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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/06
URBROJ:2133/19-02-16-2
Lasinja, 19. prosinca 2016.

Z A P I S N I K
sa dvadesetpete redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane
dana 19. 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,

Odsutni vijećnici: Ante Markulin, Kruno Britvec, Tomo Pavek
Ostali nazočni: - Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Ivica Dugina, pročelnik JUO
- Ivan Mihalić, predstavnik Savjeta mladih Općine Lasinja
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara dvadesetpetu
redovnu sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira da
je nazočnošću 8 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe na području
Općine Lasinja na temelju pisanog ugovora
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka i izabranih članova s liste grupe birača za 2017. godinu
4. Prijedlog Odluke o načinu financiranja predstavnika srpske nacionalne
manjine u Općini Lasinja za 2017. godinu
5. Prijedlog Programa utroška novčanih sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za 2017. godinu
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6. 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. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe na području
Općine Lasinja na temelju pisanog ugovora
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka i izabranih članova s liste grupe birača za 2017. godinu
4. Prijedlog Odluke o načinu financiranja predstavnika srpske nacionalne
manjine u Općini Lasinja za 2017. godinu
5. Prijedlog Programa utroška novčanih sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za 2017. godinu
6. 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 dvadesetčetvrte redovne sjednice Općinskog vijeća Općine
Lasinja usvaja se bez primjedbi.

Ad 2.)
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava
obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i
zimske službe na području općine Lasinja na temelju pisanog
ugovora
Gospodin Željko Pigorac istaknuo je da zbog natječajne procedure nije bilo
moguće ranije dostaviti prijedlog odluke. Isti je pripremljen i dostavljen prije
početka sjednice. Povjerenstvo je otvorilo i pregledalo ponude.
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 članova, donosi
Odluku
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe
na području Općine Lasinja na temelju pisanog ugovora
I.
__________________________________________________________________________________________
Općinsko vijeće Općine Lasinja – zapisnik sa 25. redovne sjednice

3

Obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i zimske
službe na području Općine Lasinja na temelju pisanog ugovora za razdoblje od 4
(četiri) godine, računajući od dana potpisa ugovora, povjerava se
Autoprijevozničkom obrtu VUKSAN , Trg hrvatskih branitelja 8, Lasinja. Ukupna
cijena ponude prema ponudbenom troškovniku (zbroj svih jediničnih cijena iz
troškovnika) iznosi 7.122,50 kn s PDV-om.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Dana 27. studenog 2016. godine, općinski načelnik Općine Lasinja objavio
je dnevnom tisku „Večernji list“ javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe na području Općine Lasinja na
temelju pisanog ugovora za razdoblje od 4 (četiri) godine.
Ponudu na javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova koji su
predmet ove odluke, dostavio je Autoprijevoznički obrt VUKSAN, OIB:
81440479585, Trg hrvatskih branitelja 8, Lasinja.
Pregledom ponude, utvrđeno je, da ista ispunjava tražene uvjete iz javnog
natječaja te je stoga Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda
predložilo, da se obavljanje poslova koji su predmet ove Odluke, povjeri
Autoprijevozničkom obrtu VUKSAN, Trg hrvatskih branitelja 8, Lasinja čija
ukupna cijena ponude prema ponudbenom troškovniku iznosi 7.122,50 kn s PDVom.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i
zimske službe na temelju pisanog ugovora, utvrđeni dokumentacijom za javni
natječaj, utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno
čl. 15. stavku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, Trg Nikole
Šubića Zrinskog 3, Zagreb.
Upravni spor pokreće se u roku 30 dana od dana urednog primitka ove
Odluke, sukladno čl. 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem
pošte preporučeno u 3 (tri) primjerka.
Uz tužbu je potrebno priložiti presliku pobijane Odluke.

Ad 3.) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka i izabranih članova s liste grupe
birača za 2017. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 članova, donosi
Odl uku
__________________________________________________________________________________________
Općinsko vijeće Općine Lasinja – zapisnik sa 25. redovne sjednice

4

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i izabranih članova s liste grupe birača za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom se odlukom raspoređuju novčana sredstava iz proračuna Općine
Lasinja za 2017. godinu, u svrhu redovitog godišnjeg financiranja političkih
stranaka i članova vijeća izabranih s liste grupe birača koja participiraju u
Općinskom vijeću Općine Lasinja u ukupnom iznosu od 9.990,00 kn.
Članak 2.
Proračunska sredstva iz članka 1.ove Odluke raspoređuju se na način, da
se utvrdi jednaki iznos sredstava za ukupno 11 članova Općinskog vijeća Općine
Lasinja, tako da pojedinoj političkoj stranci i izabranom članu s liste grupe birača,
pripadaju sredstva srazmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 900,00 kn godišnje.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo
na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog
vijeća.
Članak 3.
Raspoređena novčana sredstva iz članka 2.ove Odluke doznačit će se na
žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana općinskog vijeća
izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima iz sredstava
Proračuna Općine Lasinja za 2017. godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 4.) Prijedlog Odluke o načinu financiranja predstavnika srpske
nacionalne manjine u Općini Lasinja za 2017. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 članova, donosi
Odluku
o načinu financiranja predstavnika srpske
nacionalne manjine u Općini Lasinja za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način financiranja rada i programa
predstavnika srpske nacionalne manjine Općine Lasinja te se utvrđuje kriterij za
određivanje visine sredstava u Proračunu Općine Lasinja za 2017. godinu (u
daljnjem tekstu: Općina) za financiranje rada i programa.
Članak 2.
Sredstva za rad predstavnika srpske nacionalne manjine osiguravaju se iz
sredstava:
-Proračuna Općine Lasinja
-donacija, poklona, nasljedstva i sl.
-drugih izvora koje ostvari u skladu sa pozitivnim propisima.
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Članak 3.
Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se
pravo na naknadu troškova utvrđenih programom rada, javni prijevoz, uredski
materijal, bankarske usluge i usluge platnog prometa, poštanske usluge i
dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice
za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.
Članak 4.
Za rad i program iz članka 3. ove Odluke, predstavniku srpske nacionalne
manjine Općine Lasinja predviđena sredstva u Proračunu Općine Lasinja za 2017.
godinu iznose 3.000,00 kuna.
Članak 5.
Predstavnik srpske nacionalne manjine dužan je dostaviti Općini Lasinja
izvješće o namjenskom trošenju sredstava do 15. veljače za prethodnu godinu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.

Ad 5.) Prijedlog Programa utroška novčanih sredstava od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za
2017. godinu
Vijeće bez raprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 članova, donosi
Program
utroška novčanih sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za 2017. godinu
I.
Programom utroška novčanih sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja utvrđuje se namjena korištenja i
kontrole utroška sredstava naknade namijenjenih za izradu prostornih planova te
za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti pojedinih područja Općine Lasinja.
II.
Planirani prihodi u visini od 30% prikupljenih sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za 2017. godinu, u
iznosu od 50.000,00 kn, utrošit će se za izradu dokumenata prostornog
uređenja te izgradnju i rekonstrukciju javnih prometnih površina.
III.
Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.

Ad 6.) Pitanja i prijedlozi
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Gospodin Zvonimir Britvec pita jesu završeni radovi sa Šumarijom na putu te
zar nije njihova šuma i na dionici prije brda. Granje u grabi (i to ne samo sitno,
već i deblji grabovi) nalazi se već na početku, a oni su počeli čistiti na ravnici kad
se izađe na brdo.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da je inzistirao da se sve vrati u prvobitno
stanje te je smatrao da je tako i odrađeno. Iduće godine treba započeti
projektirati taj most, Hrvatske vode to izgleda ne zanima, tako da je upitno da li
će uopće sudjelovati, a cesta je općinska i jasno je što to znači.
Gospodin Mijo Topolnjak ističe da je i u Brezju rušeno granje (Topolnjakova
ulica), no nije dobro očišćeno, ima ostataka koji ugrožavaju sigurnost, past će
nekome na glavu i bit će problema.
Gospodin Željko Prigorac slaže se da se na terenu svašta događa i da je sve
skupa previše izmaklo kontroli, od šumskih puteva u državnoj šumi, preko
privatnih, do stanja na cestama. Na kraju sve dođe na općinsku adresu, a država
se vrlo elegantno distancirala od svega.
Gospodin Josip Erega upozorava da se u Prkosu Lasinjskom kod trgovine uz
kontejnere gomila otpad, što bi nekako trebalo spriječiti, ili postavljanjem rampe
ili na drugi način.
Gospođa Danica Mičić također upozorava da je puno smeća odloženo po
šumama.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da se planirana kontejnere postaviti bliže
Koraća pa će se vidjeti, možda se spriječi takvo gomilanje.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio dvadesetpetu
redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja.
Gospodin Mijo Topolnjak zahvalio je, u ime stranke i svoje osobno, svima na
suradnji i čestitao predstojeće blagdane.
Gospodin Željko Prigorac se pridružuje čestitkama, izražava zadovoljstvo
radom Vijeća u cjelini te se nada da će se takav trend održati i sljedeće godine,
na dobrobit svih stanovnika općine.
Gospodin Mirko Jušinski također upućje čestitke i poziva nazočne na prigodni
domjenak.
Završeno u 18.00 sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Nevenka Panijan

Mirko Jušinski
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