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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br.28/10) i članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik
Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće Općine
Lasinja, na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 30. 01. 2015. godine, donosi
Odluku
izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta
za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika (Glasnik Karlovačke županije br.22/10, 04/12 i
Glasnik Općine Lasinja br.3/14), članak 3. mijenja se i glasi:
„Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Lasinja utvrđuje se u iznosu od 3.890,00 kn bruto, sukladno Odluci o osnovici za obračun
plaće državnih dužnosnika (Narodne novine br.151/14)“.
Članak 2.
U članku 4. stavku 1. točci 2. za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika,
umjesto „1,70“, stavlja se „2,00“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/14-02/17
URBROJ:2133/19-02-15-2
Lasinja, 30. siječnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.28/10) i članka 18. Statuta Općine Lasinja
(Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće
Općine Lasinja, na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 30. 01. 2015. godine, donosi
Odluku
o naknadi za rad općinskog načelnika
koji dužnost obnaša volonterski
Članak 1.
Ovom se odlukom određuje visina naknade za rad općinskog načelnika Općine
Lasinja koji dužnost obnaša volonterski.
Članak 2.
Naknada za rad općinskog načelnika koji dužnost obnaša volonterski može iznositi
najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti
koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Članak 3.
Općinskom načelniku koji dužnost obnaša volonterski utvrđuje se naknada za rad
u mjesečnom iznosu od 8.285,70 kn bruto.
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Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje s važenjem Odluka o naknadi za
rad općinskog načelnika koji dužnost obnaša volonterski (Glasnik Općine Lasinja
br.3/14).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/15-02/01
URBROJ:2133/19-02-15-1
Lasinja, 30. siječnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (Narodne novine br.143/12) i
članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine
Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja, na 12. redovnoj sjednici održanoj dana
30. 01. 2015. godine, donosi
Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja
koncesije za razdoblje od 2015.-2017. godine
I.
Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesije za razdoblje 2015.-2017.
godine (u daljnjem tekstu:Plan) utvrđuje se planirani broj koncesija na području općine
Lasinja, vrste koncesije, rokovi na koje se pojedine koncesije planiraju dati, pravna
osnova za davanje koncesije i procijenjena godišnja naknada za pojedine koncesije.
II.
Utvrđuje se Plan davanja koncesija, kako slijedi:
I.Koncesija za obavljanje dimnjačarske djelatnosti
- broj: 1 koncesija
- rok:
5 godina
- procijenjena godišnja naknada: 5.000,00 kn
II.Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika
- broj: 1 koncesija
- rok: 5 godina
- procijenjena godišnja naknada: 2.000,00 kn
III.
Pravna osnova za davanje koncesije je Zakon o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine br.26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 ), Zakon o koncesijama (Narodne novine br.143/12) i
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.3/13).
IV.
Plan davanja koncesije dostavit će se Ministarstvu financija.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.
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KLASA:021-05/15-02/02
URBROJ:2133/19-02-15-1
Lasinja, 30. siječnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.157/13),
članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi (Glasnik Općine Lasinja br. 7/14) te članka 18. Statuta
općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13),
Općinsko vijeće općine Lasinja na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 30. 01. 2015.
godine, donijelo je
PROGRAM
financiranja potreba socijalne skrbi
Općine Lasinja za 2015. godinu
I.
Programom financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2015. godinu,
osigurava se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom i/ili
drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe
zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.
II.
Sredstva za potrebe socijalne skrbi u iznosu od 527.000,00 kn, raspoređuju se
kako slijedi:
1.Prava iz socijalne skrbi
- naknada za troškove stanovanja - 8.000,00 kn
- naknada za troškove ogrjeva – 35.000,00 kn
- jednokratna naknada – 7.000,00 kn
- naknada za besplatnu školsku kuhinju učenika osnovne škole – 15.000,00 kn
- naknada za školovanje-stipendija – 6.000,00 kn
- naknada za pomoć i njegu u kući starijim osobama – 13.000,00 kn
- naknada za Crveni križ – 16.000,00 kn
2.Drugi oblici pomoći
- naknada za kupnju školskih knjiga – 6.000,00 kn
- naknada za nabavu opreme za osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama u
razvoju i nabava lijekova – 7.000,00 kn
- naknada smještaja u učeničke i studentske domove - 50.000,00 kn
- naknada za podmirenje troškova liječenja – 5.000,00 kn
- naknada za novorođeno dijete – 35.000,00 kn
- naknada za troškove prijevoza – 158.000,00 kn
- naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u
dječjem vrtiću ili jaslicama – 70.000,00 kn
- naknada za podmirenje troškova ukopa – 4.000,00 kn
- naknada za podmirenje troškova škole u prirodi – 12.000,00 kn
- naknada za provođenje programa predškolskog odgoja (male škole)35.000,00 kn
- naknada za prehranu učenika osnovne škole – 30.000,00 kn
- naknada za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom – 15.000,00 kn
III.
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Sredstva iz točke 2.ovog programa će se tijekom 2015. godine izdvajati iz
proračuna Općine Lasinja u skladu s dinamikom punjenja proračuna, odnosno prema
posebnom odobrenju izvršitelja proračuna i skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (Glasnik
Općine Lasinja br.7/14).
IV.
Ovaj programa stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/15-02/03
URBROJ:2133/19-02-15-1
Lasinja, 30. siječnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije
br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), a sukladno članku 11. i 13. Društvenog
ugovora od 08. 03. 2011. godine, Općinsko vijeće Općine Lasinja, na 12. redovnoj
sjednici održanoj dana 30. 01. 2015. godine, donosi
Odluku o prijenosu poslovnog udjela i istupanju Općine Lasinja
iz trgovačkog društvo Razvojna agencija Karlovačke županije
KARLA d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva
Članak 1.
Općina Lasinja istupa iz trgovačkog društvo Razvojna agencija Karlovačke županije
KARLA d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva sa sjedištem u Karlovcu, Jurja Haulika
14.
Članak 2.
Odobrava se prijenos poslovnog udjela Općine Lasinja u iznosu od 0,65% u
temeljnom kapitalu trgovačkog društvo Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA
d.o.o., na stjecatelja, a prema procjeni vrijednosti poslovnog udjela izvršene od
ovlaštenog vještaka, uz obvezu podmirenja naknade tržišne vrijednosti.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik Željko Prigorac, da Upravi trgovačkog društva
Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o., dostavi pismenu obavijest o
istupanju iz društva te da potpiše Ugovor o prijenosu poslovnog udjela.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:302-01/10-01/05
URBROJ:2133/19-02-15-8
Lasinja, 30. siječnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13
i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja, na 12. redovnoj
sjednici održanoj dana 30. 01. 2015. godine, donosi
Zaključak o dopuni Jedinstvene baze podataka
nerazvrstanih cesta na području općine Lasinja
I.
Ovim se Zaključkom dopunjuje Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta
Općine Lasinja, koja je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama (Glasnik Općine
Lasinja br. 7/13), sa nerazvrstanom cestom NC LA-9, oznake k.č.br. 919/3 k.o. Lasinja
“Put Trg hrvatskih branitelja”, površine 20 čhv, upisane u z.k.ul. 2082, vlasništvo Općine
Lasinja.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/13-02/38
URBROJ:2133/19-02-15-2
Lasinja, 30. siječnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije
br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.01/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 12.
redovnoj sjednici održanoj dana 30.01. 2015.godine, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava
i junica na području općine Lasinja za 2015. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i
junica za sve vlasnike i uzgajivače stoke na području općine Lasinja za 2015.godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se iznos subvencije za umjetno osjemenjivanje krava i junica u visini od
112,00 kn po osjemenjenom govedu.
Članak 3.
Usluge umjetnog osjemenjivanja krava i junica vršit će se putem Veterinarske
stanice Gvozd, ambulante u Lasinji, Trg hrvatskih branitelja 5 i Veterinarske stanice
Jastrebarsko d.o.o., Trešnjevka 61, Jastrebarsko, ambulante Pisarovina.
Članak 4.
Plaćanje subvencije vršit će se na temelju dostavljenog izvješća o obavljenoj
oplodnji, izdate od strane Veterinarske stanice Gvozd, ambulante u Lasinji i Veterinarske
stanice Jastrebarsko d.o.o., ambulante Pisarovina.
Članak 5.
Pravo na subvenciju može ostvariti vlasnik goveda pod uvjetom da je podmirio
sva dugovanja prema Općini Lasinja (komunalna naknada i sl.), o čemu potvrdu izdaje
Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja.
Članak 6.
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Potrebna financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u Proračunu
Općine Lasinja za 2015. godinu (poz.87 Bilance prihoda i rashoda-Subvencija za umjetno
osjemenjivanje).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/15-02/04
URBROJ:2133/19-02-15-1
Lasinja, 30. siječnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 18.Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije
br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja 1/13) ), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 12.redovnoj
sjednici održanoj dana 30.01. 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju izobrazbe i polaganja ispita
za sigurnu uporabu pesticida u poljoprivredi
na području općine Lasinja
Članak 1.
Odobrava se sufinanciranje izobrazbe i polaganja ispita za sigurnu uporabu
pesticida u poljoprivredi nosiocima Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ima)
na području općine Lasinja u iznosu od 50% ukupnih troškova po polazniku.
Članak 2.
Novčana sredstva za namjene iz članka 1. ove Odluke osigurat će se u Proračunu
Općine Lasinja za 2015.godinu (poz.R0088 Bilance prihoda i rashoda-Subvencija za
razvoj poljoprivredne proizvodnje).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/15-02/05
URBROJ:2133/19-02-15-1
Lasinja, 30. siječnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) te članka 38. Statuta općine
Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), općinski načelnik, donosi
PLAN NABAVE
Općine Lasinja za 2015. godinu.
I.
Planom nabave Općine Lasinja za 2015.godinu, utvrđuje se nabava roba, ustupanje radova i pružanje usluga, kako slijedi:

Red.
Broj

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

PREDMET

NABAVE

Radovi na modernizaciji
nerazvrstanih cesta
Izgradnja nogostupa u naselju
Lasinja, ul.Sv.Florijana
Plin za grijanje općinske zgrade
Motorni benzin i dizel gorivo

Deratizacija, dezinsekcija i
dezinfekcija
Uređenje mjesnih groblja
Nabava i prijevoz kamenog
materijala
Uređenje i opremanje reciklažnog
dvorišta
Izrada glavnog projekta za dječji
vrtić
Izgradnja sustava odvodnje

Ev.br.
nabave

Procijenjena
vrijednost
nabave (kn)

01/15

800.000,00

02/15

80.000,00

03/15
04/15

Vrsta
postupka

Planirani
početak
Postupka
javne nabave

Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma

Ugovor

lipanj 2015.

3mjeseca

Ugovor

srpanj 2015.

4 mjeseca

Ugovor o
javnoj nabavi
ili okvirni
sporazum

28.000,00
30.000,00

Otvoreni
postupak
Otvoreni
postupak
Bagatelna
Bagatelna

Narudžbenica
Naružbenica

siječanj 2015.
siječanj 2015.

12 mjeseci
12 mjeseci

05/15

20.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

ožujak 2015.

6 mjeseci

06/15

24.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

lipanj 2015.

3 mjeseca

07/15

96.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

travanj 2015.

6 mjeseci

08/15

240.000,00

Otvoreni
postupak

Ugovor

svibanj 2015.

6 mjeseci

09/15

40.000,00

Bagatelna

Ugovor

lipanj 2015.

6 mjeseci

10/15

400.000,00

Otvoreni

Ugovor

svibanj 2015.

3 mjeseca
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11.
12.
13.

(kanalizacije) u naselju Lasinja
Izmjene i dopune PPU Općine
Lasinja
Opskrba električnom energijom
Održavanje informatičke opeme

11/15
12/15
13/15
UKUPNO:

80.000,00
90.000,00
60.000,00
1.988.000,00

postupak
Otvoreni
postupak
Bagatelna
Bagatelna

II.
Ovaj Plan će se objaviti na web stranicama i Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:022-05/15-02/01
URBROJ:2133/19-01/15-01
Lasinja, 02.siječnja 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Ugovor
Ugovor
Narudžbenica

rujan 2015.

3 mjeseca

siječanj 2015.
siječanj 2015.

9 mjeseci
12 mjeseci

Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne
novine br.79/07, 113/08 i 43/09) te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik
Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13 ), općinski načelnik, donosi
PROGRAM
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenje preventivne
i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
na području općine Lasinja za 2015.godinu
I.
Ovim se programom uređuje provođenje preventivne i obvezatne preventivne
mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD), kao mjere
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području općine Lasinja za 2015. godinu.
II.
DDD mjere primjenjuju se na cjelokupnom području općine Lasinja, a sukladno
prijedlogu Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti-dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području općine Lasinja, kojeg predlaže Zavod za javno
zdravstvo Karlovačke županije za svaku kalendarsku godinu.
III.
Prijedlog Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti-dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije za područje općine Lasinja, Zavod za javno zdravstvo
Karlovačke županije dostavlja Općini Lasinja najkasnije do 31.siječnja tekuće godine.
IV.
Izbor ovlaštenog izvršitelja DDD mjera vrši se provedbom postupka javne nabave
sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
V.
Stručni nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, a provodi
se kontinuirano tijekom cijele godine na cjelokupnom području općine Lasinja.
Inspekcijski nadzor obavlja nadležna sanitarna inspekcija.
VI.
Potrebna financijska sredstva za provedbu ovog programa, osiguravaju se iz
Proračuna Općine Lasinja i to:
a) za stambene i poslovne zgrade u vlasništvu Općine Lasinja te pripadajuća
zemljišta, pod uvjetom da nisu dani u zakup, odnosno najam
b) za javne prometne površine, zelene površine i parkove, nasipe vodotoka
c) za napuštena domaćinstva
d) za neuređena odlagališta otpada
e) za objekte komunalne infrastrukture kojima upravlja Općina Lasinja (nerazvrstane
ceste i sl.)
VII.
Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih DDD mjera kao
posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju vlasnici odnosno
posjednici i to:
a) za domaćinstva i privatne posjede, privatne kuće, stambene zgrade
b) za poslovne objekte, poslovne prostore i ustanove
VIII.
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Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao
posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju javna poduzeća ili
trgovačka društva i to:
a) za objekte komunalne infrastrukture
b) za otvorene registrirane vodotoke
IX.
Financijska sredstva za obavljanje stručnog nadzora nad provedbom preventivnih i
obveznih preventivnih DDD kao posebnih mjera iz točke 6., 7. i 8.ovog programa,
osigurat će se u Proračunu Općine Lasinja za tekuću godinu.
X.
Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti, mora izvršiti povjereni posao u skladu s važećim propisima, općim i posebnim
uvjetima i pravilima struke.
XI.
Ovaj program će se objaviti u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:022-05/15-02/05
URBROJ:2133/19-01/15-01
Lasinja, 13. siječnja 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Na temelju članka 11. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br.41/14) i
Poslovnika o radu Savjeta mladih Općine Lasinja, Savjet mladih na konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 10. siječnja 2015. godine, donio je
ODLUKU
o izboru predsjednice i zamjenice predsjednice
Savjeta mladih Općine Lasinja
I.
Za predsjednicu Savjeta mladih Općine Lasinja koja će zastupati i predstavljati
Savjet mladih bira se Martina Marušić, Ulica Sv. Florijana 20, Lasinja.
Za zamjenicu predsjednice Savjeta mladih Općine Lasinja bira se Lucija Potesak,
Ulica Sv. Florijana 34, Lasinja.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i
Glasniku Općine Lasinja.
PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH
Martina Marušić
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