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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/05
URBROJ:2133/19-02-16-2
Lasinja, 8. prosinca 2016.

Z A P I S N I K
sa dvadesetčetvrte redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja,
održane dana 8. prosinca 2016. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska
cesta 19, s početkom u 16.30 sati.
Nazočni vijećnici:

Mirko Jušinski, Josip Erega, Matija Prigorac, Mijo Topolnjak
Zvonimir Britvec, Željko Zmajlović, Tomislav Marušić,
Danica Mičić, Tomo Paek

Odsutni vijećnici: Ante Markulin, Kruno Britvec
Ostali nazočni: - Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Ivica Dugina, pročelnik JUO
- Jadranka Vuksan, viša referentica za fin., rač. i proračun
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin
Mirko
Jušinski,
predsjednik
Općinskog
vijeća,
otvara
dvadesetčetvrtu 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 jednu dopunu u odnosu na dostavljeni prijedlog:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu
3. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lasinja 2016. –
2018. godine
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Lasinja za 2016. godinu
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
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području Općine Lasinja za 2016. godinu
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa financiranja potreba socijalne skrbi
Općine Lasinja za 2016. godinu
8. Prijedlog Proračuna Općine Lasinja za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. god.
9. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Lasinja 2017. – 2018. i 2019.god.
10.Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lasinja za 2017. godinu
11.Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Lasinja za 2017. godinu
12.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Lasinja za 2017. godinu
13.Prijedlog Programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za
2017. godinu
14.Prijedlog Plana davanja koncesije za 2017. godinu
15.Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesije za 2017., 2018. i 2019. god.
16.Prijedlog Zaključka o izmjeni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta
na području Općine Lasinja
17.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
“Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC
LA-11” unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020.
18.Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko
proizvodne zone “Lasinja”
19.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. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu
3. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lasinja 2016. –
2018. godine
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Lasinja za 2016. godinu
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Lasinja za 2016. godinu
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa financiranja potreba socijalne skrbi
Općine Lasinja za 2016. godinu
8. Prijedlog Proračuna Općine Lasinja za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. god.
9. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Lasinja 2017. – 2018. i 2019. god.
10.Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lasinja za 2017. godinu
11.Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Lasinja za 2017. godinu
12.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Lasinja za 2017. godinu
13.Prijedlog Programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za
2017. godinu
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14.Prijedlog Plana davanja koncesije za 2017. godinu
15.Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesije za 2017., 2018. i 2019. god.
16.Prijedlog Zaključka o izmjeni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta
na području Općine Lasinja
17.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
“Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC
LA-11” unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020.
18.Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko
proizvodne zone “Lasinja”
19.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 dvadesettreće redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja
usvaja se bez primjedbi.

Ad 2.) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za
2016. godinu
Gospođa Jadranka Vuksan istaknula je da se planirani prihodi i rashodi ne
izvršavaju kako je planirano pa je stoga potrebno izvršiti određene izmjene.
Obrazložila je prijedlog.
Gospodin Željko Prigorac dodao je da ostvarenje svih zacrtanih ciljeva nije
uspjelo, ne našom krivnjom, nego zbog toga što nije bilo otvorenih natječaja.
Upravo je krenuo jedan, za njega se pripremamo, stoga je i dopunjen dnevni
red, što će još kasnije pojasniti. Ono što je bilo moguće i dostupno, je i
ostvareno, slobodno može reći da ni u čemu nije bilo propusta, tako da je kroz
sve natječaje došlo oko 600.000,00 kn. Nabavka traktora nije realizirana zbog
toga što nije pronađeno nešto odgovarajuće, a da cjenovno nije previše.
Realizirane su i sve potpore korisnicima, nitko nije uskraćen. Stanje komunalne
infrastrukture održano je na zadovoljavajućoj razini.
Slijede tehničke točke, koje se usklađuju s proračunom. Zaključio je da je godina
dobro odrađena, stanje je u dobroj pozitivi, jedino mu je žao zbog velikih
projekata, no nada se boljim prilikama sljedeće godine.
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Izmjene
i dopune Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu (iste su sastavni dio
zapisnika).
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Ad 3.) Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
Općine Lasinja 2016. – 2018. godine
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Izmjene

i dopune

Plana razvojnih programa Općine Lasinja za 2016. – 2018. godine (iste su
sastavni dio zapisnika).

Ad 4.) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za
2016. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Odluku
o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu (ista je sastavni dio
zapisnika).

Ad 5.) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za
2016. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Izmjene i dopune
Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Općine Lasinja za 2016. godinu
I.
U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Lasinja za 2016. g. (Glasnik Općine Lasinja br. 9/2015,
4/2016), u točci I. 2., u podnaslovu „a) Modernizacija nerazvrstanih cesta“, u
stavku 2., umjesto iznosa od „990.000,00 kn“, stavlja se iznos od
„851.000,00 kn“.
U točci I. 2. podnaslovu “f) Izgradnja nogostupa”, u stavku 2. umjesto
iznosa od “1.800.000,00 kn”, stavlja se iznos od “380.000,00 kn”.
U točci I. 2. podnaslov “g) Uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta”,
briše se.
U točci 1.2. dodaje se novi podnaslov “h” koji glasi:
“h) Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete”.
Iza novog podnaslova “h” dodaje se tekst koji glasi:
„Projekt javne rasvjete na području Općine Lasinja uključuje nabavu novih
ekološko štednih lampi te radove na njihovoj ugradnji.
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Za realizaciju ovog projekta predviđena su novčana sredstva u Proračunu Općine
Lasinja u iznosu od 37.000,00 kn.
Izvor 4. 1 . Prihodi za posebne namjene“.
II.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
Glasniku Općine Lasinja.
I.

Ad 6.) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2016.
godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Lasinja za 2016. godinu
I.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Lasinja za 2016. godinu (Glasnik Općine Lasinja br. 9/2015, 4/2016), u točci III.
podtočci „A) Održavanje javnih površina “, stavak 2. mijenja se i glasi:
„Sredstva za izvođenje radova na održavanju javnih površina osigurat će se iz
općih prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 15.000.00 kn.“
U točci III. podtočci „b) Održavanje nerazvrstanih cesta“, stavak 4. mijenja
se i glasi:
„Financijska sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta uključuju troškove
nabave i prijevoza kamenog materijala te obavljanje usluge održavanja
makadamskih i asfaltiranih putova, zimsku službu i dr., predviđaju se u ukupnom
iznosu od 592.000,00 kn i to kako slijedi:
-

za
za
za
za

nabavu i prijevoz kamenog materijala ---------------- 59.000,00 kn
nabavu građevinskog materijala i dijelova ----------- 10.000,00 kn
uslugu tekućeg i investicijskog održavanja---------- 443.000,00 kn
usluge održavanja u zimskim uvjetima --------------- 80.000,00 kn“

U točci III. podtočci c) Održavanje mjesnih groblja, u stavku 2. umjesto
iznosa od „90.000,00 kn“, stavlja se iznos od „81.000,00 kn“.
II.
U točci 4. programa, umjesto iznosa od „ 745.000,00 kn“, stavlja se
iznos od „ 703.000,00 kn“.
III.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
Glasniku Općine Lasinja.
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Ad 7.) Prijedlog izmjena i dopuna Programa financiranja potreba
socijalne skrbi Općine Lasinja za 2016. godinu
Presjedavajući otvara raspravu.
Gospođa Danica Mičić pita je li se koji put sastao Odbor za socijalu skrb te
zašto se imenuje, ako se ne sastaje. Ima starijih osoba u Sjeničaku Lasinjskom
koje nitko ne obilazi osim nje (navela je primjere).
Gospodin Mirko Jušinski ističe da mu je drago što je ovo pitanje postavljeno,
smatra da ima potreba za radom odbora. Neke službe se kreću na području
općine, a preko odbora bi se sve moglo bolje pratiti. Možda u nekim sredinama
ima kritičnih obitelji koje trebaju pomoć, a za koje ne znamo. Postoji i Župni
karitas i Crveni križ, suradnjom svih bi se moglo nešto postići. Smatra da
primjedbu ne treba zanemariti, nego upozoriti odbor na obveze.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da se slaže s primjedbom da bi se odbor
trebao sastati, no cijelu problematiku socijalne skrbi vodi Centar za socijalnu
skrb, Općina ne odlučuje o tome niti se može miješati. Jedino što odbor može
razmatrati su potpore iz općinskih sredstava. Uloga odbora nije da ide po selu, to
moraju odraditi općinske službe, u tom slučaju to spada na jednog čovjeka,
pročelnika ili nekog drugog. Bez obzira na rad odbora, socijalne potrebe nisu
zapostavljene, tko god se obratio Općini, od Županije, Crvenog križa,
humanitarnih udruga, svima se pomoglo doći do krajnjih korisnika. Iako je
većina akcija usmjerena na korisnike ZMN i starije osobe, prema dodatnim
saznanjima Općine, uključivane su i ostale osobe ili obitelji u potrebi. Za primjer
gospođe Danice Mičić potvrđuje da su navedene osobe korisnice ZMN, dobile su
naknadu za ogrjev, uključene su u program dodjele paketa. Problem je možda u
njihovim skrbnicima te se postavlja pitanje tko na kraju koristi dobivenu pomoć.
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Izmjene o dopune
Programa financiranja potreba socijalne skrbi
Općine Lasinja za 2016. godinu
I.
U Programu financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2016.
godinu (Glasnik Općine Lasinja br. 9/2015), točka II. mijenja se i glasi:
„Sredstva za potrebe socijalne skrbi u iznosu od 532,900,00 kn, raspoređuju se
kako slijedi:
1.Prava iz socijalne skrbi
 naknada za troškove stanovanja - 5.000,00 kn
 naknada za troškove ogrjeva - 35.000,00 kn
 jednokratna naknada - 18.000,00 kn
 naknada za besplatnu školsku kuhinju učenika osnovne škole – 20.000,00
kn
 naknada za Crveni križ - 11.400,00 kn
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2.Drugi oblici pomoći
 naknada za kupnju školskih knjiga - 11.000,00 kn
 naknada osobama s invaliditetom – 5.000,00
 naknada smještaja u učeničke i domove - 59.000,00 kn
 naknada za podmirenje troškova liječenja - 10.000,00 kn
 naknada za novorođeno dijete - 32.000,00 kn
 naknada za troškove prijevoza - 170.000,00 kn
 naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u
dječjem vrtiću ili jaslicama - 79.000,00 kn
 naknada za podmirenje troškova ukopa - 5.000,00 kn
 naknada za podmirenje troškova škole u prirodi - 11.500,00 kn
 naknada za provođenje programa predškolskog odgoja (male škole)28.000,00 kn
 naknada za prehranu učenika osnovne škole - 28.000,00 kn
 naknada za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom - 5.000,00 kn
II.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
Glasniku Općine Lasinja.

Ad 8.) Prijedlog Proračuna Općine Lasinja za 2017. i projekcija za
2018. i 2019. godinu
Gospođa Jadranka obrazložila je prijedlog.
Gospodin Željko Prigorac dopunio je da je proračun dosta velik, zbog
prijenosa nerealiziranih projekata, nada se boljoj realizaciji sljedeće godine,
Istaknuo je važnije: nogostup u Ulici sv. Florijana, sportski tereni, tehnička
dokumentacija za vrtić i prezentacijski centar, određena sredstva potpore za
vatrogasni dom, mobilno reciklažno dvorište, modernizacija nerazvrstnih cesta u
Jamničkoj ulici i na Slapu. Ove godine pripremljeno je dosta projektne
dokumentacije, koja će poslužiti u realizaciji. Trebalo bi legalizirati groblja te
napraviti plan ulaganja, bilo bi poželjno da sva budu ograđena. Zadržana su sva
prava koja su osiguravana korisnicima tijekom ove godine. Predlaže da se
proračun usvoji, u slučaju da je nešto propušteno, poziva nazočne da se uključe.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gospodin Mijo Topolnjak smatra da je prijedlog u redu, jedino za projekt
prezentacijskog centra (R0123-1) predlaže da se i 2017. i 2018. godine planira
određeni iznos.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da se građevinska dozvola očekuje tek
polovinom sljedeće godine, još nije poznato gdje će se moći prijaviti, zato nije
planirano, no prihvaća prijedlog, stavit će se po 100.000,00 za svaku godinu te
za isti iznos povećati ukupan proračun.
Gospodin Mirko Jušinski pita gdje je stavka za opremu za groblje. Ne zna da li
vijećnici znaju o čemu se radi pa će pojasniti. Smatra da bi trebalo nabaviti
prijenosni razglas za groblja, da se taj ispraćaj podigne na višu razinu. Isti bi se
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mogao koristiti u određenim prigodama na spomen obilježju, kao i na drugim
mjestima. Općina mora stvoriti uvjete i pružiti određene mogućnosti, a na
korisnicima je konačan izbor. Predlaže da se osigura pozicija, o modelu uređaja
odlučit će se kasnije.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da ta mogućnost postoji i sada sa
izvršiteljem ukopa pokojnika, samo se nešto dodatno plaća. Ako Općina nabavi
razglas postavlja se pitanje tko će rukovati istim i kako će se to financijski
riješiti.
Nakon kraće raprave, Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Proračun
Općine Lasinja za 2017. godinu, sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu, sa
predloženim povećanjem od 100.000,00 kn (isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 9.) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Lasinja 2017. –
2018. i 2019. godine
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Plan
razvojnih programa Općine Lasinja za razdoblje 2017. – 2019. godine (isti je
sastavni dio zapisnika).

Ad 10.) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lasinja
za 2017. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Odluku
o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2017. godinu (ista je sastavni dio
zapisnika).

Ad 11.) Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2017.
godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Program
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izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja
za 2017. godinu (isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 12.) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Lasinja za 2017. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Program
održavanja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2017. godinu
(isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 13.) Prijedlog Programa financiranja potreba socijalne skrbi
Općine Lasinja za 2017. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Program
financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2017. godinu (isti je
sastavni dio zapisnika).

Ad 14.) Prijedlog Plana davanja koncesije za 2017. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Godišnji
plan davanja koncesije Općine Lasinja za 2017. godinu (isti je sastavni dio
zapisnika).

Ad 15.) Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesije za 2017.,
2018. i 2019. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 članova, donosi
Srednjoročni
(trogodišnji) plan davanja koncesije za razdoblje 2017. – 2019. godine (isti je
sastavni dio zapisnika).
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Ad 16.) Prijedlog Zaključka o izmjeni Jedinstvene baze podataka
nerazvrstanih cesta na području Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da je bilo
određenih promjena u površinama, česticama, promjena statusa Ulice sv.
Florijana iz lokalne u nerazvrstanu, nakon završetka modernizacije mijenja se
podatak iz makadama u asfaltiranu. Sljedeće godine treba napraviti
kategorizaciju na nerazvrstane ceste, šumske i poljske puteve. Uveden je GIS
program koji obuhvaća objekte i ceste te će kao baza komunalne infrastrukture
poslužiti za daljnje aktivnosti u tom smjeru.
Gospodin Zvonimir Britvec pita za cestu u Vukelićima, duljine oko 600 m od
njega do županijske ceste (uz Dragana), nema je u popisu.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da treba vidjeti je li uopće ucrtana, za
sada nije u prioritetu, no dopunit će se. Prije toga treba utvrditi kriterije
kategorizacije.
Gospodin Matija Prigorac se ispričao i napustio sjednicu.
Gospodin Mijo Topolnjak ističe da treba evidentirati
od Špička unutra.

cestu/put kroz Knjaiće,

Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 članova, donosi
Zaključak
o dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta
na području općine Lasinja
I.
Ovim Zaključkom dopunjuje se Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih
cesta na području općine Lasinja, sukladno Tablici koja se nalazi u privitku ovog
Zaključka.
II.
Jedinstvena baza podataka čini sastavni dio Odluke o nerazvrstanim
cestama (Glasnik Općine Lasinja br. 7/13).
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 17.) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja u projekt “Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u
sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11” unutar Mjere 07 “Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
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Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da to proizlazi iz
natječaja. Tek po objavi poznato je što sve treba, između ostalog sada i ovakva
odluka plus sve ostalo propisano.
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 članova, donosi

Odluku
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija
ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11” unutar
Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
(ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 18.) Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog
uređenja Gospodarsko proizvodne zone “Lasinja”

plana

Gospodin Mijo Topolnjak smatra da 3. stavak u čl.68. nije dobar, Odbor za
statut nema ovlasti revidirati i donositi pročišćeni tekst, može samo predlagati,
stoga predlaže da se ovo provjeri.
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 članova, donosi
Odluku
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko proizvodne
“Lasinja” (ista je sastavni dio zapisnika).

zone

Ad 19.) Pitanja i prijedlozi
Gospodin Mijo Topolnjak pita da li se priprema doček nove godine na trgu.
Gospodin Marijo Perčić potvrđuje da se priprema, u organizaciji Savjeta
mladih, uz kuhano vino i vatromet.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući
dvadesetčetvrtu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja.

zaključio

Završeno u 19.00 sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Nevenka Panijan

Mirko Jušinski
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