
____ redovnoj sjednici održanoj dana _________ godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta
na području Općine Lasinja
I.
Ovim se zaključkom dopunjuje Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih
cesta Općine Lasinja, koja je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama
(Glasnik Općine Lasinja br.1/13), sa nerazvrstanom cestom NC LA-9, oznake
k.č.br.919/3 k.o.Lasinja „Put Trg hrvatskih branitelja“, površine 20 čhv, upisane
u z.k.ul.2082, vlasništvo Općine Lasinja.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lainja.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

