REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/07
URBROJ:2133/19-02-15-02
Lasinja, 30. studenoga 2015.

Z A P I S N I K
sa osamnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane
dana 30. studenoga 2015. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta
19, s početkom u 16.30 sati.
Nazočni vijećnici:

Mirko Jušinski, Danica Mičić, Josip Erega, Matija Prigorac,
Kruno Britvec, Tomislav Marušić, Mijo Topolnjak, Zvonimir
Britvec

Odsutni vijećnici: Ante Markulin, Željko Zmajlović, Tomo Pavek
Ostali nazočni: - Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Ivica Dugina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lasinja
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, ispričava se zbog
kašnjenja, otvara osamnaestu redovnu sjednicu, pozdravlja sve nazočne te
zahvaljuje na odazivu. Konstatira da je nazočnošću 8 vijećnika ispunjen uvjet
za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red, uz 1 dopunu, u odnosu na dostavljeni poziv:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvješće o stanju u prostoru općine Lasinja
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade
5. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i
proračun
6. Pitanja i prijedlozi
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Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 8
vijećnika, usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Izvješće o stanju u prostoru općine Lasinja
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i
proračun
6. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 vijećnika, usvojen je
Z a k l j u č a k
Zapisnik sa sedamnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja
usvaja se bez primjedbi.

Ad 2.) Izvješće o stanju u prostoru općine Lasinja
Gospodin Ivica Dugina izvjestio je nazočne da je nakon odbijanja usvajanja
izvješća, od izrađivača zatraženo da se isto popravi, ukazano je na nedostatke te
je u skladu s primjedbama ispravljeno i pripremljeno novo izvješće.
Gospodin Željko Prigorac dodaje da ni ovaj put nije u potpunosti zadovoljan,
no odgovorna osoba za izradu je gosp. Dugina i to ide njemu na dušu. Predlaže
da se izvješće usvoji, budući da to traži zakon, no s ovom firmom se ubuduće
neće surađivati.
Vijeće bez rasprave jednoglasno, uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Zaključak
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Općine Lasinja za razdoblje od
2010. – 2014. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku
Općine Lasinja.
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Ad 3.) Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog ove i sljedeće točke dnevnog
reda te istaknuo da je danas zadnji dan za izmjenu vrijednosti boda, a uz to se
išlo i na novu odluku, budući da je postojeća dosta ograničavajuća i potrebno ju
je uskladiti sa zakonskim izmjenama. Iako je odluka mogla ići kasnije, zbog
rokova za oslobađanje, bitno je i to riješiti. Predloženo je da bod iznosi 0,25 kn
iako bi mogao biti i 0,30 kn. Posebnom odlukom odlučit će se o oslobađanju od
obveze plaćanja za pojedine nekretnine kao npr. garažni prostor i neizgrađeno
građevno zemljište.
Gospodin Mirko Jušinski smatra da neke stvari treba dobro definirati kako bi
se izbjegli problemi u primjeni, svako zemljište koje nema izgrađeni objekt mora
plaćati naknadu za neizgrađeno zemljište.
Gospodin Ivica Dugina pročitao je opis iz zakona.
Gospodin Mijo Topolnjak pita za čl.19.
Gospodin Zvonimir Britvec pita da li pod čl.18. potpadaju gospodarski objekti
u funkciji poljoprivrede.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da se to još može mijenjati, kako se
dogovore. Gospodarski objekti ne potpadaju.
Gospodin Tomislav Marušić podsjeća da se već govorilo o ažuriranju podataka
o površinama, time bi se dosta dobilo.
Nakon kraće rasprave Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o komunalnoj naknadi (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 4.) Prijedlog Odluke
komunalne naknade

o

vrijednosti

boda

za

utvrđivanje

Nakon kraće rasprave Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 8 vijećnika, donosi
Odluku
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda (B), kao jedan od elemenata
za obračun komunalne naknade na području općine Lasinja.
Članak 2.
Vrijednost boda za obračun komunalne naknade iznosi 1bod=0.25 kn/m2.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja, a primjenjivat će se od 01.01.2016. godine.

Ad 5.) Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora
za financije i proračun
Na temelju
prijedloga 1/3 vijećnika, Vijeće jednoglasno, uz nazočnost 8
vijećnika, donosi
Odluku
o razješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun
Članak 1.
Katarina Vuksan, Lasinjska cesta 11, Lasinja (sada Katarina Bortiek)
razrješuje se dužnosti člana Odbora za financije i proračun Općine Lasinja.
Članak 2.
Za člana Odbora za financije i proračun Općine Lasinja imenuje se Matija
Prigorac, Ul.Sv.Antuna 3, Lasinja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku
Općine Lasinja.

Ad 6.) Pitanja i prijedlozi
Pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio osamnestu redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja. Dogovoreno je da se sljedeća redovna
sjednica održi 17. prosinca, s početkom u 15.00 sati.
Završeno u 18.00 sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Nevenka Panijan

Mirko Jušinski

__________________________________________________________________________________________
Općinsko vijeće Općine Lasinja – zapisnik sa 18. redovne sjednice

