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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/19-01/01
URBROJ:2133/19-02-19-2
Lasinja, 31. siječnja 2019.

Z A P I S N I K
sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane dana 31.
siječnja 2019. 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, Ivan
Mihalić, Mijo Topolnjak, Kruno Britvec
Ostali nazočni:- Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Katarina Bortiek, pročelnica JUO
- Magdalena Marušić, predstavnica Savjeta mladih
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara dvanaestu 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.
2.
3.
4.
5.

Aktualni sat
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Prijedlog Odluke o visini poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u
kampu na području Općine Lasinja
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno dijete
7. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Lasinja za 2019. godinu
8. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara za 2018. godinu na području
Općine Lasinja
9. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine
Lasinja za 2019. godinu
10.Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Lasinja
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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.
2.
3.
4.
5.

Aktualni sat
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Prijedlog Odluke o visini poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u
kampu na području Općine Lasinja
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno dijete
7. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Lasinja za 2019. godinu
8. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara za 2018. godinu na području
Općine Lasinja
9. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine
Lasinja za 2019. godinu
10.Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Lasinja
Prešlo se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

Ad 1.) Aktualni sat
Gospodin Ivan Mihalić postavlja pitanje o čišćenju snijega, u utorak navečer ralica
nije prošla Crnom Dragom, nego 2-3 dana nakon što se snijeg rastopio. Budući da nije
na vrijeme očišćeno, stvorila se poledica na cesti. Drugo pitanje odnosi se na prijevoz
školske djece, budući da niži razredi ranije završavaju nastavu, zanima ga je li
moguće da autobus, kad je već gore, napravi jedan krug više te tu djecu ranije
odveze kući.
Na pitanje prijevoza odgovaraju Marta Zmajlović i Lucija Potesak te potvrđuju da su
djeca uključena u školske aktivnosti dok čekaju autobus, tako da nema potrebe za
ranijim prijevozom.
Gospodin Željko Prigorac potvrđuje da se dogodio propust u radu zimske službe te
ceste nisu na vrijeme posipane. Ne zna gdje je zaštekalo, no nastojat će da se to više
ne ponavlja. Kamen za posipavanje nije dobar, previše soli također nije dobro, ako
dođe do krive procjene i na vrijeme se ne krene, događa se situacija da je poslije
prekasno. S druge strane, možda se previše štedi, da se ne troše sredstva kad je
nepotrebno. Gledajući u odnosu na okruženje, nije najgore stanje. Utvrđeni su
prioriteti čišćenja, rok za izlazak je od 8 do 24 sata, s time da čišćenje počinje tek po
prestanku padalina.
Gospodin Ivan Mihalić slaže se u svemu, no misli da onda ne treba izlaziti ni kad je
već prekasno.
Gospodična Terezija Vidak ističe da kod njih ponekad ralica ne prođe ni nakon 3
dana, smatra da to nije u redu.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da je zakonodavac rekao da se ispod 10 cm
snijeg ne čisti i počinje tek po prestanku padalina, kod nas se čisti i ranije. Na
području općine je 60 km nerazvrstanih cesta i nije moguće da sve bude očišćeno u
__________________________________________________________________________________________
Općinsko vijeće Općine Lasinja – zapisnik sa 12. redovne sjednice

3

istom trenutku. Na mnogim mjestima nisu uređene živice i stabla uz cestu što dodatno
otežava čišćenje. Moli vijećnike da, prilikom donošenja sljedećeg proračuna, vode
računa o tome te odobre dodatna sredstva da se urede živice i raslinje uz ceste, kako
bi rad zimske službe bio kvalitetniji.
Gospodin Mirko Jušinski uključuje se i dodaje da i vijećnici imaju mogućnost
uključiti se i reagirati ako primijete da nešto nije u redu, treba nazvati načelnika ili
komunalnog redara, suradnja je potrebna. Ljudi bi uvijek htjeli više, no ako je stvarno
nešto potrebno onda to neka bude prioritet, bez obzira na troškove.

Ad 2.) 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 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja usvaja se bez
primjedbi.

Ad 3.) Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Gospođa Katarina Bortiek obrazložila je prijedlog odluke te istaknula da je osnovni
razlog izmjena obveza usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Gospodin Josip Erega smatra da bi osobe koje imaju status HRVI trebalo osloboditi
u određenom postotku.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da ne prihvaća prijedlog, može Vijeće svakoga
osloboditi plaćanja, no treba voditi računa o punjenju proračuna. U prethodnom
razdoblju za legalizaciju smo imali 1,00 kn/m3, dok je npr. Općina Pisarovina imala
15,00 kn, a onda se čudimo kako nemamo dovoljno sredstava za sve potrebe. Smatra
da bi bilo bolje, ako se planiraju oslobađanja od obveze plaćanja, u startu dignuti
iznos, a zatim osloboditi određene kategorije korisnika.
Gospodin Mirko Jušinski uključuje se i želi pojasniti zašto je doprinos bio utvrđen u
tako niskom iznosu. Budući da vikendaši nisu imali pravo na obnovu, namjera je bila
da im se za legalizaciju ne diže iznos doprinosa, kako bi im se barem na taj način
smanjili troškovi.
Vijećnici Ivan Mihalić i Josip Erega napustili su vijećnicu, a tijekom izlaganja prijedloga
u sljedećoj točci Josip Erega se vratio.
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojena je
ODLUKA
o komunalnom doprinosu (ista je sastavni dio zapisnika).
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Ad 4.) Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Gospođa Katarina Bortiek obrazložila je prijedlog odluke.
Gospodin Josip Erega predlaže da se u članki 14. riječ “vojni” zamijeni sa “HRVI
Domovinskog rata”.
Gospodin Mirko Jušinski smatra da bi (također u članku 14.) za osobe samce
trebalo utvrditi imovinski cenzus, predlaže da se oslobode samci sa primanjima
manjim od zajamčene minimalne plaće.
Nakon kraće rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali
“ZA”, usvojeni su prijedlozi za izmjene i dopune članka 14. prijedloga Odluke, a zatim
i
ODLUKA
o komunalnoj naknadi (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 5.) Prijedlog Odluke o visini poreza po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Lasinja
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojena je
ODLUKA
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na
području Općine Lasinja (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 6.) Prijedlog Odluke o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno
dijete
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojena je
ODLUKA
o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno dijete (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 7.) Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Lasinja za
2019. godinu
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
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PLAN
davanja koncesija na području Općine Lasinja za 2019. godinu (isti je sastavni dio
zapisnika).

Ad 8.) Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara za 2018. godinu na
području Općine Lasinja
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara
na području Općine Lasinja za 2018. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanje provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za
2018. godinu.
II.
Izvješća iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni
dio.
III.
Ovaj Zaključak i Izvješće objavit će se u Glasniku Općine Lasinja

Ad 9.) Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na
području Općine Lasinja za 2019. godinu
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen
GODIŠNJI
provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2019.
godinu (isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 10.) Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Lasinja
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojena je
ODLUKA
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o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Lasinja
I.
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Lasinja.
Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.
II.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o donošenju
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
Općinu Lasinja, KLASA:320-02/18-02/01, URBROJ:2133/19-02-18-21, od 5. lipnja
2018. godine (Glasnik Općine Lasinja, broj 3/2018).
III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio dvanaestu redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja

Završeno u 18:30 sati.

Zapisničarka
Nevenka Panijan

Predsjednik Općinskog vijeća
Mirko Jušinski
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