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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/02
URBROJ:2133/19-02-16-4
Lasinja, 12. svibnja 2016.

Z A P I S N I K
sa dvadesetprve redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane
dana 12. svibnja 2016. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta 19,
s početkom u 16.30 sati.
Nazočni vijećnici:

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

Odsutni vijećnici: Ante Markulin, Željko Zmajlović, Tomo Pavek
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
- Katarina Bortiek, viša referentica za financije, rač. i pror.
- Zvonimir Franjković, Rudolf Šnidarić (građani)
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara dvadesetprvu
redovnu sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Ističe da su
sjednici nazočni vanjski gosti, gospodin Zvonimir Franjković i gospodin Rudolf
Šnidarić, koji su se u skladu s poslovnikom pismeno najavili te će im se tijekom
posljednje točke dnevnog reda omogućiti uključivanje i iznošenje razloga
sudjelovanja. Konstatira da je nazočnošću 8 vijećnika
ispunjen uvjet za
pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red, uz dopunu u odnosu na dostavljeni prijedlog:
- točka 12. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarsko proizvodne zone
„Lasinja“, ostale točke se pomiču za jedno mjesto, tako da konačni prijedlog
glasi:
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1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za
2015. godinu
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2015. godinu
5. Izvješće o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Lasinja za 2015. godinu
6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Lasinja za 2015. godinu
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za
2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (I. rebalans)
9. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lasinja
2016. - 2018. godine
10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu
11. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Lasinja
12. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarsko proizvodne zone „Lasinja“
13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko
proizvodne zone „Lasinja“
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na
području Općine Lasinja i Provedbenog plana unaprjeđenja zaštitu od požara
na području općine Lasinja za 2015. godinu
15. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija Općine Lasinja
16. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih
poslova održavanja mjesnih groblja Lasinja, Desni Štefanki, Crna Draga,
Banski Kovačevac i Prkos Lasinjski
17. Prijedlog Odluke dodjeli javnih priznanja i zahvalnica Općine Lasinja
18. Pitanja i prijedlozi
Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 8
vijećnika, usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za
2015. godinu
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2015. godinu
5. Izvješće o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Lasinja za 2015. godinu
6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Lasinja za 2015. godinu
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za
2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (I. rebalans)
9. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lasinja
2016. - 2018. godine
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10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu
11. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Lasinja
12. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarsko proizvodne zone „Lasinja“
13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko
proizvodne zone „Lasinja “
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na
području Općine Lasinja i Provedbenog plana unaprjeđenja zaštitu od požara
na području općine Lasinja za 2015. godinu
15. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija Općine Lasinja
16. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih
poslova održavanja mjesnih groblja Lasinja, Desni Štefanki, Crna Draga,
Banski Kovačevac i Prkos Lasinjski
17. Prijedlog Odluke dodjeli javnih priznanja i zahvalnica Općine Lasinja
18. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 vijećnika, usvojen je
Z a k l j u č a k
Zapisnik sa dvadesete redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja
usvaja se bez primjedbi.

Ad 2.) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za
2015. godinu
Gospođa Katarina Bortiek obrazložila je Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna za 2015. godinu.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu (isti je sastavni
dio zapisnika).

Ad 3.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Lasinja za 2015. godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
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Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Lasinja za 2015. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2015. godinu.
II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće iz točke I. Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 4.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Lasinja za 2015. godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture
na području općine Lasinja za 2015. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja
infrastrukture na području općine Lasinja za 2015. godinu.

komunalne

II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće iz točke I. Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 5.) Izvješće o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Lasinja za 2015. godinu
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da je analiza pripremljena sukladno
novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, nije razmatrana prilikom donošenja
smjernica, zbog kasnijeg održavanja vatrogasnih skuština što je ujecalo na
prikupljanje podataka od vatrogasaca. Općina ima sve provedbene akte, što je i
prilikom nedavno provedenog nadzora utvrđeno te nije bilo primjedbi. Treba
mijenjati operativne snage sustava, u tom smislu očekuju se još neki provedbeni
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akti te će se tijekom godine i to rješavati. Na sreću protekle godine nije bilo
potreba za intervencijama, za razliku od 2014. godine kad su bile 2 elementarne
nepogode. Sustav će se postepeno nadograđivati, odrađeno je pozivanje stožera
i ažuriranje novih članova. Napominje da u zaglavlju akta trebe ispraviti članak
zakona, tako da glasi “čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite”. Predlaže da se
ova analiza usvoji.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Analizu
stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Lasinja u 2015. godini
(ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 6.) Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Lasinja za
2015. godinu
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da je pripremio iscrpno izvješće, trudio
se sve obuhvatiti. Bitno je reći da je vidljiva osjetljivost Općine po pitanju
socijale, školskog i predškolskog odgoja, obuhvaćeno je i upravljanje
nekretninama, iako nažalost tavih nema puno.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Zaključak
I.
Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lasinja
za razdoblje od srpnja do prosinca 2015. godine.
Izvješće općinskog načelnika iz prethodnog stavka sastavni je dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 7.) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.
godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o rapodjeli reazultata poslovanja za 2015. godinu (ista je sastavni dio
zapisnika).
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Ad 8.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Lasinja za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
(I. rebalans)
Gospodin Željko Prigorac uvodno je istaknuo da je možda rebalans prebrzo,
no to je alat da se što kvalitetnije pripreme neke stvari, a jedan od razloga je što
od Ministarstva financija nisu na vrijeme stigle smjernice za uključivanje tekućih
pomoći iz državnog proračuna. Općina će temeljem Zakona o izvršavanju
državnog proračuna ostvariti kompenzaciju na ime povrata poreza na dohodak
građanima, povrat poreza na dobit se također kompenzira, a ostvarit će se i
određena pomoć temeljem indeksa razvijenosti, nada se da će u konačnici sve
skupa biti dobro za Općinu. Drugi razlog je priprema projekata za EU fondove,
gotovo je u vrijednosti 8 mil. kn (reciklažno dvorište 1,6 mil. kn; nogostup u Ulici
Sv. Florijana 1,8 mil. kn; sportski centar “Lastavica” 2,8 mil. kn; izgradnja
Ribičke ulice 1 mil. kn, ako bude moguće spajanje više građevinskih dozvola).
Sve je u planu za mjeru ruralnog razvoja, gdje je moguće ostvariti 100%
financiranja, osim reciklažnog dvorišta, gdje je omjer 80:20. Peti projekat je
preko MRRFEU cesta u Novom Selu Lasinjskom sa oko 540.000,00 kn. Još jedan
od razloga je i to što je MGIPU otvorilo javni poziv za projekte komunalne
infrastrukture, na koji je prijavljena cesta u zaseoku Vidaki (450.000,00 kn) te bi
to još dodatno trebalo uključiti u rebalans. Od Fonda solidarnosti EU u lipnju se
očekuje
povrat sredstava za sanaciju štete od elementarne nepogode u
100%tnom iznosu (265.000,00 kn). Bila je tu jedna stvar koju nismo znali
pozicionirati, no nisu nam to ni sada znali reći jer će povrat sredstava ići preko
Županije. Za izmjene prostornog plana u 5. mjesecu prošle godine išla je prijava,
projekt je odobren no sredstva još nisu isplaćena zbog rješavanja žalbi. Za
projekat razmjene mladih Erasmus+, prijava je na čekanju, ići će u slučaju da
netko ispadne (oko 130.000,00 kn). U konačnici proračun bi se povećao na 13
mil. kn, s time da moli da se doda i ovih 450.000,00 kn za kapitalne projekte iz
državnog proračuna (pozicija 421). Ovih 6-7 mil. kn definitivno ovisi o
natječajima.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gospođa Danica Mičić pozdravlja sve nazočne. Sretna je s ovim povećanjem,
daj Bože da se sve ostvari. S druge strane, nesretna, jer je još u prethodnom
mandatu u 3 zaselka u Prkosu Lasinjskom uništen asfalt kamionima Eko flora, a
to se više uopće ne spominje, iako su ga mještani sami financirali. Asfalt do
groblja, još od gospodina Jušinskog, se ubacuje i izbacuje, ali nikako da se
realizira. Ističe da joj je drago da se Lasinja uređuje, no misli da ne bi trebalo
zaboravljati druga naselja. Govori se da nema ljudi, a kako će i doći kad nema
infrastrukture, teško je ljude privući u ruralna područja ako im se ne osiguraju
uvjeti. Moli da se barem županijska cesta u Sjeničaku, od Reljine strane, riješi te
da se barem s jedne strane osigura pristup.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da se čeka kada će Vlada dati prave
smjernice kako bi se mogli pripremiti projekti. Jedna dionica je premali iznos za
EU fondove, a nije poznato da li se može spajati više građevinskih dozvola. Zato
je stavljena Ribička ulica kao pilot projekt, dok se ne vidi kako će sve
funkcionirati. Prema tumačenju županijskog ureda za prostorno uređenje u istu
građevinsku dozvolu ne mogu ići dionice koje nisu međusobno povezane.
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Gospođa Danica Mičić tvrdi da za cestu do 200 m ne treba građevinska
dozvola, a cesta do groblja je kraća.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da najprije treba riješiti imovinsko pravne
odnose za groblje. Ne želi obećavati nešto što ne može ispuniti.
Gospodin Mijo Topolnjak podsjeća da je načelnik zaboravio na obećanje za
doček nove godine na trgu, stoga smatra da je stavka reprezentacije od
20.000,00 premala za sve.
Nakon rasprave Vijeće, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu i
projekcije za 2017. i 2018. godinu (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 9.) Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
Općine Lasinja 2016. - 2018. godine
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Izmjenu
i dopunu Plana razvojnih programa Općine Lasinja za 2016. – 2018. godine
(ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 10.) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za
2016. godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu (ista je sastavni dio
zapisnika).

Ad 11.)
Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da je provedena
procedura donošenja, javni uvid i rasprava te ponovljena javna rasprava zbog
kamenoloma Kremešnica te zbog izmjena i dopuna županijskog plana i određenih
nesrazmjera. Bilo je dovoljno vremena da se svi zainteresirani informiraju i
uključe. Upravo ovaj aktivni kamenolom Županija nije imala u svom planu, sad je
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to usklađeno, aktiviran je i kamenolom u Sjeničaku Lasinjskom, a zabranjen u
Crnoj Dragi, zbog vodozaštitnog područja. Poduzetnička zona je povećana na 9
ha, uključeno je reciklažno dvorište i rekreacijske zone Jezera i Kupalište.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
(ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 12.) Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarsko proizvodne
zone „Lasinja“
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da postoji odluka o osnivanju zone, no
treba promijeniti površinu i definirati čestice obuhvata.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku

o osnivanju Gospodarsko proizvodne zone „Lasinja“ (ista je sastavni dio
zapisnika).

Ad 13.) Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Gospodarsko proizvodne zone „Lasinja“
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je da je izrada plana obveza da bi se zona
mogla aktivirati, postoje zainteresirane firme, jedna konkretno za bioenerganu.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko proizvodne zone “Lasinja”
(ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 14.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite
od požara na području Općine Lasinja i Provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara na području općine Lasinja za
2015. godinu
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
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Izvješće
o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Lasinja u 2015. godini (isto je
sastavni dio zapisnika).

Ad 15.)
Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Lasinja
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Pravilnik
o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Općine Lasinja (isti je sastavni dio zapisnika).
Gospodin Mijo Topolnjak se ispričao i napustio sjednicu.

Ad 16.)
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava
obavljanje komunalnih poslova održavanja mjesnih groblja
Lasinja, Desni Štefanki, Crna Draga, Banski Kovačevac i Prkos
Lasinjski
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 7 vijećnika, donosi
Odluku
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja
mjesnih groblja Lasinja, Desni Štefanki, Crna Draga, Banski Kovačevac i Prkos
Lasinjski (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 17.) Prijedlog Odluke dodjeli javnih priznanja i zahvalnica
Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac predlaže da se povodom Dana općine dodijele 2
priznanja:
1. Gospodinu Josipu Grdina – zbog medijskog praćenja općine, u danima
rata, a i danas, i to besplatno.
2. Elektri Karlovac-Pogon Jastrebarsko-Ispostavi Pisarovina
- zaposlenici
Ispostave još nisu dobili priznanje, iako su imali značajnu ulogu u razvoju i
obnovi općine, a i danas također imaju posebno u izvanrednim
situacijama.
Predsjedavajući otvara raspravu.
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Gospođa Danica Mičić slaže se s prijedlozima, smatra da predloženi zaslužuju
poštovanje i opravdali su priznanje.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno uz nazočnost 7 vijećnika, donosi
Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Lasinja
Članak 1.
Za izniman doprinos na obnovi i sanaciji elektrodistribucijske mreže
uništene tijekom Domovinskog rata te za razvoj i uspostavu nove distributivne
mreže i priključenje novo obnovljenih obiteljskih kuća na području Općine
Lasinja, dodjeljuje se javno priznanje Elektri Karlovac d.d., Pogon Jastrebarsko,
Ispostava Pisarovina.
Članak 2.
Dodjeljuje se javno priznanje novinaru i uredniku televizije 4rijeke Josipu
Grdini, za medijsko izvještavanje tijekom i nakon Domovinskog rata te praćenje
života i rada Općine Lasinja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se
u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 18.) Pitanja i prijedlozi
Predsjedavajući poziva gospodina Zvonimira Franjkovića da iznese svoj
problem.
Gospodin Zvonimir Franjković predstavio se nazočnima te istaknuo da je
vlasnik zemljišta u Desnom Sredičkom, nažalost nije član ove životne zajednice
jer ga je život odveo dalje. Ima pravomoćnu građevinsku dozvolu, da bi istu
mogao ishoditi morao je imati pristupni put, no, sada ima problem (ne samo on,
nego i susjedi) jer ne može pristupiti parceli. Lokalna zajednica, prema svim
zakonima, bila bi to dužna osigurati. Zahtjevali su to više puta i ponadali se da će
to biti riješeno, prošle godine postignut je usmeni dogovor i krenulo se, no iz
nekog razloga je stalo. Ne osvrćući se na pravne stvari željeli bi bar nešto dobiti
kako bi se komunalna opremljenost poboljšala. Podnijeli su zahtjev za vodovodni
priključak, no i to se postavlja upitno. Osobno je provjeravao, samo treba
pokrenuti izvlaštenje, sve čestice su u posjedu, osim jedne. S njegove strane
ništa nije nelegalno, no stalo je na komunalnoj opremljenosti. Došlo je do malog
nesporazuma sa službenim osobama, zbog čega je morao pismeno reagirati.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da nije u redu „zahtijevati„, Općina je
imala najbolje namjere da se to riješi. Nešto je ipak sporno, u gruntovnici je to
privatno vlasništvo, u proceduri iz 1985. godine ne može se naći dokument, pita
gosp. Franjkovića da li on ima parcelacijski elaborat.
Gospodin Franjković odgovara da elaborata nema jer se ne čuva trajno.
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Gospodin Željko Prigorac nastavlja:“ Vi tražite da mi provedemo izvlaštenje,
zašto bi morali nekoga oštetiti da bi pogodovali Vama? Znate da sam osobno
došao tamo i započeli smo uređenje pristupnog puta, ali su došli vlasnici i
zabranili nam daljnje radove.“ Pročitao je vlasnike susjednih parcela te
nastavio:“Na k.č. 154/2 smo sanirali mlaku, reagirala je vlasnica i imali smo
problema. Molim Vas da nađete taj elaborat.„
Gospodin Zvonimir Franjković odgovara da je JLS po zakonu dužna osigurati
osnovne uvjete komunalne opremljenosti. Uspoređuje sa sličnim parcelama i pita
zašto je onda put prema Jožeku napravljen.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da se tamo vlasnici nisu bunili, Općina ne
može nikome otimati, kao što ne bi ni njemu da su u pitanju neke druge
okolnosti. Predlaže da provjeri u arhivu. Bez suradnje svih strana i pristanka
vlasnika to se neće moći riješiti.
Gospodin Zvonimir Franjković ističe da je provjeravo, no niti oni nemaju. Sa
gosp. Špišićem se ne može razgovarati, Vito ima svoj interes, jedino Općina ima
portfelj i mogla bi to riješiti.
Gospodin Željko Prigorac moli ga da se obrati stručnom pravniku za savjet, u
protivnom izgubit ćemo spor.
Gospodin Ivica Dugina pojašnjava da se izvlaštenje provodi u interesu RH, ako
JLS pokrene takav postupak, RH mora dati suglasnost, a to je pod upitnikom.
Gospodin Željko Prigorac ističe da nešto smrdi s tim dokumentom parcelacije
(broj 03/1-813 iz 1985. godine), zašto to nije provedeno, ili je falsifikat ili ?
Ponavlja da mu Općina nije protivnik, nego partner i ne može se ići na silu. To je
i općinski problem, nažalost ima još takvih. Završno moli gosp Franjkovića da ne
inzistira da to Općina rješava jer će doći do tužbe.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio dvadesetprvu
redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja.

Završeno u 18.30 sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Nevenka Panijan

Mirko Jušinski
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