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Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine«, br. 82/15.), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne
novine«, br. 37/16) te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite Općine Lasinja
Članak 1.
Stožer civilne zaštite Općine Lasinja (u daljnjem tekstu: Stožer) je stručno
operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne
zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom
provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Članak 2.
Stožer civilne zaštite sastoji se od 8 članova (načelnika, zamjenika i članova
stožera).
Članak 3.
U Stožer civilne zaštite Općine Lasinja imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Marijo Perčić - Načelnik stožera, zamjenik općinskog načelnika Općine Lasinja
Ivica Dugina - Zamjenik načelnika stožera, pročelnik JUO-a Općine Lasinja
Ive Topolnjak - član, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Lasinja
Denis Rajković - član, vođa sektora Policijske postaje Karlovac
Inga Erceg dr.med.spec. - član, liječnica Privatne specijalistička ordinacija obiteljske
medicine u Lasinji
6. Zdravko Jandrlić - član, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za
zaštitu i spašavanje Karlovac, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove
7. Branka Hastor - član, ravnateljica Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Crvenog
križa Karlovac,
8. Vlatko Stipetić - član, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica
Karlovac
Članak 4.
Način rada Stožera utvrđuje se poslovnikom.
Članak 5.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će
Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:810-06/17-01/02
URBROJ:2133/19-01/17-01
Lasinja, 23. lipnja 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13
i 78/15), članka 29. stavka 2. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,
plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 03/17) te članka 38. Statuta Općine
Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13),
Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja
Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Lasinja za razdoblje 2017. - 2022. g.
Članak 1.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu
okoliša Karlovačke županije, KLASA: 351-03/17-01/13, URBROJ: 2133/1-07-03/01-1702 od 19. srpnja 2017. godine, za Plan gospodarenja otpadom na području Općine
Lasinja za razdoblje 2017. 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan), potrebno je provesti
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Ovom Odlukom započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana.
Postupak izrade Plana započeo je Zaključkom o pokretanju izrade Plana
gospodarenja otpadom na području Općine Lasinja, KLASA: 351-02/16-02/01, URBROJ:
2133/19-02/16-1 od 28. listopada 2016. godine.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Plana
provodi se u suradnji s Upravnim odjelom za graditeljstvo i zaštitu okoliša Karlovačke
županije.
Članak 2.
Nositelj izrade Plana i provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš je Općina Lasinja.
Izrađivač Plana je tvrtka Hidroplan d.o.o.. Horvaćanska cesta 17a, 10000 Zagreb.
Članak 3.
Razlozi izrade i donošenja Plana:
- prestanak važenja dosadašnjeg Plana gospodarenja otpadom Općine Lasinja
- donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022.g.
- strateški dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom na području
Općine Lasinja
Članak 4.
Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom:
- provedba mjera odvojenog sakupljanja otpada
- edukaciju i jačanje svijesti građana
- mjere praćenja stanja okoliša (monitoring) uz izgradnju reciklažnog dvorišta
- integriranje sustava gospodarenja otpadom Općine Lasinja u sustav CGO (centra
gospodarenja otpadom)
Članak 5.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana provodit će se sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, i 78/15) i
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne
novine" br. 03/17). Redoslijed radnji utvrđuje se u Prilogu I ove Odluke.
U okviru postupka ocjene dostavit će se i zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i
prirode - Upravi za zaštitu prirode radi provođenja postupka prethodne ocjene
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prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne
novine“ br. 80/13).
Članak 6.
Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u postupku izrade i
donošenja Plana dostavit će se nadležnim tijelima i osobama iz Priloga II ove Odluke, u
roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke.
Tijela i osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužni su u roku od 30 dana od
primitka zahtjeva dostaviti mišljenje o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja postupka izrade i donošenja Plana, iz Priloga
III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne
novine" br. 03/17) te ga dostaviti Općini Lasinja.
Članak 7.
Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Općina
Lasinja dužna je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za
graditeljstvo i zaštitu okoliša Karlovačke županije.
Članak 8.
Nositelj izrade Plana će o ishodu postupka ocjene informirati javnost sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" br. 80/13, 153/13 i 78/15) i
odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" br. 64/08), kojima se uređuje informiranje
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na
web stranicama Općine Lasinja.
KLASA:351-02/16-02/01
URBROJ:2133/19-01/17-11
Lasinja, 24. srpnja 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Na temeljem članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
ODLUKU
o financiranju posebnog autobusnog linijskog prijevoza učenika
na relaciji Banski Kovačevac - Kablar za mjesec rujan 2017. godine
Članak 1.
Odobrava se financiranje posebnog autobusnog linijskog prijevoza učenika na
relaciji Banski Kovačevac - Kablar i obratno za mjesec rujan 2017. godine u iznosu od
90,00 kn za jedan dan prometovanja (uključen PDV).
Članak 2.
Ugovor o obavljanju posebnog autobusnog linijskog prijevoza iz članka 1. ove
Odluke, zaključit će se sa tvrtkom AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d., Gažanski trg 8,
Karlovac.
Članak 3.
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Potrebna financijska sredstva za namjene iz članka 1. ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Lasinja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku i Web stranici Općine Lasinja.
KLASA:340-05/17-01/02
URBROJ:2133/19-01/17-1
Lasinja, 30. kolovoza 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Na temelju članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13) i Odluke župana Karlovačke županije o
sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području
Karlovačke županije za školsku godinu 2017./2018., KLASA: 010-01/17-01/369,
URBROJ: 2133/1-02-05-17-01 od 25. kolovoza 2017. godine, Općinski načelnik Općine
Lasinja, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju posebnog autobusnog linijskog prijevoza učenika
na relaciji Desni Štefanki - Kupinečki Kraljevac za šk.god.2017./18.
Članak 1.
Odobrava se sufinanciranje posebnog autobusnog linijskog prijevoza učenika, na
relaciji Desni Štefanki - Kupinečki Kraljevac i obratno, za školsku godinu 2017./18., u
iznosu od 700,00 kn za jedan dan prometovanja (uključen PDV).
Članak 2.
Ugovor o obavljanju posebnog autobusnog linijskog prijevoza iz članka 1. ove
Odluke zaključit će se sa tvrtkom AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d., Gažanski trg 8,
Karlovac.
Članak 3.
Potrebna financijska sredstva za namjene iz članka 1. ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Lasinja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja i Web stranici Općine Lasinja.
KLASA:340-05/17-01/01
URBROJ:2133/19-01-17-1
Lasinja, 30. kolovoza 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Na temelju članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i
Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), OpćinskI načelnik Općine Lasinja, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju udžbenika i radnih bilježnica
za školsku godinu 2017./2018.
Članak 1.
Odobrava se sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica za najstarije dijete
(učenika) u obitelji koje pohađa O.Š.»Antun Klasinc», Trg hrvatskih branitelja 11,
Lasinja i učenika sa područja Općine Lasinja koja pohađaju O.Š.“Skakavac“, Skakavac
44, Skakavac, za školsku godinu 2017./2018., s time da osnovnu školu istovremeno
pohađa najmanje troje i više učenika iz iste obitelji.
Članak 2.
Isplata novčanih sredstava za namjene iz članka 1. ove Odluke vršit će se
roditeljima učenika na temelju ispostavljenog računa za nabavu udžbenika i radnih
bilježnica.
Članak 3.
Potrebna financijska sredstva za nabavu udžbenika i radnih bilježnica osigurat će
se u Proračunu Općine Lasinja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja te će se objaviti u
Glasniku Općine Lasinja i web stranici Općine Lasinja.
KLASA:022-05/17-02/16
URBROJ:2133/19-01/17-01
Lasinja, 30. kolovoza 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
Na temelju članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju prehrane učenika osnovnih škola
za školsku godinu 2017./2018.
Članak 1.
Odobrava se sufinanciranje prehrane učenika O.Š.“Antun Klasinc“, Trg hrvatskih
branitelja 11, Lasinja i učenika sa područja Općine Lasinja koja pohađaju
O.Š.“Skakavac“, Skakavac 44, Skakavac, za školsku godinu 2017./2018., u iznosu od
2,00 kn dnevno po učeniku.
Članak 2.
Odobrava se sufinanciranje učeničkog obroka dnevno u punom iznosu za učenike
iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb u
Karlovcu.
Odobrava se podmirenje troškova prehrane u punom iznosu za treće i svako
slijedeće dijete, pod uvjetom da sva djeca iz jedne obitelji istovremeno pohađaju
Osnovnu školu „Antun Klasinc“ i Osnovnu školu Skakavac.
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Članak 3.

Isplata novčanih sredstava za prehranu učenika O.Š.“Antun Klasinc“ iz Lasinje
vršiti će se iz Proračuna Općine Lasinja, a doznačiti će se osnovnoj školi na žiro račun br.
IBAN HR 95 2360 0001 1015 0194 8.
Isplata sredstava za prehranu učenika koja pohađaju O.Š.Skakavac iz Skakavca
vršit će se iz Proračuna Općine Lasinja, a sredstva će se doznačiti u Proračun grada
Karlovca, na račun IBAN HR66 2340 0091 8179 0000 0.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja te će se objaviti u
Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:022-05/17-02/15
URBROJ:2133/19-01/17-01
Lasinja, 30. kolovoza 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Na temeljem članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika
srednjih škola u učeničke domove za šk.god.2017./2018.
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i
prehrane u učeničke domove učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine
Lasinja za školsku godinu 2017./2018.
Sufinanciranje troškova iz prethodnog stavka ovog članka vršit će se od 04. rujna
2017. do 15. lipnja 2018. godine.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti
učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno
i to:
 da učenik ima prebivalište na području Općine Lasinja i
 da barem jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području
Općine Lasinja najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
Članak 3.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja, uz koji se prilaže slijedeća
dokumentacija:







potvrda upisu u srednju školu,
preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od šest mjeseci) i
preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
potvrdu o podmirenim dugovanjima prema Općini Lasinja
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Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učenički dom, roditelji učenika su
dužni o istom obavijestiti Općinu Lasinja u roku 8 dana od nastale promjene.
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova
podnose roditelji učenika.
Članak 5
Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke
domove po bilo kojoj drugoj osnovi, ne mogu to pravo ostvariti putem Općine Lasinja.
Članak 6.
Općina Lasinja sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i prehrane učenika
srednjih škola u učeničke domove u iznosu od 350,00 kn mjesečno.
Sredstva za sufinanciranje troškova učeničkog doma osiguravaju se u Proračunu
Općine Lasinja.
Članak 7.
Na temelju prikupljene dokumentacije, Općinski načelnik će u svakom
pojedinačnom slučaju donijeti rješenje o podmirenju troškova učeničkog doma te će sa
učeničkim domom zaključiti ugovor o sufinanciranju učeničkog doma.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja i web stranici
KLASA:022-05/17-02/14
URBROJ:2133/19-01/17-01
Lasinja, 30. kolovoza 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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