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Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 68/18 i 110/18) i članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj
1/18), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. siječnja
2019. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se: zone na području Općine Lasinja za plaćanje
komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama
u Općini Lasinja, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog
kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje
komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja i položajne pogodnosti
građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako
Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.
Komunalni doprinos prihod je Općine Lasinja koji se koristi samo za financiranje
građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
II.

OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.
Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se
nalazi ozakonjenja građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom
prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
Ukoliko ima više suvlasnika na zemljištu na kojem se gradi građevina ili se nalazi
građevina koja se rekonstruira, onda se komunalni doprinos mora utvrditi za svakog
suvlasnika zasebno, razmjerno njegovom suvlasničkom udjelu u vlasništvu zemljišta, a
ukoliko je obveza plaćanja komunalnog doprinosa prenijeta na više investitora ugovorom,
komunalni doprinos će se utvrditi za svakog investitora u jednakom dijelu, osim ako
razmjerni udio svakog investitora u plaćanju komunalnog doprinosa nije ugovorom s
vlasnikom utvrđen tako da je udio svakog investitora drugačiji.
Komunalni doprinos za ozakonjenje zgrade koja je u vlasništvu više suvlasnika
plaća zasebno svaki suvlasnik razmjerno svojem suvlasničkom udjelu u zgradi suglasno
Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
III.

ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.
Uzimajući u obzir uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i
položaj zone u Općini Lasinja, određuju se tri zone za obračun komunalnog doprinosa na
području Općine Lasinja, kako slijedi:
I. zona – naselja: Lasinja,
II. zona – naselja: Desni Štefanki, Desno Sredičko, Crna Draga, Novo Selo
Lasinjsko, Prkos Lasinjski i Banski Kovačevac,
III. Zona – naselja: Sjeničak Lasinjski.
IV.

JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA
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Članak 5.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u Općini
Lasinja iskazana u kunama po kubnom metru (m3) kako slijedi:
ZONA - NASELJE

V.

Jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa po m3 građevine (kn/m3)

I.

zona

17,00

II.

zona

15,00

III.

zona

10,00

OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak. 6
Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se
gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću
komunalnog doprinosa u zoni koja se zgrada gradi ili je izgrađena.
Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike
za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem
tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima
(m2) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili
je izgrađena.
Članak 7.
Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća
zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma
zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.
Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade, ne
plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje
da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun
komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog
doprinosa za ozakonjenje građevine.
VI.

NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.
Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku 15 dana od dana izvršnosti
rješenja o komunalnom doprinosu.
Kod jednokratnog plaćanja izvršenog u roku iz stavka 1. ovog članka obvezniku se
odobrava popust od 10% na iznos utvrđenog komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom u
roku iz stavka 1. ovog članka, neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na
popust i obvezan je platiti iznos utvrđenog komunalnog doprinosa bez popusta za
jednokratno plaćanje, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli neplaćeni
dio tog iznosa bez popusta.
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Članak 9.
Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrava se rješenjem o komunalnom
doprinosu na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, ukoliko je iznos
utvrđenog doprinosa veći od 1.000,00 kuna, na slijedeći način:
- na iznos komunalnog doprinosa od 1.001,00 – 5.000,00 kn najviše 6 obroka
- na iznos iznad 5.001,00 kn najviše 12 obroka.
Kod obročne otplate komunalnog doprinosa prvi obrok dospijeva u roku od 15
dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu i iznosi 20% od cjelokupnog
iznosa utvrđenog komunalnog doprinosa, a ostali mjesečni obroci dospijevaju na naplatu
svakih 30 dana nakon roka dospijeća prvog obroka.
U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos
komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od
dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.
odjel.

Rješenje o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni upravni

VII.

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 10.
Općina Lasinja ne plaća komunalni doprinos na svom području.
Članak 11.
Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:
- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
- vojnih građevina,
- prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,
- nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
- sportskih i dječjih igrališta,
- ograda, zidova i potpornih zidova,
- parkirališta, ceste, staze, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama,
sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu
zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su
namijenjeni uporabi te građevine,
- spomenika.
Članak 12.
Općinski načelnik osloboditi će obveze plaćanja komunalnog doprinosa trgovačka
društva i javne ustanove u isključivom ili većinskom vlasništvu Općine Lasinja u slučaju
izgradnje građevine koje služe za obavljanje njihove osnovne i redovne djelatnosti.
Članak 13.
Općinsko vijeće može, na prijedlog općinskog načelnika u potpunosti ili djelomično
osloboditi od plaćanja investitore gradnje koji grade, gospodarske objekte od posebnog
interesa za Općinu Lasinja, te objekte javnog i infrastrukturnog karaktera.
Općinsko vijeće može, na prijedlog općinskog načelnika u potpunosti ili djelomično
osloboditi od plaćanja investitora odnosno vlasnika gradnje kao poticanje rješavanja
stambenog pitanja za mlade obitelji, koji gradi za sebe i za potrebe svog obiteljskog
domaćinstva svoju prvu stambenu jedinicu i nema na drugi odgovarajući način riješeno
stambeno pitanje koje dokazuje prilogom javnobilježničke izjave.
Općinsko vijeće može u potpunosti osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa
investitore za gradnju, dogradnju ili nadogradnju u građevinskom području koje je
Prostornim planom Općine Lasinja označeno kao:
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-

zona gospodarske – proizvodne namjene (I),
zona gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene (T) i to u zonama kamp
– autokamp T3 i T4.

Rješenje o djelomičnom ili potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog
doprinosa donosi Jedinstveni upravni odjel.
Članak 14.
Za izgradnju ili rekonstrukciju građevine za potrebe vlastitog stanovanja ili
gospodarske građevine na istoj građevinskoj čestici:
-

vlasniku, odnosno investitoru gradnje koji je stanovnik Općine Lasinja
najmanje posljednjih 10 godina bez prekida, a gradi i dograđuje građevinu za
sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva, jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa iz članka 5. ove Odluke, umanjuje se jednokratno za
50%,

Članak 15.
Za ostvarivanje prava iz članka 14. ove Odluke, vlasnik odnosno investitor gradnje
u obvezi je zahtjev za umanjenje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa podnijeti
najkasnije do isteka roka za žalbu na Rješenje kojim je utvrđena obveza plaćanja
komunalnog doprinosa, te uz isti priložiti:
-

presliku osobne iskaznice,
potvrdu o prebivalištu.

Članak 16.
Kod obračuna komunalnog doprinosa za pomoćne gospodarske objekte (drvarnice,
spremišta, kotlovnice i sl.) i gospodarske objekte namijenjene isključivo obavljanju
poljoprivrednih djelatnosti (štale, svinjci, spremišta biljne hrane za životinje, pogoni za
proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, med, sireve, meso, bilje i sl) jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa iz članka 5. ove Odluke, umanjuje se za 90%.
Za obračun komunalnog doprinosa za garaže jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa iz članka 5. ove Odluke, umanjuje se za 50 %.
Članak 17.
Za zgrade koje se ozakonjuju sukladno posebnom propisu, jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa iz članka 5. ove Odluke, umanjuje se za 90%.
VIII. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Članak 18.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja
na temelju Odluke o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj
dužnosti ili po zahtjevu stranke.
Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti
donosi se u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan
pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno
koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o
građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez
građevinske dozvole.
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Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom na zahtjev stranke
donosi se u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme
podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.
Ako je Općina Lasinja u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno
uređenje sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s
obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i
u skladu s tim ugovorom.
Članak 19.
Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:
- podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,
- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
- obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i
- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili
je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične
vrijednosti komunalnog doprinosa.
Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovog
članka, ništavno je.
Članak 20.
Jedinstveni upravni odjela izmijeniti će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu
obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno
rješenje o komunalnom doprinosu ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za
građenje ili glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa.
Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovog
članka obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti
plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa u skladu s odlukom o
komunalnom doprinosu u skladu s kojom je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.
Obveznik odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavka 1. i 2. ovog članka nema
pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za
povrat doprinosa.
Članak 21.
Jedinstveni upravni odjel poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa
odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako
je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez
zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.
Rješenjem o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1.
ovog članka odredit će se povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može
biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.
Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavka 1.
i 2. ovog članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana
određenog rješenjem za povrat doprinosa.
Članak 22.
Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju
građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje
nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen
na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog
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doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području iste
jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno
investitor.
Obveznik komunalnog doprinosa nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen
niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se
plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.
Članak 23.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način
propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih
tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o
komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o
njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju
zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba
o kojoj odlučuje upravno tijelo Karlovačke županije nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva.
IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu
(Glasnik Karlovačke županije br. 06/02, 03/10, 31/10 i 06/13).
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA: 021-05/19-02/02
URBROJ: 2133/19-02-19-2
Lasinja, 31. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 68/18 i 110/18) i članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj
1/18), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. siječnja
2019. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se:
1. Područja zona u Općini Lasinja,
2. Koeficijent zona (Kz) za pojedine zone u Općini Lasinja u kojima se naplaćuje
komunalna naknada,
3. Koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,
4. Rok plaćanja komunalne naknade,
5. Nekretnine važne za Općinu Lasinja koje se u potpunosti ili djelomično
oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
6. Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava
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djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
Članak 2.
Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje
komunalne infrastrukture.
Komunalna naknada prihod je proračuna Općine Lasinja koji se koristi za:
- financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,
- financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog,
zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne
namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine
Lasinja, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja
komunalne infrastrukture.
Članak 3.
Komunalne naknade plaća se za:
1. stambeni prostor,
2. garažni prostor,
3. poslovni prostor,
4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,
5. neizgrađeno građevinsko zemljište.
Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se
zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se
obavlja poslovna djelatnost.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar
granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje
prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na
kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju
izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem
smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.
Ruševinom zgrade smatraju se ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka
pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno
svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovog članka koje se
nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje
pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim
prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Lasinja.
II. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 4.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove
Odluke.
Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka plaća komunalnu naknadu:
1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,
2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
3. ako se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza
plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.
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Članak 5.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
- danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja
nekretnine
koja se koristi bez uporabne dozvole,
- danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja
nekretnine,
- danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo
nekretnine,
- danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.
Članak 6.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana
nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveze ili promjene
drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja nastanak te obveze odnosno promjenu tih
podataka.
Pod drugim podacima iz stavka 1. ovog članka smatra se promjena obračunske
površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne
naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje
obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu
naknadu od dana nastanka obveze.
III.
PODRUČJA ZONA U OPĆINI LASINJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE
KOMUNALNA NAKNADA
Članak 7.
Komunalna naknada naplaćuje se na cijelom području Općine Lasinja.
Članak 8.
Područje Općine Lasinja, ovisno o uređenosti i opremljenosti komunalnom
infrastrukturom, svrstava se u tri zone kako slijedi:
I ZONA – naselje: Lasinja
II ZONA – naselja: Desni Štefanki, Desno Sredičko, Crna Draga, Novo Selo
Lasinjsko, Prkos Lasinjski i Banski Kovačevac
III ZONA – naselje: Sjeničak Lasinjski
IV. KOEFICIJENT ZONE
Članak 9.
Koeficijent zone (Kz) na području Općine Lasinja određuje se u sljedećim
vrijednostima:
I zona Kz = 1,00
II zona Kz = 0,80
III zona Kz = 0,60
V. KOEFICIJENT NAMJENE
Članak 10.
Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi:
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1. stambeni prostor
2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne
udruge
građana
3. garažni prostor

1,00

4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti
5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu
proizvodne
6. poslovni prostor za djelatnosti u svezi s informacijama
i
komunikacijama (objekti za distribuciju električne
energije –
trafostanice i dr., objekti telefonskih centrala, objekti
za
mobilnu telefoniju – antene)

2,00

1,00
1,00
5,00

10,00

7. građevno zemljište koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti

10% koeficijenta namjene
koji je određen za pripadajući
poslovni prostor

8. neizgrađeno građevinsko zemljište

0,05

Članak 11.
Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj
godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta
namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.
Za poslovne prostore u kojima se više ne obavlja bilo kakva registrirana
djelatnost, a nisu prenamijenjeni niti u stambeni prostor niti u garažu, koeficijent
namjene iznosi „1,00“.
VI. ROK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 12.
Komunalan naknada utvrđuje se u godišnjem iznosu.
Komunalnu naknadu obveznici plaćaju dva puta godišnje u jednakim obrocima, s
rokom dospijeća prve rate do 31. svibnja, a druge rate do 30. studenog tekuće godine.
Obveznicima plaćanja dostavljaju se dvije uplatnice za jednu kalendarsku godinu.
VII.
NEKRETNINE VAŽNE ZA OPĆINU LASINJA KOJE SE U POTPUNOSTI
OSLOBAĐAJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 13.
Zbog važnosti za Općinu Lasinja u potpunosti se oslobađaju od plaćanja komunalne
naknade sljedeće nekretnine:
• društveni domovi u vlasništvu Općine s pripadajućim građevnim zemljištem,
• vatrogasni domovi i spremišta u vlasništvu DVD-a,
• sportski objekti u vlasništvu Općine s pripadajućim građevnim zemljištem,
ukoliko
nisu dani u najam za obavljanje poslovne djelatnosti,
• nekretnine u kojima je sjedište Općine i Općinska uprava,
• nekretnine koje se koriste za djelatnost predškolskog i osnovnog školstva,
• nekretnine koje koriste vjerske zajednice,
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• zemljišta na kojima su spomen obilježja,
• zemljišta na kojima su izgrađeni objekti za odvodnju i pročišćavanje otpadnih i
atmosferskih voda i objekti za proizvodnju i distribuciju pitke vode,
• zemljišta u vlasništvu Općine koja služe za odmor i rekreaciju, ukoliko nisu dani
u
najam za obavljanje poslovne djelatnosti,
• deponiji komunalnog otpada i reciklažna dvorišta u vlasništvu Općine,
• nekretnine u vlasništvu Općine u svim slučajevima u kojima bi Općina kao
vlasnik ili korisnik zgrada i građevnog zemljišta bila neposredni obveznik
plaćanja komunalne naknade.
Od plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina iz
stavka 1. ovog članka, ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na
privremeno korištenje.
Od obveze plaćanja komunalne naknade, na prijedlog općinskog načelnika,
temeljem odluke Općinskog vijeća, mogu se osloboditi i drugi objekti.
VIII.
OPĆI UVIJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM
SLUČAJEVIMA ODOBRAVA DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

-

-

Članak 14.
Obveze plaćanja komunalne naknade za prvu nekretninu oslobađaju se:
obveznici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu od strane Centra za
socijalnu skrb uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa korisnika stalne
pomoći,
obveznici koji su HRVI i civilni invalidi sa priznatih najmanje 70% tjelesnog
oštećenja od strane nadležnog državnog tijela,
novootvoreni obrti i trgovačka društva za prvu godinu poslovanja, radi poticanja
gospodarstva na području Općine Lasinja,
osobe, samci, koje su do 31. prosinca prethodne godine navršile 75 godina
života, čija ukupna primanja ne prelaze visinu minimalne bruto plaće propisane
Zakonom o minimalnoj plaći koji je na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva.

Uz zahtjev iz stavka 1. alineja 1. i 2., ovog članka podnositelj zahtjeva dužan je
priložiti dokaz o tome da je korisnik zajamčene minimalne naknade, rješenje o
invaliditetu i kopiju osobne iskaznice i uvjerenje o prebivalištu.
Uz zahtjev iz stavka 1. alineja 3. ovog članka, novootvoreni obrt ili trgovačko
društvo dostavljaju presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra te izjavu da započinju
poslovanje u novom ili dodatnom objektu. Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja izvršit
će provjeru na terenu i sastaviti zapisnik o tome.
Obveznici iz stavak 1. alineja 4. ovog članka, dužni su prilikom podnošenja
zahtjeva priložiti kopiju osobne iskaznice, izjavu da su samci, odnosno da nema druge
prijavljene osobe na istoj adresi i izjavu da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom i/ili
dosmrtnom uzdržavanju te predočenje dokaza o ukupnim mjesečnim primanjima.
Rješenje o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi
Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja do 31.03. za svaku kalendarsku godinu na
zahtjev stranke i uz predočenje prethodno navedenih dokaza.
IX. DONOŠENJE RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI
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Članak 15.
Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m2) površine nekretnine
za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:
1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se
utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene
najamnine („Narodne novine“ broj 40/97)
2. građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
Članak 16.
Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m 2) površine nekretnine utvrđuje
se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda
komunalne naknade (B).
Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za
koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po
četvornom metru (m2) površine nekretnine.
Formula za obračun godišnje komunalne naknade:

KN = B x Kz x Kn x m 2

Članak 17.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje posebnom odlukom Općinsko
vijeće do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Ukoliko Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda (B) do kraja studenog tekuće
godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini, vrijednost boda
se ne mijenja.
Članak 18.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel u skladu s ovom
odlukom i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku pokrenutom po
službenoj dužnosti.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se
odlukom Općinskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak
bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

-

Članak 19.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) nekretnine,
obračunska površina nekretnine,
godišnji iznos komunalne naknade,
iznos obroka komunalne naknade i
rok plaćanja iznosa obroka komunalne naknade.

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan prethodnim
stavkom.
Članak 20.
Ukoliko ima više obveznika plaćanja komunalne naknade za istu nekretninu,
rješenjem se utvrđuje obveza naknade za svakog obveznika zasebno, razmjerno
njegovom udjelu u nekretnini.
Članak 21.
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Komunalna naknada za dio godine u kojem je obveza nastala, obračunava se na
način da se ukupni iznos komunalne naknade za cijelu godinu, podijeli s ukupnim brojem
dana u godini i pomnoži s brojem dana u godini od dana nastanka obveze.
Članak 22.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan
zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja
primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako zakonom o komunalnom
gospodarstvu nije propisano drugačije.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o
obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Karlovačke
županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj
naknadi Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 9/15).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA: 021-05/19-02/01
URBROJ: 2133/19-02-19-2
Lasinja, 31. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (N.N. 115/16.) i čl. 17. i 30.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (N.N. 106/18.) – u
daljnjem tekstu: Zakon) i članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.
1/18), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. siječnja
2019. godine donijelo je
ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
na području Općine Lasinja
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova.
Članak 2.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova,
soba i postelja putnicima i turistima utvrđuje se u visini od 150,00 kn godišnje po jednom
krevetu.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi organiziranja kampova
utvrđuje se u visini od 150,00 kn godišnje po jednoj smještajnoj jedinici.
Na iznos godišnjeg paušalnog poreza obračunava se prirez na porez na dohodak
sukladno važećoj Odluci Općine Lasinja o lokalnim porezima.
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Članak 3.
Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom paušalnog poreza na dohodak od
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova
obavljat će nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA: 021-05/19-02/04
URBROJ: 2133/19-02-19-2
Lasinja, 31. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019.
godine, donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju novčane naknade
za novorođeno dijete
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje visina i način ostvarivanja novčane naknade za
novorođeno dijete na području Općine Lasinja.
Članak 2.
Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete ostvaruju sve obitelji sa područja
Općine Lasinja bez obzira na socijalni status.
Pravo na novčanu naknadu ostvaruju obitelji u kojoj jedan od roditelja ili
samohrani roditelj odnosno posvojitelj, odnosno skrbnik ima prijavljeno prebivalište na
području Općine Lasinja najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
Za ostvarivanje prava na novčanu naknadu dijete mora biti prijavljeno na
području Općine Lasinja od rođenja, odnosno najmanje 6 mjeseci od posvojenja.
Članak 3.
Novčana sredstva za isplatu novčane naknade osiguravaju se u Proračunu Općine
Lasinja, a isplaćuju se u iznosima koji ovise o broju prethodno rođene djece u obitelji,
tako da se:
- za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 2.000,00 kn,
- za treće rođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 3.000,00 kn,
- za četvrto rođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 4.000,00 kn,
- za peto i svako sljedeće rođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 10.000,00 kn.
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Lasinja.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu roditelj-podnositelj
zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokaze:
-

kopiju osobne iskaznice (podnositelja zahtjeva),
rodni list djece,
potvrdu o prijavi prebivališta za dijete,
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-

kopija tekućeg računa,
potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lasinja o nepostojanju dugovanja.

Članak 5.
O zahtjevima za dodjelu novčane naknade odlučuje općinski načelnik svojom
posebnom odlukom.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju
novčane naknade za novorođeno dijete („Glasnik Općine Lasinja“ broj 2/15).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA: 021-05/19-02/06
URBROJ: 2133/19-02-19-2
Lasinja, 31. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i
članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), Općinsko vijeće
Općine Lasinja na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine donijelo
je
PLAN
davanja koncesija na području Općine Lasinja za 2019. godinu
I.
Donosi se Plan davanja koncesija za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) za
komunalne djelatnosti na području Općine Lasinja.
II.
U skladu sa točkom I. ovog Plana u 2019. godini Općina Lasinja nema namjeru
davanja koncesija za komunalne djelatnosti koje se na području Općine Lasinja obavljaju
dodjeljivanjem koncesije, utvrđene Odlukom o komunalnim djelatnostima na području
Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja broj 3/13 i 2/15), a sukladno odredbama Zakona
o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17).
III.
U Općini Lasinja nema Ugovora o koncesiji za komunalne djelatnosti koje se mogu
obavljati dodjeljivanjem koncesija, a koji bi istekli tijekom 2019. godine.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA: 021-05/19-02/03
URBROJ: 2133/19-02-19-2
Lasinja, 31. siječnja 2019.
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 12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019.
godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara
na području Općine Lasinja za 2018. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanje provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2018.
godinu.
II.
Izvješća iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni
dio.
III.
Ovaj Zaključak i Izvješće objavit će se u Glasniku Općine Lasinja
KLASA: 021-05/18-02/04
URBROJ: 2133/19-02-19-5
Lasinja, 31. siječnja 2019.
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 12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine,
donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJE OPĆINE LASINJA ZA 2019. GODINU
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja Općinsko vijeće
Općine Lasinja donosi Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na
područje Općine Lasinja za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja potrebno je u
2019. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere.
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasne postrojbe
1.1.1. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Lasinja, 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,
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Sudjelovatelj: DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga
1.1.2. Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom
prostoru (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo i
povremene ophodnje.
Izvršitelj zadatka: DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga
Sudjelovatelj: VZO Lasinja
1.1.3. 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
1.2.1. Općina Lasinja je dužan razmotriti i revidirati važeći Plan zaštite od požara,
isti ažurirati te uskladiti s novonastalim uvjetima temeljem Izvješća o
stanju zaštite od požara Vatrogasne zajednice Općine Lasinja na području
djelovanja.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja
1.2.2. Općina Lasinja će organizirati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja
tematski vezanu uz pripremu protupožarne sezone u 2019. godini. U tu
svrhu, na sjednici Stožera potrebno je:

-

usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu
sezonu,

-

usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća
tijekom
ovogodišnje požarne sezone
usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na
svom
području

-

Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja
2. TEHNIČKE MJERE
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
2.1.1. Opremiti operativne vatrogasce osobnom zaštitnom opremom sukladno
važećim propisima i financijskoj mogućnosti.
2.1.2. Za potrebe vatrogasnih postrojbi urediti spremišta za vatrogasna vozila i
opremu.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja
Sudjelovatelj: Općina Lasinja
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2.1.3. Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2019. 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: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja
Sudjelovatelj: Općina Lasinja
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
2.2.1. 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.
2.2.2. Opremiti zapovjedno vozilo operativne vatrogasne postrojbe s fiksnim
komunikacijskim uređajem.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja
Sudjelovatelj: Općina Lasinja
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
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine 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 se koriste za gašenja požara i punjenje cisterne moraju se redovno
održavati te biti ispravni za upotrebu.
Izvršitelj zadatka: Vodovod Lasinja
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine 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,
Draga
Sudjelovatelj: Vodovod Lasinja
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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
Sudjelovatelj: Općina Lasinja
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
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 kontrolirat propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i
međa, poljskih putova i kanala sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja, komunalni redar
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.
IV.
Sredstva za provedbu obveza Općine Lasinja koje proizlaze iz ovoga Provedbenog
plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Lasinja za 2019. godinu.
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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 Vatrogasna zajednica Općine Lasinja dostavit će do 31.12.2019.
VI.
Ovaj Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara stupa na snagu
osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja i na službenoj stranici Općine.
KLASA: 021-05/19-02/05
URBROJ: 2133/19-02-19-2
Lasinja, 31. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članaka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18) i
članka 29. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18 i
115/18), Općinsko vijeće Općine Lasinja, na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 31.
siječnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Lasinja
I.
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
Republike Hrvatske za Općinu Lasinja.
Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

u

vlasništvu

II.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o donošenju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu
Lasinja, KLASA:320-02/18-02/01, URBROJ:2133/19-02-18-21, od 5. lipnja 2018. godine
(Glasnik Općine Lasinja, broj 3/2018).
III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.
KLASA:320-02/18-02/01
URBROJ: 2133/19-02-19-32
Lasinja, 31. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine,
broj 20/18) te članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.1/18),
Općinsko vijeće Općine Lasinja na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019.
godine, donijelo je
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PROGRAM
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA OPĆINU LASINJA

1. UVOD
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu
osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice,
vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i
drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18 - dalje u tekstu Zakon) na
temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Općina
Lasinja ne može raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države bez
donošenja Programa. Program ne obuhvaća područje ekološke mreže.
Glavni ciljevi koji se žele postići donošenjem Programa su:
- efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem,
- okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
- povećanje proizvodne funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta,
- usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama.
Programom se ne mogu umanjivati proizvodno-tehnološke cjeline koje su u
funkciji proizvodnje, osim iznimno za dodjelu zamjenskog zemljišta u postupcima povrata
oduzete imovine. Proizvodno-tehnološka cjelina označava dio katastarske čestice, jednu
katastarsku česticu, skup dijelova katastarskih čestica ili skup katastarskih čestica
neposredno povezanih u jednu cjelinu radi racionalnije proizvodnje.
2. SADRŽAJ PROGRAMA
Program sadrži:
2.1. ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine
Lasinja
2.2. podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Općine Lasinja
2.3. površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja
i to:
- površine određene za prodaju, jednokratno, maksimalno do 25% ukupne površine
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
- površine određene za zakup
- površine predviđene za povrat
- površine određene za ostale namjene
2.4. maksimalnu površinu koja se može dati u zakup.
Na području Općine Lasinja ne određuju se
zakup zajedničkih pašnjaka.

površine za zakup ribnjaka te površine za

2.1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta
Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine
Lasinja, iznosi 64,51 ha.
2.2.

Podaci o dosadašnjem raspolaganju

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha
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R.br.
1.
2.
3.
4.
5.

Ukupan
broj
ugovora
0
0
0
0
0

OBLIK RASPOLAGANJA
( skraćeni naziv iz ugovora)
zakup
dugogodišnji zakup
koncesija
privremeno korištenje
prodaja (neotplaćeno)*

Ukupna
površina po
ugovorima
0
0
0
0
0

2.3.
Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
prema oblicima raspolaganja
T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja
NAPOMENA
Površina
(minirano, višegodišnji nasadi i
OBLIK RASPOLAGANJA
u ha
sustavi odvodnje i
navodnjavanja)
površine određene za
1,10
povrat
površine određene za
prodaju
1,57
- jednokratno, maksimalno
do 25%
površine određene za
zakup
površine određene za
zakup za ribnjake
površine određene za
zakup zajedničkih
pašnjaka
površine određene za
ostale namjene
- jednokratno, maksimalno
do 5%
UKUPNO

61,26

-

0,00

-

0,00

-

0,58

-

64,51

-

POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT
Prema podacima Službe za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove Ureda državne
uprave u Karlovačkoj županiji, na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/96, 39/99, 43/00,
131/00, 27/01, 65/01 i 118/01, 80/02 i 81/02) na području Općine Lasinja u postupku su
zahtjevi za povrat zemljišta u ukupnoj površini od 1,1 ha i to na području k.o. Lasinja.
Programom raspolaganja obuhvaćeno je 9
čestica predviđenih za povrat (1,71%
poljoprivrednog zemljišta).
POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU
Općina Lasinja određuje za prodaju 1,57 ha ili 2,43 % poljoprivrednog zemljišta. Prema
podacima katastra većim dijelom radi se o manjim katastarskim česticama, u vlasništvu
Republike Hrvatske na području katastarskih općina: Banski Kovačevac (4 čestice), Desni
Štefani (35 čestica), Lasinja (2 čestice) i Sjeničak Lasinjski (7 čestica), koje su predmet
ovog Programa.
POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP
Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta predviđena za zakup je 61,26 ha ili 94,96 %
poljoprivrednog zemljišta. Najveći dio površina nalazi se na području k.o. Banski
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Kovačevac (26 čestica) i k.o. Sjeničak Lasinjski (139 čestica), a ostatak na području k.o.
Lasinja (21 čestica), k.o. Desni Štefanki (16 čestica) te k.o. Desno Sredičko (4 čestice).
POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE
Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta predviđena za ostale namjene, iznosi 0,58
ha ili 0,9 % poljoprivrednog zemljišta, a odnosi se na zemljište (5 čestica na području
k.o. Banski Kovačevac i k.o. Lasinja) koje se u naravi koristi za ceste, groblja, plan za
autokamp i sl. Za dio čestica upućeni su zahtjevi za dodjelu Ministarstvu državne
imovine, a za ostatak su u pripremi.
2.4.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja se može dati u
zakup jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi utvrđuje se u površini do 10 hektara.
U maksimalnu površinu uračunavaju se sve površine državnog poljoprivrednog zemljišta
koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od
stupanja na snagu Zakona.
3. SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA
Sredstva za provedbu Programa osigurat će se u proračunu Općine Lasinja .
4. ZAVRŠNE ODREDBE
Program se donosi na temelju:
- zemljišnoknjižnih izvadaka i posjedovnih listova iz e-baze Preglednika katastarskih
podataka DGU i ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa (osim
iznimno u slučajevima kada ne postoji e-zemljišno knjižni izvadak)
- katastarskih planova katastarskih općina u digitalnom obliku,
- uvjerenja upravnog tijela Karlovačke županije, nadležnog za prostorno uređenje, da se
prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica
građevinskog područja s oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom (P1) i vrijednom
(P2) poljoprivrednom zemljištu,
- očitovanja upravnog tijela Karlovačke županije o površini koju je potrebno osigurati kao
nadoknadu za oduzetu imovinu (s obzirom na podnesene, a neriješene zahtjeve),
- uvjerenja Hrvatskih šuma d.o.o., nadležne Uprave šuma da predmetne čestice nisu
obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom,
- očitovanja Hrvatskih voda jesu li i koje predmetne čestice javno vodno dobro,
- očitovanja upravnog tijela Karlovačke županije, nadležnog za prostorno uređenje, jesu
li i koje predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog
navodnjavanja
- očitovanja Hrvatskog centra za razminiranje
Ovaj program stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.
NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne
samouprave):
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Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Lasinja
usitnjeno je i raspršeno. Prosječna površina čestice iznosi 2407 m2. U proteklom periodu
nije bilo raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te je većina
zemljišta obrasla
višegodišnjim raslinjem.
Na području Općine Lasinja nema površina određenih za zakup za ribnjake i za zakup
zajedničkih pašnjaka.
S obzirom na sve veću važnost zemljišta na području općine, kako zbog njegove
namjene kao poljoprivrednog zemljišta, tako i zbog promjena njegove namjene u neke
druge svrhe, nije predviđeno da se poljoprivredno zemljište otuđuje, već daje u zakup.
Jedan zakupnik može maksimalno dobiti u zakup do 10 ha zemljišta. Za prodaju je
predviđeno samo poljoprivredno zemljište male površine, u suvlasništvu, vodeći računa o
zakonskim propisima.

_______________________________________________________________________
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Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.
120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom
savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17) te članka 50.
Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), općinski načelnik Općine
Lasinja, donosi
PLAN NABAVE OPĆINE LASINJA ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga Općine Lasinja za 2019. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan).
Članak 2.
Plan će se objaviti na standardiziranom obrascu (tablici) u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, sukladno Pravilniku o planu nabave,
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne
novine br. 101/17).
Obrazac Plana čini sastavni dio Plana nabave Općine Lasinja za 2019. godinu.
Članak 3.
Ovaj Plan će se objaviti u Glasniku Općine Lasinja i web stranici Općine Lasinja.
KLASA: 022-05/19-02/02
URBROJ: 2133/19-01-19-1
Lasinja, 14. siječnja 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Rbr

Evidencijski
broj nabave

Predmet
nabave

Brojčana
oznaka
premeta
nabave
iz CPV-a

Procijenjena
vrijednost
nabave (u
kunama)

Vrsta
postupka
(uključujući
jednostavne
nabave)

Posebni
režim
nabave

Predmet
podijeljen
na grupe

Sklapa se
Ugovor/okvirni
sporazum

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma

Vrijedi
od

Postupak
jednostavne
nabave
Postupak
jednostavne
nabave

Narudžbenica

Siječanj

12 mjeseci

14.01.2019

Ugovor

Siječanj

12 mjeseci

14.01.2019

1

1/2019

Motorni benzin i
dizel gorivo

091113003

74.000,00

2

2/2019

Usluga tekučeg
i investcijskog
održavanja
postrojenja i
opreme informatička
oprema

487000005

61.560,00

3

3/2019

Usluge tekućeg
i investicijskog
održavanja
prijevoznih
sredstava

501120003

28.840,00

Postupak
jednostavne
nabave

Narudžbenica

Siječanj

12 mjeseci

14.01.2019

4

4/2019

713550001

220.000,00

Siječanj

12 mjeseci

14.01.2019

5/2019

452154001

200.000,00

Ugovor

Ožujak

9 mjeseci

14.01.2019

6

6/2019

167000002

240.000,00

Postupak
jednostavne
nabave
Postupak
jednostavne
nabave
Postupak
jednostavne
nabave

Narudžbenica

5

Geodetsko
katastarske
usluge
Radovi na
uređenju groblja
Lasinja
Nabava
komunalne
opreme traktor,
ralica i malčer
Nabava
komunalne
opreme traktor,
ralica i malčer
Radovi na
rekonstrukciji i
sanaciji
društvenog
doma Desni
Štefanki
Radovi na
rekonstrukciji i
sanaciji
društvenog
doma Desni
Štefanki
Radovi na
izgradnji
Dječjeg vrtića
"Bambi"

Ugovor

Ožujak

6 mjeseci

14.01.2019

167000002

240.000,00

Postupak
jednostavne
nabave

Ugovor

Ožujak

6 mjeseci

14.01.2019

452000009

160.000,00

Postupak
jednostavne
nabave

Ugovor

Ožujak

9 mjeseci

14.01.2019

452000009

160.000,00

Postupak
jednostavne
nabave

Ugovor

Ožujak

9 mjeseci

14.01.2019

452141001

3.200.000,00

Otvoreni
postupak

Ugovor

Ožujak

24 mjeseca

14.01.2019

6/2018

7

7/2019

7/2018

8

8/2019

Vrijedi
do

Napomena

Status
promjene

Izmijenjena

14.01.2019

Izmijenjena

14.01.2019

Izmijenjena
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Radovi na
izgradnji
Dječjeg vrtića
"Bambi"
Radovi na
izgradnji
interpretacijskog
centra Lasinjske
kulture
Radovi na
izgradnji
interpretacijskog
centra Lasinjske
kulture
Radovi na
uređenju
prometnih i
pješačkih
površina - Trg
hrvatskih
branitelja
Lasinja
Modernizacija
prometne
infrastrukture

452141001

3.200.000,00

Otvoreni
postupak

Ugovor

Ožujak

24 mjeseca

14.01.2019

452123009

2.000.000,00

Otvoreni
postupak

Ugovor

Ožujak

24 mjeseca

14.01.2019

452123009

2.000.000,00

Otvoreni
postupak

Ugovor

Ožujak

24 mjeseca

14.01.2019

452331206

640.000,00

Otvoreni
postupak

Ugovor

Ožujak

9 mjeseci

14.01.2019

452331206

680.000,00

Otvoreni
postupak

Ugovor

Ožujak

9 mjeseci

14.01.2019

11/2018

Modernizacija
prometne
infrastrukture

452331206

680.000,00

Otvoreni
postupak

Ugovor

Ožujak

9 mjeseci

14.01.2019

12/2019

Opskrba
električnom
energijom
Opskrba
električnom
energijom

093100005

98.400,00

Ugovor

Listopad

12 mjeseci

14.01.2019

093100005

98.400,00

Postupak
jednostavne
nabave
Postupak
jednostavne
nabave

Ugovor

Listopad

12 mjeseci

14.01.2019

8/2018

9

9/2019

9/2018

10

10/2019

11

11/2019

12

12/2018
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Izmijenjena

14.01.2019

Izmijenjena

14.01.2019

Izmijenjena
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Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10),
Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2018.
godinu, 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 ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJE OPĆINE LASINJA ZA 2018. GODINU
1.

UVOD
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 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.
Zadaća Vatrogasne zajednice Općine Lasinja je 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“, broj 92/10), Općina Lasinja je
donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za
Općinu Lasinja u 2014. godini, a isti će se ove godine revidirati.
2.2. Općina Lasinja je donijela Provedbeni planom unaprjeđenja zaštite od požara na području
Općine Lasinja za 2018. godinu.
2.3. Općina Lasinja je donijela Odluku o agrotehničkim mjerama, Odluku o utvrđivanju i
održavanju poljoprivrednih rudina i Odluku o spaljivanju korova.
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.
2.5. Županijski vatrogasni operativni centar Karlovac (ŽVOC Karlovac) organiziran je i
opremljen sa stalnim 24 satnim dežurstvom, a kroz njega je uvezano stožerno 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 2018. 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 2018. 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.
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Vatrogasna zajednica Općine Lasinja rukovodi sa 3 (tri) DVD-a i to DVD Lasinja kao stožerno
društvo, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga kao pomoćna društva i operativno pokrivaju cijelo
područje Općine Lasinja, a trenutno ima ukupno 42 operativna vatrogasaca.
Vatrogasne postrojbe imaju 6 vozila: 2 navalna vozila cisterne, 3 terensko vozilo, jedno
opremljeno sa visoko tlačnom pumpom, jedno sa pumpom i jedno zapovjedno i kombi vozilo.
• DVD Lasinja ima vatrogasni dom, spremište i garažu za vozila,
• DVD Desno Sredičko ima vatrogasni dom i spremište sa garažom,
• DVD Crna Draga ima vatrogasni dom
Svi operativni vatrogasci su opremljeni osobnom zaštitnom opremom za gašenje šumskih
požara.
U narednoj godini u planu je dodatno opremanje operativnih vatrogasaca sa osobnom opremom
i uređenje spremišta u DVD Lasinja sa boksovima za svakog operativca, kao i uređenje garaže i
izgradnja nadstrešnice u produžetku spremišta za vozila.
4.

INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI I OSPOSOBLJAVANJE
Na području Općine Lasinja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine vatrogasna
društva su intervenirala 2 puta:
Događaji na kojima su intervenirala vatrogasna društva
na području Općine Lasinja tijekom 2018.godine
RB
VRSTA INTERVEBCIJE
1
Požarna intervencija
2
Tehnička intervencija
3
Ostale intervencije
UKUPNO

Količina
0
1
1
2

Liječnički pregled su obavili svi operativni vatrogasci, a u 2018. godini nije bilo
osposobljavanja vatrogasaca od strane naših članova.
U 2018. godini održane su dvije vatrogasne vježbe gdje su sudjelovali svi operativni
vatrogasci sa tehnikom i opremom s kojom raspolažemo.
Sudjelovali su i u vježbi susjednog društava DVD Pisarovina, te kao promatrači u drugim
društvima i tako stjecali dodatno iskustvo i znanje.
Naš pomladak starosti od 6-12 godina uspješno je sudjelovao na natjecanjima u
sposobnosti rukovanja ručnim špricama i gdje su pokazali zavidno znanje i sposobnost.
5.

FINANCIRANJE VATROGASTVA

Općina Lasinja je u svom proračunu za 2018. godinu provodila financiranje vatrogastva
sukladno članku 43.i 45. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj: 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), i to na slijedeći način:
•
•
•

Tekuće donacije za provođenje mjera zaštite od požara --- 10.100,00 kn
Tekuće donacije u novcu za redovnu djelatnost ------------- 40.000,00 kn
Kapitalna donacija za nabavku vatrogasne opreme ------- 101.200,00 kn
UKUPNO: 151.300,00 kn

6. ZAKLJUČAK
Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno osposobljavanje i
uvježbavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu
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provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. Svi operativni
vatrogasci prošli su osnovna osposobljavanja, a povremeno se nadopunjava seminarima i
vježbama.
Stanje zaštite od požara na području Općine Lasinja je zadovoljavajuće, a kako bi se isto i
održalo 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:021-05/18-02/04
URBROJ:2133/19-01-19-4
Lasinja, 23. siječnja 2019.
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) 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 2019. godini
Članak 1.
Gradskom društvu Crvenog križa Karlovac, Smičiklasova 25, Karlovac, odobrava se isplata
novčanih sredstava za 2019. godinu u iznosu od 13.973,25 kn.
Osnovica za izračun novčanih sredstava iz prethodnog stavka ovog članka su prihodi
ostvareni u 2017. godini.
Članak 2.
Novčana sredstva iz članka 1.ove Odluke isplaćivat će se mjesečno, u iznosu od 1.164,45
kn i to:
- za rad i djelovanje Službe traženja u iznosu od 332,71 kn mjesečno
- za javne ovlasti i redovne djelatnosti u iznosu od 831,74 kn mjesečno
Članak 3.
Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Lasinja za 2019.
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:022-05/19-02/05
URBROJ:2133/19-01-19-1
Lasinja, 28. siječnja 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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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 4/18) i članka 50. Statuta
Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE LASINJA ZA 2019. GODINU
I.
Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel
Općine Lasinja tijekom 2019. godine.
II.
Plan prijma u službu sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu,
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.
III.
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 se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:112-01/19-02/01
URBROJ:2133/19-01-19-1
Lasinja, 31. siječnja 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE LASINJA ZA 2019. GODINU

Red.
br.

Sistematizirana radna
mjesta

Stručna
sprema

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Stvarno stanje
zaposlenih na
dan
31.12.2018.g.

Potreban broj
službenika i
namještenika u
2019. g.

Stvarno stanje
vježbenika na
dan 31.12.2018.
g.

Potreban
broj
vježbenika u
2019. g.

1.

Pročelnik JUO

VSS

1

1

-

-

2.

Administrativni referent

SSS

1

1

-

1

3.

Referent za financije,
računovodstvo i proračun

SSS

1

1

-

-

1

4.

Referent - komunalni
redar

SSS

1

1

-

-

1

5.

Spremač - dostavljač

NKV/OŠ

1

1

-

-

6.

Radnik na održavanju
komunalne infrastrukture

NKV/OŠ

2

1

-

-
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Lasinjska cesta 19, Lasinja,
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