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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/18-01/05
URBROJ:2133/19-02-18-2
Lasinja, 26. srpnja 2018.

Z A P I S N I K
sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane dana 26. srpnja
2018. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta 19, s početkom u 16:30
sati.
Nazočni članovi: Mirko Jušinski, Draga Pavek, Lucija Potesak, Josip Erega, Marta
Zmajlović, Josipa Brcković, Terezija Vidak, Zrinka Milovac, Kruno
Britvec, Ivan Mihalić, Mijo Topolnjak
Ostali nazočni:- Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Ivica Dugina, pročelnik JUO Općine Lasinja
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara devetu redovnu
sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira da je
nazočnošću 11 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lasinja
3. Pitanja i prijedlozi
Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 11
vijećnika, koji su glasovali „ZA“ usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lasinja
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3. Pitanja i prijedlozi
Prešlo se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 11 vijećnika, koji su glasovali “ZA”, usvojen
je
Z a k l j u č a k
Zapisnik sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja usvaja se bez
primjedbi.

Ad 2.) Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da je temeljem novog
zakona o lokalnoj samoupravi potrebno izvršiti usklađivanja određenih akata, zbog
toga je usvojen novi statut, poslovnik pa tako i ova odluka. Analizom arhive i
dokumentacije utvrđeno je da je dosad sve to bilo regulirano samo pravilnikom.
Nakon konzultacija s ministarstvom, županijom i uredom državne uprave potvrđeno je
da je to potrebno mijenjati te najprije donijeti odluku o ustrojstvu, nakon toga slijedi
novi pravilnik i natječaj za pročelnika. Kazne za neprovođenje zakona su prevelike i ne
može dozvoliti se to ne riješi kako treba. Ovo je bitno zbog toga što će doći i do nekih
drugih promjena u sistematizaciji radnih mjesta. Određene radnike iz zdravstvenih
razloga treba drugačije prerasporediti, a s druge strane, očekivanja i zahtjevi od svih
zaposlenih svaki dan su sve veći i po pitanju rada, praćenja promjena, povlačenja
sredstava itd. i svi oni koji se ne žele prilagoditi i ne mogu to pratiti, morat će zatražiti
neko novo radno mjesto.
Gospodin Mirko Jušinski otvara raspravu.
Gospodin Mijo Topolnjak predlaže sljedeće izmjene i dopune:
- u čl. 7. - u posljednjem redu izbrisati “i” ispred riječi “druge poslove” te nakon
riječi “načelnika” dodati “i predsjednika Općinskog vijeća”
- u čl. 13. – 1. stavak preoblikovati tako da počinje sa “Javni natječaj …” te brisati
riječ “novog”
- u 2. stavku – izraz “privremenog pročelnika” zamijeniti sa “v.d.
pročelnika sa određenim rokom”
- u 3. stavku - brisati riječ “novi”
Gospodin Željko Prigorac odgovara da u zakonu stoji “privremeni pročelnik”, s
ostalim prijedlozima se slaže.
Nakon kraće rasprave i provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je
jednoglasno, uz nazočnost 11 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
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Odluka
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lasinja, uz predložene
izmjene i dopune (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 3.) Pitanja i prijedlozi
Pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio devetu redovnu sjednicu
Općinskog vijeća Općine Lasinja.

Završeno u 17:00 sati.

Zapisničarka
Nevenka Panijan

Predsjednik Općinskog vijeća
Mirko Jušinski
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