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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/20-01/01
URBROJ:2133/19-02-20-2
Lasinja, 4. ožujka 2020.

Z A P I S N I K
sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane dana 4.
ožujka 2020. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta 19, s početkom u
16:30 sati.
Nazočni članovi: Mirko Jušinski, Draga Pavek, Josip Erega, Marta Zmajlović, Josipa
Brcković, Mijo Topolnjak, Ivan Mihalić, Lucija Potesak Perčić,
Terezija Vidak, Kruno Britvec
Odsutni vijećnici: Zrinka Milovac (ispričala je izostanak)
Ostali nazočni:- Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Katarina Bortiek, pročelnica JUO
- vlč. Danko Bizjak
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara devetnaestu
redovnu sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira da je
nazočnošću 10 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje. Napominje da je
praćenje sjednice pravovremeno najavio vlč.Danko Bizjak, što mu je odobreno.
Ističe da su prilikom pripreme poziva i materijala 2 točke uvrštene u dnevni red sa
namjerom da se naknadno dopune. Budući da davatelj usluge još nije dostavio
izvješće te nisu nađeni kandidati koji pristaju biti u povjerenstvu, predlaže da se toč.
11. i 16. skinu sa dnevnog reda, tako da konačan prijedlog glasi:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
3. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara za 2019. godinu na području
Općine Lasinja
4. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na
području Općine Lasinja za 2020. godinu
5. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Lasinja za 2020. godinu
6. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lasinja
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7. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lasinja
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Lasinja za razdoblje 1.07.- 31.12.2019. godine
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu u 2019. godini Savjeta mladih
Općine Lasinja
10.Prijedlog Odluke o davanju općinskih stanova na privremeno korištenje
11.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja za 2019.
godinu
12.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Lasinja 2020.2023. godine
13.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja za trogodišnje
razdoblje (2020.-2022.)
14.Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
15.Prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika za mladež
Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 10
vijećnika, koji su glasovali „ZA“ usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
3. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara za 2019. godinu na području
Općine Lasinja
4. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na
području Općine Lasinja za 2020. godinu
5. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Lasinja za 2020. godinu
6. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lasinja
7. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lasinja
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Lasinja za razdoblje 1.07.- 31.12.2019. godine
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu u 2019. godini Savjeta
mladih Općine Lasinja
10.Prijedlog Odluke o davanju općinskih stanova na privremeno korištenje
11.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja za 2019.
godinu
12.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Lasinja 2020.2023. godine
13.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja za trogodišnje
razdoblje (2020.-2022.)
14.Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
15.Prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika za mladež

Prešlo se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

Ad 1.) Aktualni sat
Gospođa Draga Pavek prenosi zamolbu Agate Mrvac za saniranje puta.
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Gospodin Josip Erega moli da se za sljedeću sjednicu pripreme informacije o
dužnicima za potrošnju vode, ima saznanja da neki duguju preko 10.000,00 kn, da se
vidi što se može poduzeti kako ne bi ušlo u zastaru.
Gospodin Mijo Topolnjak pita da li se planira održavanje sjednice do Dana općine,
vezano za dodjelu javnih priznanja te kad će se postaviti mreža za tenis i osvjetljenje
na igralištu jer zime više nema, a ima onih koji bi koristili igralište.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da će sanacija puteva krenuti početkom travnja
jer još ima mogućnosti za lošije vrijeme i snijeg. Točno je da ima problema pri naplati
potrošnje vode, najveći dužnik je SM, dug je oko 10.000,00 kn, na ovrsi je i neće
zastariti potraživanje, no postupak traje jer dužnik nema imovine pa je na čekanju. Po
zakonu i ustavu svi imaju pravo na vodu i to im se ne može uskratiti. Ima još nekoliko
manjih dužnika. Dostavit će se podaci na Vijeće, a uskoro će biti sjednica Nadzornog
odbora.
Do Dana općine planiraju se sjednice, tako da će biti vremena za priznanja. Mreža i
rasvjeta također će se postaviti, još nisu gotove sve aktivnosti.
Nastavlja zatim da želi izvjestiti o sljedećem, zajedno sa zamjenikom prekjučer je bio
na predavanju Stožera civilne zaštite oko aktualne problematike sa korona virusom.
Bitno je da se svi i osobno educiraju i slušaju preporuke Zavoda za javno zdravstvo, a
u slučaju sumnje da se jave liječniku opće medicine i nazovu broj 112, ako je nečiji
član obitelji ili susjed stigao iz rizičnih područja. Preventivno nije moguće ništa
poduzeti, za sada je sve pod kontrolom. Lovačka društva imaju goste iz Italije, no
nada se da su svjesni situacije i da će se prilagoditi tome.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Ad 2.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika, koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
Z a k l j u č a k
Zapisnik sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja usvaja se bez
primjedbi.

Ad 3.) Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara za 2019. godinu na
području Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac uvodno je istaknuo da se može zaključiti da je situacija
zadovoljavajuća, postignuta je dosta dobra razina opremljenosti. Od početka godine
na snazi je novi Zakon o vatrogastvu, kojim su predviđeni podazkonski akti koje treba
donijeti glavni vatrogasni zapovjednik i kojima će se regulirati
neke stvari u
organizaciji vatrogastva. Održan je i sastanak na tu temu sa zapovjednikom
Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, preporučeno je da se čeka donošenje novih
pravilnika. Vatrogasna zajednica općine dobila je zaduženje da napravi kvalitetne
inventure kako bi to moglo poslužiti boljem planiranju nabave opreme preko
županijske i državne zajednice.
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Gospodin Mirko Jušinski dodaje da se može reći da ima dosta angažiranih
vatrogasaca i da se radi, što se vidi iz priloženog, a i administrativni dio dobro
odrađuju. Predlaže da se izvješće prihvati.
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 2019. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za
2019. godinu.

dio.

II.
Izvješća iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni
III.
Ovaj Zaključak i Izvješće objavit će se u Glasniku Općine Lasinja

Ad 4.) Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara na području Općine Lasinja za 2020. godinu
Gospodin Željko Prigorac napomenuo je da se plan donosi svake godine, temeljem
županijskih smjernica, prijedlog je bio na javnom savjetovanju. Ovo je podloga za
godišnji rad vatrogasaca i po istom bi trebali dostaviti izvješće do kraja godine, iako to
njima ne odgovara jer se skupštine održavaju početkom godine te izvješća još nisu
usvojena. Lokalna samouprava odgovorna je za protupožarnu zaštitu i o tome treba
voditi računa.
Gospodin Mijo Topolnjak smatra da je lijepo sve što je rečeno, no vidljivo je da se
dobrovoljno vatrogastvo gura prema profesionalizaciji jer zakoni nameću samo
obveze, a to ne može opstati na volonterskoj osnovi. I županijsku zajednicu preuzeli
su profesionalci. Pitanje je samo tko će to moći platiti.

Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
GODIŠNJI
provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2020.
godinu (isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 5.) Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Lasinja za
2020. godinu
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Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
PLAN
davanja koncesija na području Općine Lasinja za 2020. godinu (isti je sastavni dio
zapisnika).

Ad 6.) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Lasinja
Gospođa Katarina Bortiek pozdravila je nazočne i obrazložila prijedlog. Najnovijim
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koje
su na snazi od početka godine, izmijenjen je postupak nadzora općih akata, zbog
promjena u sustavu državne uprave. Urede državne uprave u županijama, koji su do
sada obavljali nadzor, preuzele su županije, a nadzor zakonitosti općih akata obavljaju
nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom
zakonu. Stoga treba uskladiti statut i poslovnik, Komisija za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost također je prihvatila ovakav prijedlog.

Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojena je
Statutarna odluka
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lasinja

(ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 7.) Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Lasinja
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojene su
Izmjene i dopune
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lasinja

(iste su sastavni dio zapisnika).

Ad 8.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu
općinskog načelnika Općine Lasinja za razdoblje 1.07.- 31.12.2019.
godine
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
Zaključak
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Lasinja za razdoblje 1.07. – 31.12.2019. godine
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I.
Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lasinja za
razdoblje 1.07. – 31.12.2019. godine.
Izvješće općinskog načelnika iz prethodnog stavka sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.

Ad 9.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu u 2019.
godini Savjeta mladih Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da je evidentno da Savjet radi, što je dobro, a
vidi se i na županijskoj razini. Smatra da im treba dati potporu za daljnji rad te
predlaže da se izvješće prihvati.
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu u 2019. godini
Savjeta mladih Općine Lasinja
I.
Prihvaća se Izvješće o radu u 2019. godini Savjeta mladih Općine Lasinja.
Izvješće iz prethodnog stavka sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 10.) Prijedlog Odluke o davanju općinskih stanova na privremeno
korištenje
Gospođa Katarina Bortiek
obrazložila je prijedlog potrebom da se ispravi
nepravilnost uočena u čl. 4. kojim je bilo definirano da se naknada obračunava po
srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, umjesto na dan ispostavljanja računa, kako
odgovara praksi. Ostale odredbe odluke ne mijenjaju se.
Gospodin Mirko Jušinski pita za pojašnjenje trećeg navoda u čl.2. smatra da to nije
baš dobro definirano.
Gospodin Željko Prigorac pojašnjava da će o svakom pojedinačnom slučaju
odlučivati Općinsko vijeće.
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajući konstatira da je, jednoglasno, uz
nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena je
Odluka
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o davanju općinskih stanova na privremeno korištenje (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 11.) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Lasinja za 2019. Godinu
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da je stanje sustava civilne zaštite solidno,
Stožer CZ opertaivno je i koordinativno tijelo. Nije predviđen ustroj postrojbi niti se
izdvajaju sredstva za to, vatrogasna zajednica i 3 dobrovoljna vatrogasna društva čine
okosnicu svih organiziranih snaga, a rezultati se postižu suradnjom sa drugim pravnim
osobama uključenim u zaštitu i spašavanje. Postoje 3 povjerenika CZ, trebalo bi im
odrediti zamjenike, to moraju biti ljudi sa iskustvom.

Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojena
Analiza
stanja sustava civilne zaštite na odručju općine Lasinja za 2019. godinu (ista je
sastavni dio zapisnika).

Ad 12.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Lasinja 2020.-2023. godine
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da je, u skladu sa
Zakonom o sustavu CZ, svake 4 godine potrebno donijeti nove smjernice, prethodne
su obuhvaćale razdoblje 2016.-2019.

Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojene su
Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja za
radoblje od 2020. - 2023. godine (iste su sastavni dio zapisnika).

Ad 13.) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja
za trogodišnje razdoblje (2020.-2022.)
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području općine Lasinja za trogodišnje razdoblje (2020.
-2022.), (isti je sastavni dio zapisnika).
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Ad 14.) Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.
godinu
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da je uz ovaj plan bitno i Povjerenstvo za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koje se imenuje na 4 godine, isto nije samo
formalno već bi trebalo obuhvatiti stručne osobe. Sa nekima je izvršena provjera, no
ne žele se uključiti. Stoga moli Vijećnike da razmisle o kandidatima i da se raspitaju
da li netko želi biti u povjerenstvu.

Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
Plan djelovanja
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, (isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 15.) Prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika za mladež
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 10 vijećnika koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
Zaključak
I.
Temeljem dopisa Karlovačke županije, Ured župana (KLASA: 021-04/20-01/17,
URBROJ: 2133/1-01/02-20-02), kojim se traži dostava prijedloga za imenovanje
sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu, Općinsko vijeće Općine
Lasinja utvrđuje da nema prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku
Općine Lasinja.

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

Završeno u 18:00 sati.

Zapisničarka
Nevenka Panijan

Predsjednik Općinskog vijeća
Mirko Jušinski
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