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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/05
URBROJ:2133/19-02-14-02
Lasinja, 28. listopada 2014.

SKRAĆENI

Z A P I S N I K

sa desete redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane dana
28. listopada 2014. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta 19, s
početkom u 16.30 sati.
Nazočni vijećnici:

Mirko Jušinski, Željko Zmajlović, Tomislav Marušić,
Zvonimir Britvec, Mijo Topolnjak, Kruno Britvec, Danica
Mičić, Josip Erega (stigao tijekom usvajanja dnevnog reda)

Odsutni vijećnici: Ante Markulin, Tomo Pavek, Mihovil Braim
Ostali nazočni: - Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Ivica Dugina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lasinja
- Jadranka Vuksan, viša str. suradnica za fin., rač. i proračun
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara desetu redovnu
sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira da je
nazočnošću 7 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za
2014.godinu
3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje
komunalnog otpada i odvojeno skupljanje otpada sa područja općine
Lasinja
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Lasinja i pokretanju
postupka izbora Savjeta mladih
5. Pitanja i prijedlozi
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Gospodin Željko Prigorac predlaže dopunu “Prijedlog zaključka o pokretanju
postupka otkupa zemljišta k.č.br.767/2 k.o. Lasinja” za potrebe uređenja
kupališta.
Na sjednicu je stigao gospodin Josip Erega.
Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo pa je, uz nazočnost 8 članova
Općinskog vijeća, jednoglasno usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za
2014.godinu
3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje
komunalnog otpada i odvojeno skupljanje otpada sa područja općine
Lasinja
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Lasinja i pokretanju
postupka izbora Savjeta mladih
5. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka otkupa zemljišta k.č.br.767/2 k.o.
Lasinja
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 devete redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja usvaja
se bez primjedbi.

Ad 2.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Lasinja za 2014. godinu
Nakon rasprave Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za 2014. godinu (ista je
sastavni dio zapisnika).
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Ad 3.) Prijedlog Odluke o davanju koncesije za skupljanje, odvoz i
zbrinjavanje komunalnog otpada i odvojeno skupljanje otpada sa
područja općine Lasinja
Nakon rasprave Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o davanju koncesije za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada i
odvojeno skupljanje otpada sa područja općine Lasinja, uz brisanje predložene
točke 4. (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 4.) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Lasinja
i pokretanju postupka izbora Savjeta mladih
Gospodin Ivica Dugina obrazložio je prijedlog.
Vijeće bez rasprave, uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o osnivanju Savjeta mladih Općine Lasinja i pokretanju postupka izbora Savjeta
mladih (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 5.) Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka otkupa zemljišta
k.č.br. 767/2 k.o. Lasinja
Nakon kraće rasprave Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Zaključak
Pokreće se postupak za otkup zemljišta k.č.br. 767/2 k.o. Lasinja površine
100 čhv, za potrebe uređenja kupališta u Lasinji.
Za otkup istog nudi se cijena od 8.000,00 kn.
Ovlašćuje se općinski načelnik da za sljedeću sjednicu pripremi potrebne
informacije i dokumentaciju.

Ad 6.) Pitanja i prijedlozi
Gospodin Željko Prigorac izvjestio ja nazočne da je za 14.
studenoga
zakazana predaja certifikata o razminiranju pa poziva predsjednika Vijeća da se
odazove. Ako netko smatra da ima miniranog područja trebao bi prijaviti HCR-u i
dostaviti podatak o broju čestice. Metode rada su promijenjene, ne čisti se
područje od trnja i korova.
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Obilježavanje sjećanja na Vukovar planira se 15. studenog, poziva zainteresirane
da se prijave.
Još uvijek nisu sanirane sve posljedice olujnog nevremena, u Prkosu kod
spomenika treba ukloniti porušena stable, no zanima ga čije je to vlasništvo.
Gospođa Danica Mičić pojašnjava da je to zaštićeno područje i da se najprije
treba javiti konzervatorskom odjelu u Karlovcu, zbog izdavanja suglasnosti.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio desetu
redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja.
Završeno u 18.45 sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Nevenka Panijan

Mirko Jušinski
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