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Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine
Lasinja br. 1/18), a sukladno rješenju Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/8,
URBROJ: 515-04-03/1-98-2 od 19. svibnja 1998. g., Općinsko vijeće Općine Lasinja na
06. sjednici održanoj dana 28.03.2018. godine, donijelo je
ODLUKU
O GRBU I ZASTAVI OPĆINE LASINJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se izgled i uporaba grba i zastave Općine Lasinja te uvjeti
pod kojima se grb i zastava mogu službeno isticati i rabiti.
Članak 2.
Grbom i zastavom Općine Lasinja simbolički se predstavlja Općina Lasinja i
izražava njen povijesni identitet i samosvojnost.
Grb i zastava Općine Lasinja ističu se na način da izražavaju ugled i dostojanstvo
Općine u skladu s ovom Odlukom.
Zabranjeno je javno isticanje dotrajalih, neurednih ili oštećenih primjeraka grba i
zastava.
Članak 3.
Grb i zastava Općine Lasinja mogu se koristiti i javno isticati u obliku,
proporcijama i opisu koji su utvrđeni izvornim likovnim rješenjem i ovom Odlukom.
Izvorno likovno rješenje grba i zastave iz stavka 1. ovoga članka, s opisom
dimenzija, proporcija i boja, u skladu s pravilima heraldike čini sastavni dio ove Odluke.
Jedan primjerak rješenja iz stavka 2. ovog članka čuva se u državnom arhivu u
skladu sa zakonom i drugim propisom.
II. OPIS I UPORABA GRBA
Članak 4.
Grb Općine Lasinja je u obliku poluokruglog štita, na plavom polju nalazi se
lastavica prirodnog oblika u letu polu raširenih krila koso udesno, a ispod je srebrna
(bijela) valovita greda.
Jedan primjerak posebnog dokumenta na kojem je prikazan grb Općine čuva se
u Hrvatskom državnom arhivu te se prema njemu oblikuju grbovi za uporabu.
Članak 5.
Grb Općine Lasinja može se upotrebljavati i isticati:
1. u sastavu pečata i u zaglavlju službenih i drugih akata Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela kada ta tijela rješavaju iz djelokruga Općine
kao jedinice lokalne samouprave, te na poveljama, zahvalnicama i na drugim oblicima
javnih priznanja Općine Lasinja, na plakatima i na drugim publikacijama, odnosno na
pojedinim dokumentima, ispravama ili predmetima kojima se obilježava ili izražava
pripadnost Općini Lasinja
2. na zgradi u kojoj je sjedište Općine Lasinja, u vijećnici i u drugim prostorijama
svečanog karaktera,
3. u drugim prostorijama za vrijeme održavanja svečanosti i manifestacija u skladu s
ovom Odlukom i uobičajenim pravilima,
4. u pravnim osobama, ako je to u interesu Općine, u skladu s ovom Odlukom te
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5. u drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove
Odluke.
Članak 6.
Grb Općine Lasinja, u cjelini ili u pojedinim svojim dijelovima, može se slobodno
koristiti u umjetničkom i drugom stvaralaštvu, te u kreiranju drugih znakova i amblema,
ako se time ne vrijeđaju ugled i dostojanstvo Općine Lasinja.
III. OPIS I UPORABA ZASTAVE
Članak 7.
Zastava Općine Lasinja je jednobojna, tamno plave boje, dimenzije omjera dužine
i širine 2:1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala
nalazi se grb općine, obostrano. Grb je obrubljen tankom zlatnom (žutom) trakom, a
dimenzija je: visina grba je 2/3 širine zastave.
Članak 8.
Zastava Općine Lasinja može se isticati:
1. stalno na zgradi u kojoj je sjedište Općine Lasinja i u njezinim prostorijama
2. u dane blagdana Republike Hrvatske i u dane koje odredi Karlovačka županija svojim
propisima,
3. na Dan Općine Lasinja ili u dane koji se svečano obilježavaju u Općini Lasinja, na
uobičajenim mjestima,
4. za vrijeme političkih, vjerskih, znanstvenih, kulturno-umjetničkih, sportskih, estradnih
i drugih javnih skupova i manifestacija koje se održavaju u Općini Lasinja, pod uvjetom
da se ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Općine Lasinja i
5. u protokolu Općine Lasinja i u drugim prigodama, ako njezino isticanje nije u
suprotnosti s odredbama ove Odluke.
Članak 9.
Ako se zastava Općine Lasinja ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu
Europske unije, tada zastava Općine Lasinja dolazi s desne strane gledano prema
zastavama.
Ako se zastava Općine Lasinja ističe uz zastavu Karlovačke županije, tada zastava
Općine Lasinja dolazi s desne strane gledano prema zastavama.
Članak 10.
Ako se zastava Općine Lasinja ističe uz zastavu Republike Hrvatske i Europske
unije te uz zastavu Karlovačke županije, tada zastava Republike Hrvatske i zastava
Europske unije dolaze u sredinu, zastava Karlovačke županije s lijeve strane zastave
Republike Hrvatske i zastave Europske unije, a zastava Općine Lasinja s desne strane
zastave Republike Hrvatske i zastave Europske unije, gledano prema zastavama.
IV. IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UPORABU GRBA I ZASTAVE
Članak 11.
Općinski načelnik može pravnoj ili fizičkoj osobi odobriti uporabu grba i zastave
ako ocijeni da je uporaba u interesu Općine.
Općinski načelnik će odobriti uporabu grba i zastave ako ocijeni:
1.
2.
3.
4.

da
da
da
da

će uporaba doprinijeti unapređenju kulture i gospodarstva na području Općine,
će uporaba doprinijeti promidžbi Općine,
podnositelj zahtjeva ima tradiciju u djelatnosti kojom se bavi,
proizvodi odnosno usluge ne štete prirodnom okolišu i
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5. da se proizvodom odnosno uslugom ne šteti ugled Republike Hrvatske ili Općine i
njihovih tijela
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:
-akt o registraciji trgovačkog društva, ustanove, građanske udruge ili rješenje o
samostalnoj obrtničkoj radnji-obrtu,
-opis namjere za koju će se grb koristiti (ugradnja u proizvod, izrada proizvoda kao
suvenira, izrada grba, uporaba u službenim aktima i drugo).
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 12.
Novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba, a pravna osoba
iznosom od 1.000,00 kuna ako rabi grb i zastavu suprotno odredbama ove Odluke.
Za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u
pravnoj osobi novčanom kaznom od 200,00 kuna.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Izvorno likovno rješenje grba i zastave Općine Lasinja s odgovarajućom
dokumentacijom iz članka 3. ove Odluke te zastava Općine Lasinja iz članka 7. ove
Odluke čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja.
Članak 14.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Komunalni redar Općine Lasinja u
okviru svog djelokruga rada.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grbu, zastavi i
svečanoj zastavi Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 15/98).
Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/18-02/02
URBROJ:2133/19-02-18-1
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na 06. redovnoj sjednici održanoj dana 28.03.2018.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja
I.
Prihvaća se Izvješće Komisije za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Lasinja.
Izvješće iz prethodnog stavka sastavni je dio ovog Zaključka.
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/18-03/01
URBROJ:2133/19-02-18-7
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih (Narodne novinr br.
41/14) i čl. 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Laisnja i pokretanju postupka
izbora savjeta mladih (Glasnik Općine Lasinja br. 6/14), Komisija za izbor i imenovanje,
dana 27. veljače 2018. godine, sastavila je
IZVJEŠĆE
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja
Općinsko vijeće Općine Lasinja pokrenulo je postupak izbora članova Savjeta
mladih Općine Lasinja i njihovih zamjenika te je objavilo Javni poziv za predlaganje
kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja.
Javni poziv objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Općine Lasinja dana 26.
siječnja 2018. godine.
Rok za podnošenje kandidatura bio je do 16. veljače 2018. godine.
U roku su pristigle 3 pisane i obrazložene kandidature.
Komisija za izbor i imenovanje u sastavu Kruno Britvec, Lucija Potesak i Terezija
Vidak izvršila je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i utvrdila da sve
kandidature ispunjavaju formalne uvjete.
Formalne uvjete ispunjavaju 3 kandidature i to:
1. Kandidat: Magdalena Marušić, OIB: 73627096970, Kupska cesta 31, Lasinja,
Lasinja, rođ. 23.08.1997.
Zamjenik kandidata: Josipa Karas, OIB: 39211555709, Crna Draga 83, Crna
Draga, Lasinja, rođ. 20.09.1998.
Naziv ovlaštenog predlagatelja: Kulturno umjetničko društvo “Antun Klasinc”, Trg
hrvatskih branitelja 1, Lasinja
2. Kandidat: Filip Pavek, OIB: 51896075384, Desni Štefanki 97, Desni Štefanki,
Lasinja, rođ. 04.08.1998.
Zamjenik kandidata: Josip Perčić, OIB: 18942826266, Novo Selo Lasinjsko 70,
Novo Selo Lasinjsko, Lasinja, rođ. 06.07.1997.
Naziv ovlaštenog predlagatelja: Kulturno ujetničko društvo “Antun Klasinc”, Trg
hrvatskih branitelja 1, Lasinja
3. Kandidat: Ana Perčić, OIB: 41452959332, Novo Selo Lasinjsko 70, Novo Selo
Lasinjsko, Lasinja, rođ. 06.07.1997.
Zamjenik kandidata: Anamarija Mihalić, OIB: 88843486205, Crna Draga 12A,
Crna Draga, Lasinja, rođ. 23.04.1997.
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Naziv ovlaštenog predlagatelja: Neformalna skupina (Marija Zmajlović i Ana
Perčić)
4. Kandidat: Marija Zmajlović, OIB: 00181366257, Ul.Florijana 27, Lasinja, Lasinja,
rođ. 02.01.1999.
Zamjenik kandidata: Marta Zmajlović, OIB: 54519895513, ul. Sv.Florijana 27,
Lasinja, Lasinja, rođ. 27.03.1992.
Naziv ovlaštenog predlagatelja: Neformalna skupina (Marija Zmajlović i Ana
Perčić)
5. Kandidat: Magdalena Braim, OIB: 88296096462, Lasinjska cesta 1, Lasinja,
Lasinja, rođ.14.10.1998.
Zamjenik kandidata: Dorotea Topolnjak, OIB: 31268352889, Topolnjakova 12,
Lasinja, Lasinja, rođ. 31.07.1998.
Naziv ovlaštenog predlagatelja: Dobrovoljno vatrogasno društvo Lasinja, Trg
hrvatskih branitelja 10, Lasinja
Na temelju naprijed navedenog, Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje
POPIS
važećih kandidatura za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Općine Lasinja
1. Magdalena Marušić, OIB: 73627096970, Kupska cesta 31, Lasinja, Lasinja
rođ. 23.08.1997.
Josipa Karas, OIB: 39211555709, Crna Draga 83, Crna Draga, Lasinja, rođ.
20.09.1998.
Naziv ovlaštenog predlagatelja: Kulturno umjetničko društvo “Antun Klasinc”, Trg
hrvatskih branitelja 1, Lasinja
2. Filip Pavek, OIB: 51896075384, Desni Štefanki 97, Desni Štefanki, Lasinja,
rođ. 04.08.1998.
Josip Perčić, OIB: 18942826266, Novo Selo Lasinjsko 70, Novo Selo Lasinjsko,
Lasinja, rođ. 06.07.1997.
Naziv ovlaštenog predlagatelja: Kulturno ujetničko društvo “Antun Klasinc”, Trg
hrvatskih branitelja1, Lasinja
3.

Ana Perčić, OIB: 41452959332, Novo Selo Lasinjsko 70, Novo Selo Lasinjsko,
Lasinja, rođ. 06.07.1997.
Anamarija Mihalić, OIB: 88843486205, Crna Draga 12A, Crna Draga, Lasinja, rođ.
23.04.1997.
Naziv ovlaštenog predlagatelja: Neformalna skupina (Marija Zmajlović i Ana
Perčić)

4. Marija Zmajlović, OIB: 00181366257, Ul.Florijana 27, Lasinja, Lasinja, rođ.
02.01.1999.
Marta Zmajlović, OIB: 54519895513, ul. Sv.Florijana 27, Lasinja, Lasinja, rođ.
27.03.1992.
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Naziv ovlaštenog predlagatelja: Neformalna skupina (Marija Zmajlović i Ana
Perčić)
5. Magdalena Braim, OIB: 88296096462, Lasinjska cesta 1, Lasinja, Lasinja,
rođ.14.10.1998.
Dorotea Topolnjak, OIB: 31268352889, Topolnjakova 12, Lasinja, Lasinja, rođ.
31.07.1998.
Naziv ovlaštenog predlagatelja: Dobrovoljno vatrogasno društvo Lasinja, Trg
hrvatskih branitelja 10, Lasinja
Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeće Općine Lasinja te će se objaviti na
web stranici Općine Lasinja.
KLASA:021-05/18-03/01
URBROJ:2133/19-02-18-6
Lasinja, 27. veljače 2018.

Predsjednik
Kruno Britvec

Na temelju članka 8. Odluke o savjetima mladih Općine Lasinja i pokretanju
postupka izbora Savjeta mladih (Glasnik Općine Lasinja br. 6/14) te članka 34. Statuta
Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.1/18), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 06.
sjednici održanoj dana 28.03.2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Lasinja
Članak 1.
U Savjet mladih Općine Lasinja izabrani su:
1. MAGDALENA MARUŠIĆ - član
JOSIPA KARAS - zamjenik člana
2. FILIP PAVEK - član
JOSIP PERČIĆ - zamjenik člana
3. ANA PERČIĆ - član
ANAMARIJA MIHALIĆ - zamjenik člana
4. MARIJA ZMAJLOVIĆ - član)
MARTA ZMAJLOVIĆ - zamjenik člana
5. MAGDALENA BRAIM - član
DOROTEA TOPOLNJAK - zamjenik člana
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/18-03/01
URBROJ:2133/19-02-18-8
Lasinja, 28. ožujka 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
čl. 21. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lasinja (Glasnik Općine
Lasinja br. 3/13, 2/15, 2/16, 1/18) te čl. 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine
Lasinja br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka
2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih
poslova održavanja javne rasvjete na području
Općine Lasinja na temelju pisanog ugovora
I.
Obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine
Lasinja na temelju pisanog ugovora za razdoblje od 4 (četiri) godine, računajući od dana
potpisa ugovora, povjerava se tvrtki ELSTROM d.o.o., OIB: 51056576902, Karlovačka
cesta 14A, 47206 Lasinja. Ukupna cijena ponude prema ponudbenom troškovniku (zbroj
svih jediničnih cijena iz troškovnika) iznosi 362,50 kn s PDV-om.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.
O b r a z l o ž e nj e
Dana 12. veljače 2018. godine, Općinski načelnik Općine Lasinja objavio je Poziv
za dostavu pismene ponude za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
na području Općine Lasinja na temelju pisanog ugovora za razdoblje od 4 (četiri) godine,
upućivanjem poziva slijedećim ponuditeljima:
- VENERA d.o.o., Barilović 1c, 47252 Barilović
- ELSTROM d.o.o., Karlovačka cesta 14A, 47206 Lasinja
- ELEKTROINSTALATER STIPE BUČAR - OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE
RADOVE, vl. Stipe Bučar, Novaki Petrovinski 72, 10450 Jastrebarsko
Ponudu za obavljanje komunalnih poslova koji su predmet ove odluke, dostavila je
tvrtka ELSTROM d.o.o., OIB: 51056576902, Karlovačka cesta 14A, 47206 Lasinja.
Pregledom ponude, utvrđeno je, da ista ispunjava tražene uvjete iz Poziva za
dostavu ponude te je stoga Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda
predložilo, da se obavljanje poslova održavanja javne rasvjete povjeri tvrtki ELSTROM
d.o.o., OIB: 51056576902, Karlovačka cesta 14A, 47206 Lasinja, čija ukupna cijena
ponude prema ponudbenom troškovniku iznosi 362,50 kn s PDV-om.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na temelju
pisanog ugovora, utvrđeni dokumentacijom u Pozivu za dostavu ponude, utvrdit će se
ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno čl. 15. stavku 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, Trg Nikole Šubića
Zrinskog 3, Zagreb.
Upravni spor pokreće se u roku 30 dana od dana urednog primitka ove Odluke,
sukladno čl. 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
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Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte
preporučeno u 3 (tri) primjerka.
Uz tužbu je potrebno priložiti presliku pobijane Odluke.
KLASA:363-01/18-01/01
URBROJ:2133/19-02-18-7
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine br. 94/13 i 73/17) i članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine
Lasinja br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Lasinja, na 06. sjednici održanoj dana
28.03.2018 godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Lasinja
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Lasinja.
Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu ove Odluke, smatra se otpad koji nije
odložen u skladu s odlukama Općine Lasinja i drugim pozitivnim propisima, na propisani
način u spremnike ili druga propisana mjesta, već je odbačen u okoliš.
Članak 3.
Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:





uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama
Općine Lasinja za koje komunalni redar utvrdi da na njima postoji opasnost za
odbacivanje otpada,
provođenje stalnog terenskog nadzora od strane komunalnog redara radi
utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada i
uspostava sustava informatičkog evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog
otpada na području Općine Lasinja

Članak 4.
Općina Lasinja uspostavit će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno
odbačenom otpadu.
Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu moći će se dostavljati na popunjenom
obrascu na adresu elektroničke pošte: pisarnica@lasinja.hr ili komunalni.redar@lasinja.hr
osobno predajom popunjenog obrasca u pisarnici Općine ili putem pošte Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja.
Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti na internetskoj
stranici Općine Lasinja ili u pisarnici Općine.
Članak 5.
Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš komunalni redar rješenjem
naređuje uklanjanje tog otpada vlasniku nekretnine na kojoj je odložen otpad, odnosno
posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat, odnosno osobi koja sukladno posebnom
propisu upravlja određenim područjem, ako je nepropisno odložen otpad na tom području.
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Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka određuje se: lokacija odbačenog
otpada, procijenjena količina odbačenog otpada u m 3, obveznik uklanjanja otpada te
obveze obveznika da otpad ukloni predajom tog otpada osobi za gospodarenje tom
vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 (slovima: šest) mjeseci od dana
zaprimanja rješenja.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad nepropisno
odložen na nekretnini, a obveznik uklanjanja ne dopušta pristup radi utvrđivanja
činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog
suda i asistenciju službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa
nekretnini u svrhu utvrđivanja činjenica.
Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka upućuje se Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Lasinja.
Ako se obveznik uklanjanja otpada ne može utvrditi ili ako komunalni redar utvrdi
da obveza utvrđena stavkom 1. ovog članka nije izvršena u određenom roku, Općina
Lasinja je dužna u svom trošku osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj
osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.
Općina Lasinja ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada od obveznika
uklanjanja otpada ako je on poznat.
Članak 6.
Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odloženog otpada na javnim površinama
kojima upravlja Općina Lasinja ili na drugim nekretninama u vlasništvu Općine Lasinja,
propisani su Odlukom o komunalnom redu Općine Lasinja.
Članak 7.
Općina Lasinja je dužna, sukladno zakonu, podatke utvrđene rješenjem iz članka
5. ove Odluke, mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija
odbačenog otpada koju vodi Agencija za zaštitu okoliša.
Članak 8.
Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine Lasinja
uklonjen nepropisno odbačeni otpad sukladno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu
Općine Lasinja, općinski načelnik, dužan je do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu
kalendarsku godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću Općine Lasinja o lokacijama
i količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima uklanjanja odbačenog
otpada.
Članak 9.
Sredstva za provedbu svih mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u
okoliš i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš osiguravaju se u
proračunu Općine Lasinja.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Lasinja.
KLASA:021-05/18-02/05
URBROJ:2133/19-02-18-1
Lasinja, 28. ožujka 2018.

Glasniku Općine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na 06. redovnoj sjednici održanoj dana 28.03.2018.
godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Određuje se model financiranja u Programu razvoja širokopojasnog interneta u
Općini Lasinja kao A model kojim privatni operator, kao partner, preuzima punu
odgovornost za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne
pristupne mreže sljedeće generacije koja mora biti implementirana projektom.
Mreža implementirana projektom ostaje u trajnom vlasništvu privatnog operatora.
Privatni operator u modelu A obvezan je djelomično sufinancirati izgradnju mreže,
u dijelu koji je komplementaran traženom udjelu potpora, odnosno bespovratnim
sredstvima kojima se projekt sufinancira iz europskih fondova i nacionalnog udjela
sufinanciranja.
Privatni operator u modelu A bira se kroz postupak javne nabave.
II.
Implementacija nepokretne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije
zahtjeva barem izgradnju svjetlovodnog dovoda na lokacije koje su dovoljno blizu
korisnicima, kako bi se putem preostalog dijela mrežne infrastrukture i povezanih
tehnologija s neposrednim dosegom do svakog korisnika, tim korisnicima mogle pružiti
širokopojasne usluge velikih brzina.
Implementacija nepokretne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije bit
će kombinacija rješenja koje podrazumijeva polaganje svjetlovodnih niti do krajnjih
korisnika i rješenja koje podrazumijeva izgradnju svjetlovodnih dovoda na lokacije koje
su dovoljno blizu korisnicima kako bi se putem mreže mogle pružati širokopojasne usluge
velikih brzina.
III.
Ova Odluka ne prejudicira tehnološko rješenje nepokretne širokopojasne pristupne
mreže sljedeće generacije u projektu.
IV.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da poduzme sve potrebne radnje za podnošenje
zahtjeva za potporu.
V.
Ova Odluka će se objaviti u Glasniku Općine Lasinja, a stupa na snagu osam dana
nakon objave.
KLASA:302-02/17-01/10
URBROJ:2133/19-02-18-16
Lasinja, 28. ožujka 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na 06. redovnoj sjednici održanoj dana 28.03.2018.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave
za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne
širokopojasne mreže sljedeće generacije, na području provođenja Projekta II.
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I.
Daje se suglasnost Karlovačkoj županiji da za potrebe Općine Lasinja, u sklopu
provođenja programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele
Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“, na području provođenja
Projekta II., provede postupak nabave radova za privatnog operatora za projektiranje,
izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije.
Postupak će se provesti uz pomoć stručnog konzultanta, sukladno Zakonu o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016), primjenom otvorenog postupka javne
nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Privatni operator za projektiranje,
izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije na
području provođenja Projekta II. (Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović,
Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i
Žakanje).
Za pripremu i provedbu postupka bit će imenovani ovlašteni predstavnici
naručitelja Odlukom župana.
II.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 116.700.000,00 kn bez poreza na dodanu
vrijednost.
Procijenjena vrijednost stručnog konzultanta iznosi 503,69 kn s porezom na
dodanu vrijednost.
III.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Lasinja da provede sve radnje u postupku
predmetne javne nabave.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.
KLASA:302-02/17-01/10
URBROJ:2133/19-02-18-17
Lasinja, 28. ožujka 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na 06. redovnoj sjednici održanoj dana 28.03.2018.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izdavanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Lasinja za potpisivanje
DODATKA II. Sporazumu o suradnji na programu „Razvoj infrastrukture
širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za
financiranje iz EU fondova“
I.
Izdaje se ovlaštenje Općinskom načelniku Općine Lasinja za potpisivanje Dodatka
II. Sporazumu o suradnji na programu „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za
područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“, sa
Karlovačkom županijom, koji čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja
KLASA:302-02/17-01/10
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URBROJ:2133/19-02-18-17
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj
92/10), te članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.1/18), Općinsko
vijeće Općine Lasinja na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine,
donosi
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE OPĆINE LASINJA ZA 2018. GODINU
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara, Zakonu o zaštiti od požara (NN broj 92/10),
a sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine
Lasinja i Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke
županije za 2018. godinu Općinsko vijeće Općine Lasinja donosi Provedbeni plan
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Lasinja za 2018. godinu (u daljnjem
tekstu: Provedbeni plan).
II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja potrebno je u
2018. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere.
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno Planu zaštite od požara za područje Općine Lasinja te izračunu o
potrebnom broju vatrogasaca, Vatrogasna zajednica Općine Lasinja obvezna je osigurati
potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti 40
operativnih vatrogasaca koji moraju imati tjelesnu i duševnu sposobnost propisanu
člankom 21. i 22. Zakona o vatrogastvu.
Izvršitelj zadatka: VZO Lasinja, DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom
prostoru (proljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo i povremene
ophodnje.
Izvršitelj zadatka: VZO Lasinja, DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga

c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti operativnih
vatrogasaca, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednica Općine Lasinja.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik i Predsjednik VZO Lasinja

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) -

Uskladiti Plan zaštite od požara Općine Lasinja do 31.03.2018.
Izvršiti pripremu za uskladbu-reviziju Procjene ugroženosti i Plana zaštite
od požara Općine Lasinja do 31.12.2018.
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Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja i VZO Lasinja

b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja i VZO Lasinja

2. TEHNIČKE MJERE
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima i
financijskoj mogućnosti. Za potrebe vatrogasnih
postrojbi osigurati odgovarajuća
spremišta za vatrogasna vozila i opremu.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja i VZO Lasinja

b) Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2018. godini nabaviti, u
skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za
vatrogasce kako bi se postigla opremljenost za 40 operativnih vatrogasaca. Prvenstveno
treba osigurati komplete za šumske požare; vatrogasne čizme, vatrogasne kombinezone,
vatrogasne opasače te kacige za šumske požare.
Izvršitelj zadatka: VZO Lasinja, DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga

c) Za potrebe operativne vatrogasne postrojbe pokrenuti opremanje terenskog
navalnog vatrogasnog vozila sa visoko tlačnom pumpom.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja, VZO Lasinja i VZK županije

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i
početka intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno Procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija osigurati dovoljan broj stabilnih i
prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja, VZO Lasinja i VZK županije

3. URBANISTIČKE MJERE
3.1. U postupku izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije
(prvenstveno provedbene), ovisno o razini prostornih planova, obvezno je utvrditi mjere
zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i
javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim
kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova
evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja

3.3. Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode
za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Hidranti koji
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se koriste za gašenja požara i punjenje cisterne moraju se redovno održavati te biti
ispravni za upotrebu.
Izvršitelj zadatka: Vodovod Lasinja

3.4. Izvršiti obuku operativnih vatrogasaca o načinu uporabe hidrantske mreže
za potrebe gašenje požara i sam način rukovanja sa hidrantima.
Izvršitelj zadatka: VZO Lasinja, DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko,
Vodovod Lasinja

DVD Crna Draga i

3.5. Odrediti i ostale izvore vode za gašenje požara, te urediti prilaze za
vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju
potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: VZO Lasinja, DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga

4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA
OTVORENOM PROSTORU
4.1.
Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na
otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice
u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja i VZO Lasinja

4.2.
Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak,
plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na
potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja i VZO Lasinja

4.3.
Nužno je nadzirati propisane mjere za uređivanje i održavanje
rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja

4.4.
Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotokova i
građevina za melioracijsku odvodnju od biljnog i komunalnog otpada.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja i Hrvatske vode

4.5.
Obvezan je nadzor nad županijskim, lokalnim i nerazvrstanim
cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i
pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja
požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih
tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati
njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste i Općina Lasinja

III.
Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja upoznat
će sa sadržajem ovoga
Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih
zadataka.
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IV.
Sredstva za provedbu obveza Općine Lasinja koje proizlaze iz ovoga Provedbenog
plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Lasinja za 2018. godinu.
V.
Općinsko vijeće Općine Lasinja jednom godišnje razmatra izvješće o stanju
provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Općinu Lasinja.
Izvješće o provedbi plana unapređenja zaštite od požara i aktivnostima na
području Općine Lasinja VZO Lasinja dostavit će do 31.12.2018.
VI.
Ovaj Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara stupa na snagu osmog dana
od dana objave u Glasniku Općine Lasinja i na službenoj stranici Općine.
KLASA:021-05/18-02/04
URBROJ:2133/19-02-18-1
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(Narodne novine br. 82/15.) i članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja
br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 06. sjednici održanoj dana 28.03.2018.
godine, donijelo je
ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Lasinja za 2017. godinu
I.

UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/2015.)
definirano je, da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Lasinja dužna je organizirati poslove koji se odnose na planiranje, razvoj,
učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
II.

PLANSKI DOKUMENTI:
-

Revizija 1. Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša za područje Općine Lasinja
Plan zaštite i spašavanja,
Plan civilne zaštite
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Lasinja za
razdoblje od 2016. - 2019. godine

Općinsko vijeće Općine Lasinja na 5. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donijelo
je Reviziju 1. Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lasinja te Plan zaštite i spašavanja
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Općine Lasinja i Plan civilne zaštite. Svim nositeljima zadaća u zaštiti i spašavanju,
sukladno donesenom Planu zaštite i spašavanja, općinski načelnik uputio je dopis te izvod
iz Plana.
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne
novine br. 82/15.), predstavničko tijelo donosi procjenu rizika od velikih nesreća umjesto
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.
Zakonom o sustavu civilne zaštite nije predviđeno donošenje Plana zaštite i spašavanja,
a Plan civilne zaštite više ne donosi predstavničko već izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave.
Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih
nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine br. 82/2015.).
Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Općine
Lasinja su:






Stožer civilne zaštite Općine Lasinja
Povjerenici civilne zaštite
Vatrogasna zajednica Općine Lasinja
Gradsko društvo Crvenog križa grada Karlovca
Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Karlovac

Pravna osoba od interesa za sustav CZ na području Općine Lasinja je


Vodovod Lasinja d.o.o.

Udruge od značaja za sustav Civilne zaštite na području Općine Lasinja su:
 Športsko ribolovni klub „KUPA“ LASINJA, Trg hrvatskih branitelja 1, Lasinja
 Lovačko društvo „Šljuka“, Karlovačka cestra 23, Lasinja
 Udruga branitelja dragovoljaca jedinice pričuvnog sastava policije „CONDORI“
LASINJA, Trg hrvatskih branitelja 1, Lasinja
III. STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer zaštite i spašavanja broji 8 članova i stručno je, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski
načelnik. Stožer civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u
planskim dokumentima.
Napomena:
Zakonom o sustavu civilne zaštite predviđeno je da predstavničko tijelo više ne osniva
stožer, već izvršno tijelo temeljem članka 24. stavak 1. Zakona osniva stožer civilne
zaštite i imenuje načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od
osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.
2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE
Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15), više se ne osniva i
imenuje Zapovjedništvo civilne zaštite, te umjesto predstavničkog tijela, izvršno tijelo
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lokalne samouprave sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 3. priprema i dostavlja
predstavničkom tijelu prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite.
2.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Planom civilne zaštite za područje Općine Lasinja nije predviđen ustroj postrojba civilne
zaštite već je planirano da mjerodavnosti i zadaće u sadržajima zaštite i spašavanja
(civilne zaštite) u potpunosti preuzme Vatrogasna zajednica Općine Lasinja i njena tri
DVD-a.
Općinski načelnik donio je Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite u Općini
Lasinja dana 20. veljače 2014. godine, kojom je 1 povjerenika imenovao za naselja Desni
Štefanki i Desno Sredićko, 1 povjerenika za naselja Lasinja, Crna Draga i Novo Selo
Lasinjsko te 1 povjerenika za naselja Banski Kovačevac, Prkos Lasnjski i Sjeničak
Laisnjski.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze
mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Lasinja, mobiliziraju se povjerenici civilne
zaštite.
Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu općinskog načelnika, a sukladno Planu
zaštite i spašavanja Općine Lasinja i Planu civilne zaštite Općine Lasinja.
Zadaća Povjerenika CZ je, da u slučaju opasnosti od nastanka velike nesreće ili
katastrofe (poplave, požari, potresi, tehničko-tehnološki incidenti i sl.) organiziraju
provođenje mjera vezanih za sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara.
2.2. SKLONIŠTA
Općina Lasinja nema na svom području izgrađena skloništa osnovne zaštite.
3. VATROGASTVO
Sustav vatrogastva je glavni nositelj cjelokupnog sustava civilne zaštite na području
Općine.
Vatrogasna društva imaju uglavnom zadovoljavajuću vatrogasnu opremu za sadašnje
uvjete, međutim zbog očitih klimatskih promjena i tendencije porasta elementarnih
nepogoda potrebno je u narednom periodu poraditi na opremanju specifičnom opremom
za te potrebe/uvjete (npr. čamac, zaštitna odijela za radove na vodi i sl.).
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od
požara Općine Lasinja, donesenim na temelju Procjene ugroženosti od požara.
Na području Općine Lasinja djeluje Vatrogasna zajednica Općine Lasinja, tri dobrovoljna
vatrogasna društva te tri vatrogasne postrojbe.
U svakom od vatrogasnih društava može se u slučaju potrebe u vrlo kratkom vremenu
mobilizirati do desetak vatrogasaca.
Vatrogasne postrojbe ustrojene su na način, da obavljaju preventivnu djelatnost
sukladno članku 1. i
2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj:
106/99.,117/01.,36/02., 96/03., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), a
mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih razmjera.
Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, redovito
obavljati liječničke preglede i u narednom periodu dobrovoljna vatrogasna društva
opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom. Vatrogasna vozila i ostala oprema za
potrebe sustava zaštite od požara nabavljat će se sukladno Planu zaštite od požara
Općine Lasinja.
Kroz redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Općine Lasinja potrebno je osigurati
sredstva za nabavu zaštitne opreme za dobrovoljna vatrogasna društva.
U području rada s članstvom, posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži,
kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja
opće kulture i naobrazbe.
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Sredstva za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti vatrogasnih postrojbi u
2017. godini kao i sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava planirana
su temeljem članka 43. - 45. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu
uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja snaga zaštite i spašavanja.
VODOVOD LASINJA d.o.o. je trgovačko društvo koja obavlja distribuciju vode. Društvo
posjeduje potrebnu opremu koja se može koristiti u slučaju elementarnih nepogoda u
svrhu zaštite i spašavanja stanovništva i imovine.
Autoprijevoznički obrt VUKSAN iz Lasinje održava nerazvrstane ceste te u zimskim
mjesecima na području Općine Lasinja obavlja poslove zimske službe za čišćenje
pojedinih prometnih pravaca u naseljima i lokalnim cestama obzirom da raspolaže
potrebnom mehanizacijom.
Općina Lasinja je sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kroz godinu
izvodio radove na izgradnji, čišćenju, profiliranju, oblaganju i košnji jaraka za oborinsku
odvodnju, izgradnji novih te čišćenju i rekonstrukciji postojećih slivnika na prometnim
površinama, čišćenju i rekonstrukciji propusta ispod prometnica.
IV. ZAKLJUČAK
Stanje sustava civilne zaštite u Općini može se ocijeniti vrlo dobrim jer osigurava
uspješno funkcioniranje sustava kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednoj
situaciji. Vatrogasna zajednica Općine Lasinja i dobrovoljna vatrogasna društva čine
okosnicu svih organiziranih snaga za sustav civilne zaštite,ali da se kvalitetni rezultati
postižu kroz suradnju sa drugim pravnim osobama uključenim u zaštitu i spašavanje.
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je zbog
novih situacija i promjena koje se događaju na svim poljima neophodan daljnji razvoj i
unapređenje mogućnost i djelovanja i suradnje svih subjekata zaštite i spašavanja, uz
osiguravanja sredstava za njihovo opremanje, edukaciju i usavršavanje, sukladno
procjeni ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja.
V.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ova Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja za 2017. godinu objavit će
se u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/18-02/03
URBROJ:2133/19-02-18-1
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), Općinsko
vijeće Općine Lasinja na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine,
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
I.
Prihvaća se Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Lasinja za
razdoblje od 01.07. do 31.12.2017. godine.
Izvješće općinskog načelnika iz prethodnog stavka sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/17-03/01
URBROJ:2133/19-02-18-4
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
Na temelju članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13), i
članka 50. Statuta Općine Lasinja Glasnik Općine Lasinja broj 1/18), općinski načelnik
Općine Lasinja podnosi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Lasinja
za razdoblje 01.07. – 31.12.2017. godine
Sukladno zakonskim obvezama i Statutu Općine Lasinja, općinski načelnik
obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom
radu. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata,
izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog
samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene
statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Lasinja, u okviru svog
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu
povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje
općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata
Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i
prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao
djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga rada, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom,
Statutom Općine i aktima Vijeća.
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U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednice Općinskog vijeća na koje je
općinski načelnik u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na
donošenje razne akte, odluke, zaključke i suglasnosti.
U izvještajnom razdoblju u Općini Lasinja na dan 31.12.2017. godine stanje
zaposlenosti je sljedeće:
 u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo je ukupno zaposleno 6 djelatnika:
 Jedinstveni upravni odjel:…………… 6 (4 službenika i 2 namještenika)


u radnom odnosu na određeno vrijeme bilo je ukupno 6 djelatnika, od toga:



1 dužnosnik (zamjenik općinskog načelnika)
5 radnika u programu javnih radova iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje (od 15. prosinca 2017. do 14. lipnja 2018. godine)

a) Financije
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je nadzirao izvršavanje proračuna i
poslove izrade izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2017. godinu, usmjeravao
aktivnosti na pripremi i donošenju Proračuna Općine Lasinja za 2018. godinu, nadzirao je
vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o
prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Lasinja kao i druge poslove i aktivnosti vezane
za financijsko poslovanje Općine Lasinja.
 Ukupni prihodi poslovanja Općine Lasinja od 01.01-31.12.2017.
5.005.198,74 kn
 Ukupni rashodi poslovanja Općine Lasinja od 01.01-31.12.2017.
4.955.891,19 kn
 Višak prihoda u razdoblju 01.01-31.12.2017. iznosi 49.307,55 kn

iznose
iznose

Proračun Općine Lasinja za 2018. godinu donesen je na 4. sjednici Općinskog vijeća
Općine Lasinja, 14.12.2017. godine, u iznosu od 18.750.000,00 kn, a objavljen je u
„Glasniku Općine Lasinja“ broj 6/2017 i na službenoj internetskoj stranici Općine.
b) Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture
Na temelju zakonskih ovlasti i raspoloživih financijskih sredstava uz potporu
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja i Karlovačke županije, u razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine, vršeno je
redovno održavanje komunalne infrastrukture na području čitave općine, završeni su
radovi na sanaciji i rekonstrukciji društvenog doma u Lasinji, uređenju reciklažnog
dvorišta i zamjeni rasvjetnih svjetiljki u naseljima Crna Draga i Novo Selo Lasinjsko te
modernizacija nerazvrstane ceste NC-LA 7 (Jamnička ulica).
c) Javne potrebe u kulturi i sportu
Općina Lasinja je, temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje
programa/projekata udruga građana iz proračuna Općine Lasinja za 2017. godinu, i
odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa / projekata udrugama:
Športsko ribolovni klub „Kupa“ Lasinja – 15.000,00 kn; Kulturno umjetničko društvo
„Antun Klasinc“ – 50.000,00 kn te Udruga branitelja dragovoljaca jedinice pričuvnog
sastava policije “CONDORI” Lasinja – 20.000,00 kn; pratila njihov rad i namjensko
trošenje sredstava.
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d) Porezi




porez na kuće za odmor – zaduženje 121.042,00 kn, naplaćeno 85.240,43 kn
porez na potrošnju – zaduženje 36.376,40 kn, naplaćeno 18.535,23 kn
porez na tvrtku – zaduženje do 2016.g. 11.506,34 kn, naplaćeno 3.482,28 kn

e) Područje komunalnih doprinosa, naknada i komunalnog redarstva
 komunalni doprinos - izdana su 72 rješenja, zaduženje 99.101,69 kn, naplaćeno
88.174,63 kn
 komunalna naknada – izvršeni obračun za 897 stambenih objekata i 14 poslovnih
prostora, zaduženje 191.118,83 kn, naplaćeno 159.990,10 kn
 grobna naknada - izdano je 1238 rješenja, zaduženje 139.975,00 kn, naplaćeno
118.165,22 kn
 dodjela na korištenje grobnih mjesta – 9 rješenja, u ukupnom iznosu od
23.275,00 kn, naplaćeno 16.200,00 kn
 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - izdano je 69 rješenja,
zaduženje 57.856,01 kn, naplaćeno 48.196,67 kn
 upravljanje grobljima je usklađeno sa zakonom, izrađene su karte za svih osam
(8) groblja u Općini, izrađeni grobni očevidnici i registar umrlih osoba, te su
upisana 32 nova korisnika.
 Komunalni red – izdana su 4 rješenja za uklanjanje ruševnih građevina
f) Socijalne potrebe i stimulacije
Kroz program socijalne skrbi i brige o starim i nemoćnima dodijeljeno je:
 13 jednokratnih novčanih pomoći (13.000,00),
 12 jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete (24.000,00 kn)
 7 pomoći za troškove liječenja (10.000,00 kn)
 2 pomoći za troškove ukopa (3.500,00 kn)
 3 pomoći za kapitalne donacije (6.363,13 kn)
 za ogrjev korisnicima socijalne skrbi u iznosu 29.440,00 kn (32 korisnika)
 za sufinanciranje prehrane u osnovnoj školi u iznosu od 2 kune po svakom djetetu
28.292,00 kn), a za socijalne slučajeve u cijelosti (17.018,00 kn),
 za školu u prirodi sufinancirano je 500,00 kn za 1 učenika
 8 subvencija za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole (10.782,29 kn)
 10 subvencija za dječji vrtić (102.685,70 kn),
 za 19 učenika sufinanciran je smještaj u učeničke domove (55.650,00 kn)
g) Predškolski odgoj
Predškolski odgoj organiziran je u OŠ "Antun Klasinc“ u suradnji s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja te Upravnim odjelom za školstvo Karlovačke županije, projekt se
uspješno provodi, a financira se iz Proračuna Općine Lasinja u cijelosti.
h) Linijski prijevoz
Na području općine linijski prijevoznik je AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d., koji
obavlja prijevoz učenika OŠ i posebnu liniju do Kupinečkog Kraljevca, sa četiri polaska i
povratka, a koja služi učenicima, studentima i ostalim mještanima za putovanje u
Zagreb.
i) Područje predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće
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Na inicijativu i prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti,
Općinsko vijeće Općine Lasinja donijelo je 58 odluka i akata u 2017. godini.
j)

Područje donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika

Na temelju zakonskih ovlasti općinski načelnik je u 2017. godini donio 20 odluka i
akata.
k) Javnost rada Općine
Javnost rada u 2017. godini osigurana je objavom akata u Glasniku Općine Lasinja
(izdano je 6 brojeva) i na web-stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr, dostavom u
Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske te objavom na oglasnoj ploči
Općine Lasinja.
U siječnju 2017. godine izrađeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama za 2016. godinu i dostavljeno Povjereniku za informiranje te objavljeno na
stranici.
U drugom polugodištu zaprimljena su i pravovremeno riješena dva zahtjeva za
ostvarivanje prava na pristup informacijama.
l) Protokol
Kroz protokolarni dio sudjelovao sam na raznim svečanostima na području županije i
šire, te različitim proslavama udruga, gdje sam predstavljao Općinu Lasinja.
m) Zapošljavanje nezaposlenih osoba
U 2. polugodištu 2017. istekla su 3 ugovora o radu na određeno vrijeme (sa 1
radnikom od 13. 06. do 12.12.2017. te sa 2 radnika od 13.06.-12.10.2017. godine) iz
programa javnih radova u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Kroz mjeru aktivacije nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite
od požara i bujičnih poplava iz programa javnih radova Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, zaposleno je novih 5 osoba, na određeno vrijeme, u trajanju od 15.
prosinca 2017. do 14. lipnja 2018. godine.
ZAKLJUČAK
Ovo Izvješće o mom radu u svojstvu općinskog načelnika Općine Lasinja za drugo
polugodište 2017. godinu sadrži, u nekim područjima kumulativni, prikaz poslova i
zadataka iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine Lasinja, a samim time i
zadovoljavanja potreba mještana općine.
Kao općinski načelnik u okviru financijskih mogućnosti planiranih proračunom,
nastojao sam u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji
će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljenje lokalnih potreba mještana, te sam
stoga nastojao odgovorno, savjesno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih
poslova Općine Lasinja kao jedinice lokalne samouprave.
KLASA:023-01/17-03/01
URBROJ:2133/19-01-18-3
Lasinja, 16. ožujka 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Lasinja za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Lasinja za 2017. godinu.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni
dio
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:021-05/16-02/16
URBROJ:2133/19-02-18-5
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

novine
38/09,
članka
Općine

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i
50. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), Općinski načelnik
Lasinja, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Lasinja za 2017. godinu

I.
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinski
načelnik Općine Lasinja podnosi Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2017. godinu.
II.
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
donesen je 08.12.2016.g, (Glasnik Općine Lasinja br. 6/2016), a I. izmjene i dopune
programa dana 10.03.2017.g. (Glasnik Općine Lasinja br. 2/2017) te II. izmjene i
dopune dana 14.12.2017.g. (Glasnik Općine Lasinja br. 6/2017.).
III.
Slijedi prikaz izvršenih radova, izvori prihoda te planirana i ostvarena financijska
sredstva:

25

Broj 2/2018

Glasnik Općine Lasinja
30. ožujka 2018.

Naziv objekta/uređaja
komunalne
Izvori prihoda
infrastrukture
1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
4.0. Višak prihoda
Modernizacija
4.1. Prihodi za posebne
nerazvrstane ceste
namjene (prihodi od
u naselju Lasinja komunalnog doprinosa,
Jamnička ulica, oznake
1.1.
šumskog doprinosa)
NC LA – 7
5.1. Pomoći (Ministarstvo
(radovi + usluge vođenja
regionalnog razvoja i
stručnog nadzora na
fondova
radovima)
Europske unije)
2. UREĐENJE MJESNIH GROBLJA
Izrada rasvjete središnje
4.1. Prihodi za posebne
2.1.
staze na groblju Lasinja
namjene (naknada za
korištenje grobnog
Nabava opreme za
mjesta i za dodjelu
mrtvačnicu i groblje
2.2.
grobnog mjesta)
(fiksni razglasni komplet)
Red
br.

Planirano
(kn)

Ostvareno (kn)

550.000,00

515.296,28

13.672,50
28.000,00
13.387,50

3. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM
Ulaganja u vodoopskrbnu
4.1. Prihodi za posebne
mrežu-Kapitalne donacije namjene (vodni doprinos,
3.1.
200.000,00
„Vodovod Lasinja“ d.o.o.
naknada za koncesiju mineralne vode)
4. RECIKLAŽNO DVORIŠTE
4.0. Višak prihoda
Pripremni građevinski
4.1. Prihodi za posebne
radovi, nabava i
namjene (naknada za
151.000,00
postavljanje ograde
koncesiju - komunalni
4.1
otpad)
5.1. Pomoći (Karlovačka
županija, tekuće pomoći
DP)
5. REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE
Modernizacija javne
4.1. Prihodi za posebne
rasvjete u naselju Crna
namjene (naknada za
Draga i Novo Selo
zadržavanje nezakonito
Lasinjsko (dobava i
izgrađene zgrade u
5.1.
171.000,00
zamjena rasvjetnih
prostoru i dr.)
svjetiljki)
5.1. Pomoći
(Ministarstvo
graditeljstva)
UKUPNO

1.100.000,00

171.000,00

204.894,72

170.551,90

1.088.802,90

IV.
Ovo Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Lasinja na raspravu i konačno
usvajanje.
KLASA:021-05/16-02/16
URBROJ:2133/19-01-18-4
Lasinja, 15. ožujka 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
Općine Lasinja za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Lasinja za 2017. godinu.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni
dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/16-02/15
URBROJ:2133/19-02-18-5
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 147/14, 36/15) te čl. 50. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine
Lasinja br. 1/18), podnosim Općinskom vijeću Općine Lasinja
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Lasinja za 2017. godinu
I.
Sukladno članku 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, podnosim
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
Lasinja za 2017. godinu, kako slijedi:





održavanje
održavanje
održavanje
održavanje

nerazvrstanih cesta
mjesnih groblja
javnih površina
javne rasvjete

II.
PLANIRANA I UTROŠENA FINANCIJSKA SREDSTVA, IZVORI PRIHODA TE VRSTA
IZVEDENIH RADOVA
Slijedi prikaz planiranih i utrošenih financijskih sredstva, izvori prihoda te vrsta
izvedenih radova na održavanju komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja u
2017. godini.
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RED.BR.
I.

Vrsta
Izvori prihoda
održavanja
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Planirano
(kn)

A. USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
a) Naselje Lasinja
01.

Čišćenje sajmišta u Lasinji,
utovar, odvoz i ugradnja šute
na nerazvrstane ceste i rad
bagera

02.

Dobava, prijevoz i ugradnja
kamenog materijala 0-32 mm

03.

Izrada propusta (nabava
betonskih cijevi fi300 mm,
ugradnja, zatrpavanje kamenim
materijalom i izrada betonskih
glava)

04.
05.
06.

369.600,00

Lasinja - sajmište

Ostvareno
(kn)

335.578,75

27.875,00

Dobava, prijevoz i ugradnja
kamenog materijala 0-32 mm
Rad bagera na uređenju
zemljišta za dječji vrtić

Lasinja – Jamnička ulica
90 m3
Lasinja – Ribička ulica 10
m3
Lasinja – Ribička ulica 4m
Lasinja – Jamnička ulica4m
Lasinja – Ribička ulica –
5m
Lasinja–Topolnjakova
ulica 7m
Lasinja – Ribička ulica 20
m3
Lasinja – zemljište za
dječji vrtić – 20h

Košnja trave uz cestu

Lasinja

1.260,00

Desno Sredičko – Slap
10 m3

1.912,50

Turkovići – 40 m3

7.650,00

Turkovići – 5 m

3.625,00

Maslaki

8.750,00

Maslaki - Pržići

7.875,00

Maslaki – Pržići – 12h

4.187,50

Maslaki - Pržići

6.256,25

Maslaki - Pržići

5.812,50

19.125,00

14.000,00

3.825,00
7.500,00

b) Naselje Desno Sredičko
01.
02.

03.

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Dobava, prijevoz i ugradnja
kamenog materijala 0-32 mm
Dobava, prijevoz i ugradnja
kamenog materijala 0-32 mm
Izrada propusta (nabava
betonskih cijevi Ø 400mm,
iskop, ugradnja, zatrpavanje
kamenim materijalom i izrada
betonskih glava)
Strojno čišćenje odvodnog jarka
s odvozom
Strojno čišćenje odvodnog jarka
s odvozom
Rad kombinirke i bagera
Izrada cijevnog propusta Ø 500
mm i rad kombinirke
Izrada cijevnog propusta Ø 300
mm i rad kombinirke
Strojno skidanje nestabilnog
materijala s pokosa u sraslom
stanju i rad kombinirke (20h)
Nabava i dovoz kamenog
materijala i strojna ugradnja
Nabava i dovoz kamenog
materijala i strojna ugradnja

Vidaki

16.237,50

Vidaki – 80m3

15.300,00

Vikend naselje- 40 m3
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c) Naselje Crna Draga
Strojno čišćenje odvodnog jarka
sa odvozom
Dobava, prijevoz i ugradnja
02.
kamenog materijala 0-32 mm
d) Naselje Desni Štefanki
01.

Dobava, prijevoz i ugradnja
kamenog materijala 0-32 mm

02.

Dobava, prijevoz i ugradnja
kamenog materijala 0-32 mm

Crna draga - Luketići

9.562,50

Sjeničak Lasinjski 310
m3
Sjeničak Lasinjski 170
m3- Mrkalji, Suzići i
Kartalije

Izrada propusta ( ugradnja
betonskih cijevi Ø 400 mm)
Prijevoz kamenog materijala i
04.
nasipavanje nerazvrstane ceste
f) Naselje Novo Selo Lasinjsko
03.

Dobava, prijevoz i ugradnja
kamenog materijala 0-32 mm
Rad bagera na sanaciji šumskog
02.
puta
Strojno čišćenje odvodnog jarka
03.
s odvozom
g) Naselje Prkos Lasinjski
Dobava, prijevoz i ugradnja
kamenog materijala 0-32 mm
Uređenje okoliša kod Spomen
02.
obilježja i rad bagera
h) Naselje Banski Kovačevac
01.

3.312,50
59.287,50
32.512,50
2.000,00

Sjeničak Lasinjski –
Padežani -66 m3

5.775,00

1.912,50
11.250,00
11.725,00

Prkos Lasinjski – 10 m3

1.912,50

Spomen obilježje- 20 h

7.500,00

Polje – 60m3

Dobava, prijevoz i ugradnja
kamenog materijala 0-32 mm

7.525,00

Sjeničak Lasinjski

Novo Selo Lasinjsko –
odvojak II 10 m3
Novo Selo Lasinjsko –
odvojak I – 30h
Novo Selo Lasinjsko –
odvojak I

01.

01.

5.250,00

Desni Štefanki – Prigorci
Desni Štefanki - Ivički
Desni Štefanki - Ivički

Strojno čišćenje odvodnog jarka
s odvozom
02.
Izrada cijevnog propusta Ø 300
e) Naselje Sjeničak Lasinjski
01.

01.

Crna Draga - Vukelići

Vikend naselje – 30 m3

17.212,50

B. BETONSKE CIJEVI ZA PROPUSTE
01.
Desni Štefanki - Prigorci

285,00

02.

427,50

Desno Sredičko - Slovinci

UKUPNO
1.000,00
C. ODRŽAVAJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM IVJETIMA
Na području cijele općine Lasinja
D. NABAVA I PRIJEVOZ KAMENOG MATERIJALA NA
DEPONIJ I MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.
ODRŽAVANJE
1.1. Opći prihodi i
primici
Ukupno za održavanje
4.1. Prihodi za
nerazvrstanih cesta
posebne namjene
(A+B+C+D)
(komun. naknada,
naknada za koncesije i
dr.)
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II.

ORŽAVANJE MJESNIH GROBLJA

Održavanje mjesnih groblja
u svim naseljima (Plaća
radnika na održavanju
komunalne infrastrukture
10% košnja trave, nabava
materijala i dijelova, žičano
pletivo za ogradu i ulazna
vrata na groblju Crna Draga i
Ban.Kovačevac)
III.
ODRŽAVANJE JAVNIH

4.1. Prihodi za
posebne namjene
(godišnja grobna
naknada, prihodi od
ukopa i naknada za
korištenja mrtvačnice)

28.000,00

19.736,69

POVRŠINA

Krajobrazno uređenje zelenih 4.1. Prihodi za
površina (nabava, sadnja
posebne namjene
sezonskog grmlja i cvijeća na (naknada za
Trgu hrvatskih branitelja,
eksploataciju
otok u cintoru – Lasinja)
mineralnih sirovina za
nabava kocki (betonske
zauzetu površinu
galanterije) za uređenje
kamenoloma i
okoliša kod križa D. Sredičko naknada za koncesiju
- Vidaki
mineralnih voda)
IV.
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Na cijelom području općine
1.1. Opći prihodi i
Lasinja (zamjena i ugradnja
primici
žarulja propaljivača,prigušnica i
4.1. Prihodi za
dr. materijala), rad autodizalice i
posebne namjene
hidraulične dizalice, te
(naknada za pravo
elektroinstalaterski radovi
služnosti zemljišta)
UKUPNO ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA
ZA 2017. GODINU

68.000,00

15.000,00

621.600,00

46.652,85

10.585,96

486.571,75

III.
Ovo Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Lasinja na raspravu i konačno
usvajanje.
KLASA:021-05/16-02/15
URBROJ:2133/19-01-18-4
Lasinja, 15. ožujka 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
na području Općine Lasinja za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2017.
godinu.
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II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni
dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/17-02/04
URBROJ:2133/19-02-18-4
Lasinja, 28. ožujka 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br.
92/10), te članka 50. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), Općinski
načelnik Općine Lasinja, podnosi
IZVJEŠĆE
O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG
PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA ZA 2017. GODINU
1. UVOD
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), a u cilju
zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje
uzroka požara, sprječavanje nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara,
utvrđivanje uzroka požara kao i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih požarom. Općina Lasinja i Vatrogasna zajednica Općine Lasinja su
donijele i uskladile sve dokumente i Planove koji reguliraju zaštitu od požara na
području Općine.
Zadaće Vatrogasne zajednice Općine Lasinja su organiziranje cjelokupnog
vatrogasnog
sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti i razvoj
vatrogasnog sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provedba
mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području Općine
Lasinja, te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i
drugih nesreća.
2. PROVEDBA ZAKONA I MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
2.1. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), Općina
Lasinja je
donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od
požara za Općinu Lasinja.
2.2. Općina Lasinja je donijela Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na
području
Općine Lasinja za 2017. godinu.
2.3. Općina Lasinja je donijela Odluku o agrotehničkim mjerama, Odluku o
utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina i Odluku o uvjetima i načinu
spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na
otvorenom prostoru u Općini Lasinja
2.4. Vatrogasne postrojbe organizirane su u skladu s Planom zaštite od požara Općine
Lasinja, te mogu djelotvorno i pravodobno djelovati na cijelom području Općine
Lasinja.
2.5. Županijski vatrogasni operativni centar Karlovac (ŽVOC Karlovac) organiziran je i
opremljen sa stalnim 24 satnim dežurstvom, a kroz njega je uvezano stožerno
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društvo DVD Lasinja preko kojeg se vrši uzbunjivanje postrojbe za izlazak na
vatrogasnu intervenciju, kao i zaprimanje informacija, obrade podataka,
izvješćivanje nadležnih tijela i ostali podaci.
2.6. U 2017. godini vršen je nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti
vatrogasnih društava na području Općine, te je stanje opremljenosti i
osposobljenosti dobro.
2.7. Hidrantska mreža je u potpunosti u skladu s važećim propisima i pokriva cca
80% naselja u Općini.
Tijekom 2017. godine, održano je više sastanaka sa Vatrogasnom zajednicom
Općine Lasinja i zapovjednicima DVD-a oko organizacije protupožarne zaštite,
srednjoročnog plana opremanja te ispunjavanje svih administrativnih i zakonskih obveza
društava i pojedinaca, a poglavito liječnički pregledi operativnih vatrogasaca.
3. VATROGASNA INFRASTRUKTURA
Na području Općine Lasinja djeluju Dobrovoljna vatrogasna društva organizirana u
Vatrogasnu zajednicu Općine Lasinja.
Vatrogasna zajednica Općine Lasinja rukovodi sa 3 (tri) DVD-a i to DVD Lasinja
kao središnje društvo, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga kao pomoćna društva,
operativno pokrivaju cijelo područje Općine Lasinja, a trenutno imaju ukupno 42
operativna vatrogasaca.
Vatrogasne postrojbe raspolažu sa 5 vatrogasnih vozila i to:






1
1
1
1
1

vatrogasna cisterna - DVD Lasinja
vatrogasna cisterna - DVD desno Sredičko
terensko vozilo „Mazda“ sa visokotlačnom pumpom - DVD Lasinja
terensko vozilo „Mazda“ bez visokotlaćne pumpe - DVD Desno Sredičko
kombi vozilo Opel Vivaro - DVD Lasinja

Vatrogasna zajednica raspolaže slijedećim prostorom:




DVD Lasinja - vatrogasni dom, spremište i garažu za vozila,
DVD Desno Sredičko - vatrogasni dom i spremište sa garažom,
DVD Crna Draga - vatrogasni dom

Svi operativni vatrogasci su opremljeni osobnom zaštitnom opremom za gašenje
šumskih požara.
4. INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI I OSPOSOBLJAVANJE
Na području Općine Lasinja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
godine vatrogasne postrojbe intervenirale su 16 puta.
Događaji na kojima su intervenirale vatrogasne postrojbe na
području Općine Lasinja tijekom 2017. godine
Red.br.
1.
2.
3.

VRSTA INTERVENCIJE
Požarna intervencija
Tehnička intervencija
Ostale intervencije (promet)
UKUPNO
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U 2017. godini izvršeni su liječnički pregledi za 42 operativna vatrogasca.
U 2017. godini izvršeno je osposobljavanje u zvanja:
Vatrogasac
- 8 članova
Vatrogasac 1 kl.
- 3 člana
U 2017. godini radilo se i na osposobljavanju pučanstva na preventivnim mjerama
zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine.
Smanjenom broju požara pridonijela je zasigurno i edukacija lokalnog
stanovništva.
5.

FINANCIRANJE VATROGASTVA

Općina Lasinja je u svom proračunu za 2017. godinu provodila financiranje
vatrogastva sukladno članku 43. I 45. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br.
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), i to na slijedeći
način:





Naknada za rad - dobrovoljni vatrogasci ------------------5.000,00 kn
Tekuće donacije za provođenje mjera zaštite od požara ---- 5.000,00 kn
Tekuće donacije u novcu za redovnu djelatnost ------------ 20.000,00 kn
Kapitalna donacija za nabavku vatrogasne opreme ---------- 76.750,00 kn
UKUPNO: 106.750,00 kn

U 2017. godini izvršena je sanacija i rekonstrukcija vatrogasnog doma u Lasinji, a
isti radovi se odnose na uređenje krovišta, uređenje fasade sa toplinskom izolacijom,
zamjena stolarije te drugi radovi.
Spomenuti radovi financirani su sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije i Općine Lasinja u ukupnom iznosu od 550.157,90 kn i to:



Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije - 250.000,00 kn
Općina Lasinja - 300.157,90 kn

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Crna Draga dodjeljena su novčana sredstva u
iznosu od 13.000,00 kn, za izgradnju nadstrešnice kod kapele „Sv.Ana“ u Crnoj Dragi,
koja je ošetećena 2014. godine u olujnom nevremenu (pijavici).
6. ZAKLJUČAK
Uspješno
obavljanje
vatrogasne
djelatnosti
zahtijeva
stalno
stručno
osposobljavanje i uvježbavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen
Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u
vatrogasnim postrojbama. Svi operativni vatrogasci prošli su osnovna osposobljavanja, a
povremeno se nadopunjava seminarima i vježbama.
Iako je stanje zaštite od požara zadovoljavajuće potrebno je provoditi odredbe
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plan zaštite od požara,
srednjoročne planove nabave neophodne vatrogasne opreme, sustavno raditi na
uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasne postrojbe i provoditi stalnu edukaciju
stanovništva o opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju.
U proračunu Općine Lasinja osigurati sredstva za vatrogastvo sukladno Zakonu o
vatrogastvu.
KLASA:021-05/17-02/04
URBROJ:2133/19-01-18-3
Lasinja, 15. ožujka 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.1/18), Općinsko
vijeće Općine Lasinja na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom na području općine Lasinja za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine
Lasinja za 2017. godinu.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni
dio.
III.
Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:351-02/18-03/01
URBROJ:2133/19-02-18-6
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
br. 94/13) i članka 50. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), Općinski
načelnik Općine Lasinja, podnosi
GODIŠNJE IZVJEŠE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području općine Lasinja za 2017. godinu
1. Uvod
Plan gospodarenja otpadom Općine Lasinja za razdoblje 2017.- 2022. g., usvojen
je dana 28. rujna 2017. godine na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja te je
objavljen u Glasniku Općine Lasinja br. 5/12 od 06. listopada 2017. g. Plan je izradila
tvrtka HIDROPLAN d.o.o. iz Zagreba, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom (''Narodne novine'' broj 94/13), Odluci o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja otpada na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 4/2014),
Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN broj 130/05) i Planu
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine., kao
osnovnom dokumentu o gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj.
Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
br. 94/13) i Planu gospodarenja otpadom Općine Lasinja, Općinski načelnik jednom
godišnje podnosi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi
utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
Na temelju članka 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne
novine'' br. 94/13), jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi
Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
2. Analiza, te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području
Općine Lasinja
Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
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biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog
otpada i glomaznog otpada i usluge povezane s javnom uslugom obavlja tvrtka EKOFLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, na način i pod uvjetima utvrđenim
Zakonom o koncesijama, Ugovorom sklopljenim 01.12.2014. godina, na rok od 10
godina.
Odvoz miješanog komunalnog otpada obavlja se svakih 14 dana u svim
naseljima koja obuhvaća Općina Lasinja putem spremnika 120, 240 i 1100 l. Izuzetak je
naselje Sjeničak Lasinjski u kojem je određeno jedno sabirno mjesto u centru naselja.
Odvojeno sakupljeni papir, plastika, karton i metal iz kućanstava odvoze se
kvartalno putem PVC vreća, u svim naseljima Općine Lasinja, osim naselja Sjeničak
Lasinjski.
Odvoz papira, plastike, stakla, metala i tekstila obavlja se putem zelenih otoka po
pozivu davatelja usluge sa određenih lokacija koje pokrivaju naselja Općine Lasinja.
Tablica 1: Popis zelenih otoka - (kontejneri za papir, plastiku, staklo i tekstil) Općine
Lasinja, sa popisom otpada koji se prikuplja u njima.

R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LOKACIJA
Lasinja – Trg hrvatskih
branitelja 1
Lasinja – Lasinjska cesta 6

ZELENI OTOCI
KONTEJNERI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE
OTPADA
STAKLO
PLASTIKA PAPIR METAL
TEKSTIL
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Desni Štefanki, Špišići

X

-

-

-

-

Desni Štefanki, Prigorci

X

-

-

-

-

Desno Sredičko, Slap

X

-

-

-

-

Crna Draga, križanje
VukelićiLuketići

X

-

-

-

-

Desni Štefanki-kod
Društvenog
Doma u Orečićima
Desno Sredičko-kod doma
DVD
Prkos Lasinjski-kod
spomenika
Banski Kovačevac-kod
zadružnog
Doma
Sjeničak Lasinjski-kod
ambulante
Lasinja-Sv.Florijana 21, kod
kapelice
Lasinja-Topolnjakova 12,
kod
križa
Lasinja-Matešićeva 2, kod
križa
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15.
16.

Crna Draga, kod doma DVD
Novo Selo Lasinjsko,
Odvojak 1,
Kod križa
UKUPNO:

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

16

7

7

1

1

Glomazni otpad odvozi se dva puta godišnje po pozivu korisnika usluge. Glomazni
otpad korisnik odlaže neposredno uz kolni ulaz na način da djelatnicima tvrtke Eko flor –
plus d.o.o. omoguće nesmetan odvoz.
Biorazgradivi komunalni otpad bio otpad, korisnici zbrinjavaju samostalno u
svojim domaćinstvima na način da isti sami kompostiraju u komposterima ili
kompostištima.
Prema podacima o korisnicima komunalne usluge sakupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Lasinja, koji su evidentirani u tvrtki
EKO-FLOR PLUS d.o.o. te isti usklađeni s podacima Općine Lasinja, u prethodnoj 2017.
godini, bilo je evidentirano ukupno 422 korisnika, od toga 410 fizičkih te 12 pravnih
osoba.
3. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada i odvojenog sakupljenog
komunalnog otpada
Sa područja Općine Lasinja u 2017. godini prikupljena je količina otpada iz
kućanstva i industrije te selektivni otpad kako slijedi:

OPĆINA LASINJA
Kućanstvo i industrija
20-03-01 (miješani komunalni otpad)
20-03-07 (glomazni otpad)
Selektivni
15-01-01 (papirnata i kartonska ambalaža)
15-01-02 (plastika)
20-01-01 (odvojeno sakupljeni otpad - papir i karton
20-01-39 (plastika)

Ukupno
287.430,00 (kg)
278.870,00
276.750,00
2.120,00
8.560,00
1.611,00
362,00
1.414,00
5.173,00

Na temelju otpremnica tvrtke Eko flor - plus d.o.o., sa područja Općine Lasinja je
u 2017. godini sakupljena i odvezena slijedeća količina otpada sa javnih površina:
Javne površine

73 (m3)

15-01-07 (staklena ambalaža)

17

20-01-01 (odvojeno sakupljeni otpad - papir i karton)
20-01-39 (plastika)

28
28

4. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje
otpadom
Prema članku 35. točka 2. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati
funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta na svom području. Reciklažno
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dvorište mora omogućavati pristupačno korištenje svim stanovnicima, a osoba koja njime
upravlja dužna je otpad zaprimati bez naknade te voditi evidenciju o zaprimljenom
otpadu.
Općina Lasinja je u 2017. godini nastavila radove na uređenju reciklažnog dvorišta
u Lasinji te je u sklopu toga izvela pripremne radove na uređenju zemljišta i komunalne
infrastrukture te postavljanje ograde.

5. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju
U 2017. godini nisu evidentirana nova nelegalna, odnosno divlja odlagališta
otpada na području Općine Lasinja, ali je uočeno pojačano bacanje komunalnog i drugog
otpada uz javne prometnice te na druge javne i privatne površine.
Nadzor nad lokacijama odbačenog otpada provodi Komunalni redar, a
stanovništvo Općine Lasinja redovno se obavještava o načinu na koji se može podnijeti
prijava ukoliko se uoči odbacivanje otpada na navedene lokacije ili na neke druge lokacije
- telefonski, putem e-maila ili osobno u Općini. Izvješće o lokacijama odbačenog otpada
još nije izrađeno, a također nije donijeta Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine
Lasinja.
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6. Mjere provedene za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka
otpada, uključujući izobrazno - informativne aktivnosti i akcije prikupljanja
otpada
U cilju smanjivanja i sprečavanja nastanka otpada provodi se redoviti nadzor
lokacija na kojima je u prethodnoj godini evidentirano postojanje odbačenog otpada, a na
svim lokacijama na kojima je provedeno uklanjanje otpada postavljene su table s
natpisom o zabrani odlaganja otpada. Osim toga, povremeno se vrši sanacija terena na
evidentiranim lokacijama malih količina odbačenog otpada.
Uspostavljen je sustav organiziranog, odvojenog skupljanja otpada postavljanjem
odgovarajućih spremnika za odvojeno skupljanje osnovnih skupina otpada putem zelenih
otoka.
Također je kućanstvima omogućena primarna reciklaža - izdvajanje korisnih
komponenti iz miješanog komunalnog otpada (papir, staklo, metal i plastika) odlaganjem
u vreće koje potom odvozi ovlašteni koncesionar u Općini.
7. Provedene mjere u prikupljanju miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada te mjere odvojenog prikupljanja
otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog glomaznog otpada
Na području Općine Lasinja obavlja se prikupljanje komunalnog, glomaznog te
odvojenog prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila. Komunalni
otpad kao i glomazni otpad na području Općine Lasinja odvozi tvrtka Eko flor - plus d.o.o.
Tijekom 2017. godine izvršeno je prikupljanje glomaznog otpada (ključni broj 200307).
Koncesionar je uz račune za komunalne usluge dostavljao korisnicima letke s rasporedom
odvoza otpada za tekuću 2017. godinu, a plan odvoza je objavljen na web stranici
koncesionara i Općine Lasinja.
Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastika i metala vrši se na
kućnom pragu, odnosno kod korisnika dok se odvojeno prikupljanje papira, stakla,
plastike, metala i tekstila vrši putem zelenih otoka.
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po
prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz
poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad, a
zbrinjavanje vrše vlasnici ili korisnici nekretnine u vlastitoj režiji.
Biorazgradivi otpad koji je nastao u kućanstvima u 2017. godini, zbrinjavao se na
vlastitim kompostištima svakog domaćinstva, sukladno Odluci o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja otpada na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.
4/2014).
8. Financijska sredstva utrošena za provedbu mjera gospodarenja otpadom i
izvor sredstava
R.
br.

1.

2.

Mjera i aktivnost
Uređenje reciklažnog
dvorišta (uređenje
zemljišta i postavljanje
ograde)
Izrada Plana
gospodarenja otpadom
Općine Lasinja za
razdoblje 2017.-2022.

Planirana
sredstva
(kn)

Utrošena
sredstva
(kn)

Izvor sredstava

151.000,00

204.894,72

- Proračun Općine
Lasinja u iznosu od
41.000,00
- sredstva Karlovačke
županije u iznosu od
110.000,00

25.000,00

24.375,00

Proračun Općine Lasinja
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3.

Odvoz miješanog
komunalnog otpada iz
spremnika i kontejnera
koje koristi Općina
Lasinja

35.000,00

29.738,42

Proračun Općine Lasinja

Općina Lasinja je u 2017. godini ostvarila prihod od koncesijske naknade u iznosu
od 5.728,82 kn.
9. Zaključak
Općina Lasinja je u svrhu provedbe aktivnosti gospodarenja otpadom u 2017.
godini, poduzela niz mjera u cilju poboljšanja kvalitete sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja
otpada.
U slijedećem razdoblju posebna će se pozornost posvetiti uspostavi reciklažnog
dvorišta kako bi se u potpunosti postupilo prema Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom.
Osim toga, nastavit će se s edukacijom stanovništva vezano uz zbrinjavanje
opasnog otpada koji nastaje u domaćinstvima (informatička oprema, baterije, žarulje,
boje za premazivanje i sl.) te odvojenom sakupljanju otpada (plastike, papira, tekstila,
metala i dr.).
Općina Lasinja ima relativno čist i sačuvan prirodni okoliš (vodu, zrak, tlo), u Općini
nema značajnije industrije, a značajan se porast ne očekuje ni u dogledno vrijeme uz
pretpostavku da će gospodarenje otpadom i druge mjere za zaštitu i očuvanje okoliša
(biološke i krajobrazne raznolikosti) imati sve više standarde i kriterije te se ne očekuje
veći negativni utjecaj na okoliš i njegovo onečišćenje.
KLASA:351-02/18-03/01
URBROJ:2133/19-01-18-4
Lasinja, 16. ožujka 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), Općinsko
vijeće Općine Lasinja na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine,
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada za 2017. godinu, tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o.,
Mokrice 180/c, Oroslavje.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni
dio.
III.
Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:351-02/18-03/01
URBROJ:2133/19-02-18-7
Lasinja, 28. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08, 61/11 i 04/18) i
članka 50. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.1/18), općinski načelnik
Općine Lasinja donio je
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U
OPĆINU LASINJA ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Lasinja (dalje u tekstu:Plan prijma)
utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Lasinja tijekom 2018. godine.
Članak 2.
Plan prijma sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu,
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme.
Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu,
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj
vježbenika odgovarajuće stručne spreme utvrđuje se u Tabeli koja je sastavni dio ovog
Plana prijma.
Članak 4.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.

KLASA:112-01/18-02/01
URBROJ:2133/19-01/18-1
Lasinja, 05. veljače 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE LASINJA ZA 2018.GODINU

Red.
br.

1.

Sistematizirana
radna mjesta

Stručna
sprema

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Stvarno
stanje na
dan
31.12.2017.

Potreban broj
službenika/
namještenika
u 2018.

Potreban broj
vježbenika u
2018.

Pročelnik

VSS ili VŠS,
magistar struke
ili stručni
specijalist prava
ili ekonomije i
Stručni
prvostupnik
prava

1

1

1

0
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Viši referent za
financije,
računovodstvo i
proračun

VŠS ili SSS
ekonomskog
smjera

1

1

0

0

3.

Administrativni
referent

SSS
društvenog,
ekonomskog ili
upravnog
smjera

1

1

0

1

4.

Referent
Komunalni redar

SSS tehničkog,
upravnog ili
ekonomskog
smjera

1

1

0

1

5.

Spremač i
dostavljač

NSS

1

1

0

0

6.

Radnik na
održavanju
komunalne
infrastrukture

NSS

2

1

1

0

2.

Na temelju članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(,,Narodne novine", broj 26/15), članka 30. Pravilnika o financiranju udruga koje djeluju
na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja 2/2016) te članka 50. Statuta Općine
Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje
programa/projekata udruga za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su
se javile na Javni natječaj za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području općine Lasinja za 2018. godinu, koji je objavljen 19.01.
2018. godine na web stranici Općine Lasinja.
Članak 2.
U 2018. godini Iz Proračuna općine Lasinja financirat će se provedba programa /
projekata udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od 85.000,00 kn i to kako
slijedi:
Naziv udruge

Športsko ribolovni klub
“Kupa” Lasinja,
Trg hrvatskih branitelja 1,
47206 Lasinja

Naziv programa/projekta

Natjecanja u lovu ribe za
sve kategorije
Mala škola ribolova – do 14
godina
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Traženi iznos
od Općine
Lasinja
(kn)

Odobreni iznos
Potpore Općine
Lasinja
(kn)

15.000,00

10.000,00
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Kulturno umjetničko
društvo
“Antun Klasinc”,
Trg hrvatskih branitelja 1,
47206 Lasinja
Udruga branitelja
dragovoljaca jedinice
pričuvnog Sastava policije
“CONDORI” Lasinja,
Trg hrvatskih branitelja 1,
47206 Lasinja

“Obnavljamo baštinu 2018.”

Redovna i stalna djelatnost
na promicanju i očuvanju
vrijednosti Domovinskog
rata, te briga za obitelji
poginulh branitelja, hrvatske
branitelje
i njihove obitelji

Konjička Udruga
dragovoljaca Domovinskog
rata “Pokuplje”
Jamnička 13, 47 206
Lasinja

Športsko rekreacijsko
jahanje u općini Lasinja

50.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objaviti će se u
Glasniku Općine Lasinja i na web stranici Općine Lasinja.
KLASA:402-08/18-01/01
URBROJ:2133/19-01/18-11
Lasinja, 28. veljače 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
Na temelju članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine br. 71/10),
čl. 2. Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja ustrojstvenim oblicima Hrvatskog Crvenog
križa iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine
br.18/11), točke II. Programa financiranja potrebe socijalne skrbi Općine Lasinja za
2018. godinu (Glasnik Općine Lasinja br. 6/17) te čl. 50. Statuta Općine Lasinja (Glasnik
Općine Lasinja br. 1/18), općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
ODLUKU
o isplati novčanih sredstava Gradskom
društvu Crvenog križa Karlovac u 2018. godini
Članak 1.
Gradskom društvu Crvenog križa Karlovac, Smičiklasova 25, Karlovac, odobrava
se isplata novčanih sredstva za 2018. godinu u iznosu od 12.343,29 kn.
Osnovica za izračun novčanih sredstava iz prethodnog stavka ovog članka su
prihodi ostvareni u 2016. godini.
Članak 2.
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Novčana sredstva iz članka 1.ove Odluke isplaćivat će se mjesečno u iznosu od
1.028,60 kn i to:
- za rad i djelovanje Službe traženja u iznosu od 293,88 kn mjesečno
- za javne ovlasti i redovne djelatnosti u iznosu od 734,72 kn mjesečno
Članak 3.
Sredstva iz članka 1.ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Lasinja za 2018.
godinu.
Sredstva će se doznačiti Gradskom društvu Crvenog križa Karlovac na IBAN HR80
2400 0081 1900 0431 7.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.
KLASA: 022-05/18-02/05
URBROJ: 2133/19-01-18-1
Lasinja, 6. ožujka 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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 50. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.
1/18), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Općine Lasinja
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lasinja (Glasnik
Općine Lasinja br. 4/17, 5/17), u članku 3. dodaje se nova točka 9.,
„9. Jasmina Britvec - član, Viša medicinska sestra Privatne specijalističke ordinacije
obiteljske medicine dr. Inga Erceg, spec. obiteljske medicine u Lasinji
Članak 2.
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: 2133/19-01-18-6
Lasinja, 27. ožujka 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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GLASNIK OPĆINE LASINJA – službeni list Općine Lasinja
Glavna i odgovorna urednica: Nevenka Panijan
Lasinjska cesta 19, Lasinja,
Telefon/faks 047 884 010
e-mail:pisarnica@lasinja.hr
www.lasinja.hr
Tehnička priprema: Jedinstveni upravni odjel
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