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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/04
URBROJ:2133/19-02-15-02
Lasinja, 2. lipnja 2015.

Z A P I S N I K
sa petnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane
dana 2. lipnja 2015. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta 19, s
početkom u 16.30 sati.
Nazočni vijećnici:

Mirko Jušinski, Tomo Pavek, Danica Mičić, Josip Erega,
Zvonimir Britvec, Mihovil Braim, Željko Zmajlović

Odsutni vijećnici: Ante Markulin, Mijo Topolnjak, Kruno Britvec, Tomislav
Marušić
Ostali nazočni: - Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Martina Marušić, predsjednica Savjeta mladih
- Ivica Dugina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lasinja
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara petnaestu
redovnu sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira
da je nazočnošću 7 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Općine Lasinja
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Lasinja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lasinja
5. Obilježavanje Dana Općine Lasinja
6. Pitanja i prijedlozi
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Prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 7
vijećnika, usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Općine Lasinja
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Lasinja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lasinja
5. Obilježavanje Dana Općine Lasinja
6. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 7 vijećnika, usvojen je
Z a k l j u č a k
Zapisnik sa četrnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja
usvaja se bez primjedbi.

Ad 2.) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je da se radi o zakonskoj obvezi
usklađivanja s novim zakonom, tako je i ugrađeno u prijedlog odluke.
Vijeće bez rasprave jednoglasno, uz nazočnost 7 vijećnika, donosi
Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Općine Lasinja
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga na
području Općine Lasinja (u daljnjem tekstu:Savjet), kao stalno savjetodavno
tijelo.
Članak 2.
Savjet se osniva u cilju praćenja stanja, raspravljanja i davanja mišljenja i
preporuka ovlaštenim tijelima Općine Lasinja, vezanih za prava i obveze
potrošača javnih usluga iz točke I. ove Odluke.
Članak 3.
Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na transparentan, objektivan i
nediskriminirajući način.
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Članak 4.
Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga sastoji se od tri člana.
Predsjednika i članove Savjeta za zaštitu potrošača imenuje općinski
načelnik posebnom odlukom.
Jednog člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga imenuje Općinski
načelnik na prijedlog udruge za zaštitu potrošača.
Članak 5.
Mandat Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga traje četiri godine.
Članak 6.
Članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga imaju pravo na naknadu
za svoj rad u iznosu od 100,00 kn neto po održanoj sjednici.
Članak 7.
Administrativno tehničke poslove za savjet obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Lasinja.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.

Ad 3.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lasinja za razdoblje od
01.01. do 31.12.2014.
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je izvješće te istaknuo da sve akte o
poslovnim i stambenim prostorima u vlasništvu Općine treba kvalitetnije
pripremiti te će se to uskoro naći na dnevnom redu.
Vijeće bez rasprave jednoglasno, uz nazočnost 7 vijećnika, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Lasinja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.godine
I.
Prihvaća se Izvješće o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Lasinja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.godine.
II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće iz točke I. Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.
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Ad 4.) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lasinja
Vijeće bez rasprave jednoglasno uz nazočnost 7 vijećnika donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Lasinja
Članak 1.
Za cjelokupan rad i očuvanje istine o Domovinskom ratu te sjećanja na
poginule hrvatske branitelje sa područja Općine Lasinja, dodjeljuje se javno
priznanje Udruzi branitelja dragovoljaca, Jedinici pričuvnog sastava policije
„CONDORI“ LASINJA, Trg hrvatskih branitelja 1, Lasinja.
Članak 2.
Za poseban doprinos u Domovinskom ratu, kulturnom i društvenom
razvoju Općine Lasinja, dodjeljuje se javno priznanje Josipu Eregi, ul.Sv.Antuna
10, Lasinja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se
u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 5.) Obilježavanje Dana Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac informirao je nazočne o programu obilježavanja
Dana općine, 13. lipnja o.g.
11.00
12.15
12.30
13.30

sati
sati
sati
sati

–
–
–

Sveta misa u župnoj crkvi
polaganje vijenaca na spomen obilježje
svečana sjednica Općinskog vijeća u OŠ “Antun Klasinc”
svečani ručak i druženje

Dodatni program pripremaju vatrogasci, ribiči i KUD, no zbog objektivnih razloga
isti će se odvijati u drugim terminima.

Ad 6.) Pitanja i prijedlozi
Gospodin Željko Prigorac obavijestio je nazočne da je jučer zaprimio ostavku
direktora Vodovoda Lasinja d.o.o. koju će prihvatiti. Problemi i pritisci su
preveliki, ne zna da li je i njegov pritisak utjecao na ishod. No unatoč svemu,
treba raditi i voditi firmu. Imenovat će vršitelja dužnosti, napravit će se snimka
financijskog stanja, uspostavljen je kontakt s revizorima. Tražit će da se raskine
ugovor sa knjigovodstvenim servisom, koji nije dobro radio svoj posao te je
navukao reviziju. Nije bilo nikakvih malverzacija, svima je poznato da ima
problema sa cjevovodom i pucanjem cijevi, što je uzrokovalo dodatne troškove.
Zbog toga je održan sastanak u Hrvatskim vodama te će se napraviti analiza
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sustava. Očito je da je isti predimenzioniran, nije dobro planiran, mreža se širila
bez obzira na to što Cvjetnovac nije uspostavljen i došlo je do ovakvog stanja.
Desno Sredičko i Desne Štefanke trebalo je pokrivati iz tog smjera. Ovdje se
stvorio visoki pritisak koji izaziva pucanje cijevi, radni dnevni tlak je mjestimično
11 bara, a cijevi su 10 barske. Osiguralo se nešto zamjenskih cijevi od
proizvođača jer je utvrđeno da je serija iz 2003. godine podložna pucanju i da je
sličnih situacija bilo i na drugim područjima. Sudski vještak je neformalno rekao
da je pitanje što će se utvrditi u sudskom sporu, ishod je neizvjesan te treba
dobro razmisliti prije konačne odluke.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio petnaestu
redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja.
Završeno u 17.45 sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Nevenka Panijan

Mirko Jušinski
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