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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/05
URBROJ:2133/19-02-15-02
Lasinja, 31. srpnja 2015.

Z A P I S N I K
sa šesnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane
dana 31. srpnja 2015. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta
19, s početkom u 16.30 sati.
Nazočni vijećnici:

Mirko Jušinski, Tomo Pavek, Danica Mičić, Josip Erega,
Zvonimir Britvec, Matija Prigorac, Mijo Topolnjak, Kruno
Britvec, Tomislav Marušić

Odsutni vijećnici: Ante Markulin, Željko Zmajlović
Ostali nazočni: - Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Lucija Potesak, zamjenica predsjednice Savjeta mladih
- Ivica Dugina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lasinja
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara šesnaestu
redovnu sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira
da je nazočnošću 9 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red (uz dvije dopune u odnosu na dostavljene
materijale):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Izvješće Mandatne komisije
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lasinja za 2014. godinu
Izvješće o stanju u prostoru Općine Lasinja za razdoblje 2010.-2015. g.
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Lasinja
Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se obavlja povjeravanje komunalnih
poslova ukopa pokojnika i održavanja mjesnih groblja u Sjeničaku
Lasinjskom
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8. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
9. Pitanja i prijedlozi
Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 9
vijećnika, usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Izvješće Mandatne komisije
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lasinja za 2014. godinu
Izvješće o stanju u prostoru Općine Lasinja za razdoblje 2010-2015. godine
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Lasinja
Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se obavlja povjeravanje komunalnih
poslova ukopa pokojnika i održavanja mjesnih groblja u Sjeničaku
Lasinjskom
8. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
9. 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 petnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja
usvaja se bez primjedbi.

Ad 2.)

Izvješće Mandatne komisije

Gospodin Josip Erega, predsjednik Komisije podnio je izvješće (isto je sastavni
dio zapisnika).
Gospodin Ivica Dugina pojasnio je da se o izvješću ne raspravlja već se samo
prima na znanje. Novom vijećniku mandat počinje s danom predlaganja (u ovom
slučaju 21. srpnja o.g.) te može ravnopravno odlučivati. Prisega je svečani čin,
koji ne znači mandat, a može se položiti i na sljedećoj sjednici.
Gospodin Mijo Topolnjak smatra da bez prisege nije konzumiran mandat.
Predsjedavajući je čestitao novom vijećniku, pročitao tekst prisege, nakon
čega je Matija Prigorac odgovorio “prisežem” te istu potpisao.
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Ad 3.) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lasinja za
2014. godinu
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da izvješće nije sjajno, izraženo je
uvjetno mišljenje, radi se o uspavljivanju nekih službi, no neke mjere su već
poduzete. Obračun amortizacije je riješen, prijenos vodnih građevina Vodovodu
Lasinja je u postupku, prekoračenje mase sredstava za plaće poravnat će se do
kraja godine (donijeta je odluka o obustavi plaće zaposlenicima u iznosu od
11,23 % mjesečno, kroz 4 mjeseca). Ostali propusti također će se ubuduće
izbjegavati. Očitovanje o poduzetim mjerama poslano je reviziji 21. srpnja.
Gospodin Mijo Topolnjak smatra da je mišljenje u redu, sve su to sitnice, ne
vidi tu velikih problema, misli da su bili prestrogi. Možda ih je zasmetalo što nije
izvršen prijenos s Vodovodom.
Gospodin Mirko Jušinski ističe da se neke stvari ne mogu ispraviti, no treba
nastojati greške smanjiti na najmanju mjeru. Revizija je zato tu da ukaže na
greške. Ako su plaće više isplaćene, to je nezakonito stečen novac i treba ga
vratiti. Financije su jako nezgodne kad se radi o malim novcima i zato treba
dobro paziti.
Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, donosi
Zaključak
I.
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda
Karlovac, o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lasinja za 2014.godinu.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 4.) Izvješće o stanju u prostoru Općine Lasinja za razdoblje
2010.-2015. godine
Gospodin Ivica Dugina istaknuo je da je to osnovni dokument koji prati stanje
u prostoru, posebno kumunalnu infrastrukturu, a donosi se prema Zakonu o
prostornom uređenju. Dosta je opsežno, donosi se svake 4 godine. Navedeno je
sve što je izgrađeno od 2010. do 2015. godine. Novina je da sadrži i podatke o
izdanim rješenjima za legalizaciju, a podatke o tome dostavlja Upravni odjel
Karlovačke županije. Dane su i preporuke za postupanje u sljedećem razdoblju.
Gospodin Josip Erega ističe primjedbu na divlja odlagališta (sva su sanirana),
smatra da taj dio nije dobro obrađen.
Gospodin Mijo Topolnjak iznosi primjedbu na podatke o javnoj rasvjeti,
definiciju lokacija.
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Gospodin Željko Prigorac odgovara da ovo izvješće nije dobro pripremljeno,
radilo se po principu copy-paste. Želi da se izvješće napravi kako treba, sa
točnim i potpunim podacima, svi koji su nadležni trebaju dostaviti podatke, a
pročelnik je zadužen da koordinira. Predlaže da se uključe stručne službe te da
se do 1. rujna izvješće sredi i pročisti.
Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, donosi
Zaključak
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja da doradi i pripremi
Izvješće o stanju u prostoru za sljedeću sjednicu Vijeća.

Ad 5.)
Lasinja

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine

Gospodin Željko Prigorac ističe da vatrogasci nisu dostavili izvješće kako
treba, stoga nije ni pripremljeno na odgovarajući način.
Gospodin Mijo Topolnjak nije siguran da li izvješće podnosi vijeće ili načelnik,
a i sam prijedlog zbunjuje.
Gospodin Ivica Dugina odgovara da izvješće donosi predstavničko tijelo.
Vijeće bez rasprave jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, donosi
Zaključak
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Lasinja
u 2014.godini.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka, sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 6.) Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora
Vijeće bez rasprave jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, donosi
Odluku
o zakupu poslovnog prostora (ista je sastavni dio zapisnika).
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Ad 7.)
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se obavlja
povjeravanje komunalnih poslova ukopa pokojnika i održavanja
mjesnih groblja u Sjeničaku Lasinjskom
Vijeće bez rasprave jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, donosi
Odluku
o izboru osobe kojoj se obavlja povjeravanje komunalnih poslova
ukopa pokojnika i održavanja mjesnih groblja
u Sjeničaku Lasinjskom
I.
Obavljanje komunalnih poslova ukopa pokojnika i održavanja mjesnih
groblja u Sjeničaku Lasinjskom, povjerava se tvrtki KOSIĆ d.o.o., Jurija Haulika
18, Karlovac, za razdoblje od 4 (četiri) godine, računajući od dana potpisa
ugovora.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Dana 07.srpnja 2015.godine, općinski načelnik uputio je pismeni poziv za
dostavu pismenih ponuda za obavljanje komunalnih poslova ukopa pokojnika i
održavanja mjesnih groblja u Sjeničaku Lasinjskom, na vrijeme od 4 (četiri)
godine.
Poziv za dostavu pismene ponude upućen je slijedećim ponuditeljima:
- KOSIĆ d.o.o., Jurija Haulika 18, Karlovac
- ZELENILO d.o.o., Put Davorina Trstenjaka 6, Karlovac
- Trgovina pogrebne opreme i prijevoz pokojnika Palma, Senjska 62,
Karlovac
Na temelju upućenog poziva, ponudu za obavljanje komunalnih poslova
koji su predmet ove odluke, dostavila je tvrtka KOSIĆ d.o.o.
Pregledom iste ponude, utvrđeno je, da ista ispunjava tražene uvjete iz
poziva za dostavu ponuda te je stoga Povjerenstvo za provedbu postupka
prikupljanja ponuda predložilo, da se obavljanje poslova koji su predmet ove
Odluke, povjeri tvrtki KOSIĆ d.o.o., Jurija Haulika 18, Karlovac, prema slijedećim
cijenama:
-iskop i zatrpavanje groba bez betonskog opsega u iznosu od 1.300,00 kn
-iskop i zatrpavanje groba sa betonskim opsegom u iznosu od 1.600.00 kn
-godišnje održavanja okoliša groblja, košnja trave i sl.na tri mjesna groblja u
iznosu od 10.000,00 kn
Tvrtka KOSIĆ d.o.o. nije u sustavu PDV-a.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova ukopa pokojnika i održavanja
mjesnih groblja na temelju pisanog ugovora, određeni u pozivu za dostavu
pismenih ponuda, utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova,
sukladno čl.15.stavku 5.Zakona o komunalnom gospodarstvu.
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Ad
8.)
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana
Mandatne komisije
Na prijedlog 1/3 vijećnika, Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, donosi
Odluku
o razješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
Članak 1.
Mihovil Braim razrješuje se člana Mandatne komisije zbog prestanka
prebivališta na području Općine Lasinja i prestanka mandata člana Općinskog
vijeća Općine Lasinja.
Članak 2.
Za člana Mandatne komisije imenuje se Matija Prigorac, Ul.Sv.Antuna 3,
Lasinja.
Mandat imenovanog traje do isteka redovnog mandata komisije.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 9.) Pitanja i prijedlozi
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da tijekom kolovoza neće biti sjednica, a
za rujan najavljuje rebalans proračuna te Strategiju Općine (nacrt je pripremljen
i dostavit će se vijećnicima). Poziva vijećnike da pažljivo pročitaju i uključe se u
proceduru. Slijede i izmjene prostornog plana.
Zaključuje da je 5. kolovoza obilježavanje 20. obljetnice “Oluje“ uz prigodni
program i zabavu, pripreme se odvijaju u suradnji s lokalnim udrugama, svi su
pozvani.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio šesnaestu
redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja.
Završeno u 18.30 sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Nevenka Panijan

Mirko Jušinski
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