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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/18-01/02
URBROJ:2133/19-02-18-2
Lasinja, 28. ožujka 2018.

Z A P I S N I K
sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane dana 28.
ožujka 2018. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta 19, s početkom u
16,30 sati.
Nazočni članovi: Mirko Jušinski, Josip Erega, Draga Pavek, Lucija Potesak,
Marta Zmajlović, Josipa Brcković, Terezija Vidak, Ivan Mihalić,
Mijo Topolnjak
Odsutni vijećnici: Kruno Britvec, Zrinka Milovac
Ostali nazočni:- Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Ivica Dugina, pročelnik JUO Općine Lasinja
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara šestu redovnu
sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira da je
nazočnošću 9 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red:
- Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lasinja
3. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Lasinja
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za II.
polugodište 2017. godine
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje
objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2017. godinu
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2017. godinu
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju
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provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na
području Općine Lasinja za 2017. godinu
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja za 2017. godinu
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom na području općine Lasinja za 2017. godinu
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2017. godinu
11. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine
Lasinja za 2018. godinu
12. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete na području Općine Lasinja
13. Izvješće Komisije za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja
14. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Lasinja
15. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lasinja
16. Prijedlog Odluke o modelu financiranja u Programu razvoja širokopojasnog
interneta u Lasinji
17. Prijedlog Odluke o izdavanju 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.
18. Prijedlog Odluke 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“
Gospodin Josip Erega pita je li o prijedlogu Poslovnika trebao raspravljati Odbor za
Statut.
Gospodin Ivica Dugina odgovara da bi u pravilu trebao. Izmjenama Zakona o
lokalnoj samoupravi naloženo je usklađivanje akata u zadanom roku, Statut je
usklađen, zatim slijedi usklađivanje Poslovnika. Nema bitnih izmjena, uglavnom se
radi o smanjenju broja članova komisija.
Gospodin Željko Prigorac potvrđuje da bi svakako trebao ići na nadležnu Komisiju,
no bilo je kratko vrijeme za pripremu, ako vijećnici smatraju da se prijedlog ne može
usvojiti, neka se skine s dnevnog reda pa će proći kompletnu proceduru.
Gospodin Mijo Topolnjak također smatra da bi prijedlog trebalo pripremiti po
proceduri.
Nakon kraće rasprave Vijeće jednoglasno donosi zaključak da se prijedlog Poslovnika
skine s dnevnog reda te ponovo pripremi u skladu s procedurom.
Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 9
vijećnika, koji su glasovali „ZA“ usvojen sljedeći

dnevni

r e d:
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1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Lasinja
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za II.
polugodište 2017. godine
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2017. godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2017. godinu
6. Prijedlog Zaključka 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
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja za 2017. godinu
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom na području općine Lasinja za 2017. godinu
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2017. godinu
10.Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine
Lasinja za 2018. godinu
11.Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete na području Općine Lasinja
12.Izvješće Komisije za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja
13.Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Lasinja
14.Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lasinja
15.Prijedlog Odluke o modelu financiranja u Programu razvoja širokopojasnog
interneta u Lasinji
16.Prijedlog Odluke o izdavanju 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.
17.Prijedlog Odluke 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“
18.Pitanja i prijedlozi

Prešlo se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, koji su glasovali “ZA”, usvojen
je
Z a k l j u č a k
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Zapisnik sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja usvaja se bez
primjedbi.

Ad 2.) Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Lasinja
Gospodin Ivica Dugina istaknuo je da je prva odluka usvojena 1998. godine, uz
odobrenje Ministarstva uprave, što je i navedeno u uvodnom dijelu ovog prijedloga.
Ono što je bitno istaknuti je da u članku 11. treba promijeniti način odobravanja
korištenja grba, umjesto općinskog vijeća treba biti općinski načelnik, a sve drugo
ostaje isto.
Gospodin Željko Prigorac ističe da nije siguran je li to ispravno, jer je odluka o
načinu upotrebe, koja nije donesena, nešto sasvim drugo. Grb i zastava se ne
mijenjaju, sve ostaje kako je usvojeno 1998. godine. Da li je ovo najbolje rješenje
vidjet će se nakon kontrole Ureda državne uprave te se može desiti da se odluka
ponovo nađe na dnevnom redu. Također ističe čl.3. i navod gdje se čuva primjerak.
Gospodin Ivica Dugina odgovara da se čuva, kako piše, u Državnom arhivu, kako je
propisao zakon.
Gospodin Mijo Topolnjak slaže se s načelnikom da izgled i upotreba nije isto i da bi
to trebalo provjeriti.
Nakon kraće rasprave i provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je
jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, donesena sljedeća
Odluka
o grub i zastavi Općine Lasinja (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 3.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog
načelnika za II. polugodište 2017. godine
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojen
Zaključak
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.
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.

Ad 4.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Lasinja za 2017. godinu
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojen
Zaključak
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
sastavni dio.

prilaže se uz Zaključak i čini njegov

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 5.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za
2017. godinu
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojen
Zaključak
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.
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Izvješće iz točke I. ovog Zaključka
sastavni dio.

prilaže se uz Zaključak i čini njegov

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 6.) Prijedlog Zaključka 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
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da je stanje dobro, što se vidi iz izvješća i po
nalazu inspektorata. Ima i više operativnih vatrogasaca nego što bi trebalo, dobro su
opremljeni, obavili su liječničke preglede, poštuje se financijska obaveza prema njima.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojen
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 Provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara 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.

Ad 7.) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja
za 2017. godinu
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da kostur civilne zaštite opet predstavljaju
vatrogasci, zbog toga se i ulaže u njih. Cijeli sustav trebalo bi unaprijediti i raditi na
novim planovima te odraditi proces sa povjerenicima te ako bude moguće iste i
opremiti. Zasad je sigurno vatrogastvo temelj svega te dodaje da mora pohvaliti DVD
Crna Draga koji su najbolji u odazivu, unatoč ome što su najlošije opremljeni.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Analiza
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stanja sustava civilne zaštite na odručju općine Lasinj za 2017. godinu (ista je
sastavni dio zapisnika).

Ad 8.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom na području općine Lasinja za 2017. godinu
Gospodin Željko Prigorac ističe da se vodi računa o gospodarenju otpadom i da
sustav funkcionira. Ovo izvješće pripremljeno je na temlju otpremnica. No postoje
neke razlike u podacima u odnosu na izvješće koncesionara koje se ove godine prvi
put priprema prema novoj uredbi.
Gospodin Ivica Dugina napominje da bi na stranici 2. prema novim podacima Eko
flora trebalo biti 419 evidentiranih korisnika usluge.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojen
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.

Ad 9.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za
2017. godinu
Gospodin Ivica Dugina istaknuo je da je davatelj usluge dužan dostaviti izvješće do
31. ožujka te su isto dostavili jučer. Dostavljaju na propisanom obrascu, a po novoj
uredbi nisu dužni dostaviti količine otpada i naziv odlagališta.
Gospodin Ivan Mihalić ističe da u izvješću ima podataka koji se ne slažu.
Gospodin
vjerojatno
prihvati uz
uredba su

Željko Prigorac dodaje da je ovo prvo izvješće na ovakav način,
nisu ažurno vodili podatke pa je došlo do grešaka. Predlaže da se ovo
napomenu da su ubuduće dužni uskladiti podatke. S druge strane i zakon i
malo u suprotnosti po pitanju rokova izvješćivanja, svi su dužni do 31.
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ožujka dostaviti izvješće, davatelj usluge dostaviti Općini, a Općina usvojiti i dostaviti
županiji, sve bi to trebalo provjeriti s ministarstvom.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojen
Zaključak
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.

Ad 10.) Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
na području Općine Lasinja za 2018. godinu
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da je o istom
provedeno i savjetovanje s javnošću.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojen
Provedbeni plan
unaprjeđenja zaštite od požara na području općine Lasinja za 2018. godinu (isti je
sastavni dio zapisnika).

Ad 11.) Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih
poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Lasinja
Gospodin Ivica Dugina izvjestio je da je provedena procedura za izbor osobe na
temelju pisanog ugovora, na period od 4 godine, poziv je upućen na 3 adrese, a
pristigla je samo 1 ponuda, što je dovoljno. Povjerenstvo je otvorilo i provjerilo
ponudbenu dokumentaciju, ista je u redu te je zatim pročitao cijene iz ponudbenog
troškovnika.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
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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.

Ad 12.) Izvješće Komisije za izbor i imenovanje o provjeri formalnih
uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Lasinja
Gospodin Ivica Dugina izvjestio je da je, u skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta
mladih Općine Lasinja, proveden javni poziv za izbor novih članova i zamjenika, na
koji su svoje prijave dostavila 3 predlagatelja.
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Gospodin Ivan Mihalić i Mijo Topolnjak smatraju da član općinskog vijeća ne bi
trebao biti u Savjetu mladih, budući da se radi o savjetodavnom tijelu Općinskog
vijeća.
Gospodična Lucija Potesak ističe da je naglasak na članu.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta
prijavljenih kandidataza 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.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.

Ad 13.) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta
mladih Općine Lasinja
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
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)
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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.

Ad 14.)Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na
području Općine Lasinja
Gospodin Ivica Dugina uvodno je istaknuo da je obveza donošenja odluke
propisana zakonom.
Gospodin Željko Prigorac ističe da u čl.4. prijedloga nije dobro navedena
elektronska adresa, trebalo bi biti pisarnica@lasinja.hr te komunalni.redar@lasinja.hr
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliša na području općine Lasinja (ista je sastavni dio
zapisnika).

Ad 15.) Prijedlog Odluke o modelu financiranja u Programu razvoja
širokopojasnog interneta u Lasinji
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
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.
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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.

Ad 16.) Prijedlog Odluke o izdavanju 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.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
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.
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,
__________________________________________________________________________________________
Općinsko vijeće Općine Lasinja – zapisnik sa 6. redovne sjednice

13

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.

Ad 17.) Prijedlog Odluke 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“
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 9 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
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
Dodatka II. Sporazumu
širokopojasnog pristupa za
financiranje iz EU fondova“,
Odluke.

Općinskom načelniku Općine Lasinja za potpisivanje
o suradnji na programu „Razvoj infrastrukture
područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za
sa Karlovačkom županijom, koji čini sastavni dio ove

II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja

Ad 18.) Pitanja i prijedlozi
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Gospodin Mijo Topolnjak pohvaljuje postavljanje pisanica na Trgu hrvatskih
branitelja, ali smatra da je greška što je na hrastovoj grani, njega osobno to smeta jer
hrastova grana asocira na drugačije običaje.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da se ne slaže s primjedbom i smatra da to ne
treba doživljavati na taj način. To što netko drugi ima običaj kititi hrastovu granu na
badnjak ne može se poistovjećivati s ovom prigodom. Bitno je da je ovo početna
aktivnost u kojoj su sudjelovala školska djeca te će se ista dalje razvijati i
unaprjeđivati.
Gospodična Lucija Potesak dodaje da hrastova grana nema veze sa srpskim
narodom, to je pravoslavni običaj, koji se odnosi i na druge narode iste
vjeroispovijesti te stoga to ne treba gledati na takav način.
Gospodin Josip Erega pita u kojoj fazi su poduzetnička zona i kamenolom.
Gospoadin Željko Prigorac odgovara da je investitor za energanu odbijen od HERE
zbog toga što prije mora riješiti toplinsku energiju, možda su ga krivo savjetovali i nije
dobro pripremio dokumentaciju, no nije odustao od plana. Nakon Uskrsa će se krenuti
na to kao i na darivanje. Nakon toga uslijedit će krčenje i uređenje terena, a zatim
ponuda investitorima. Od zone se nije odustalo, samo se otegnulo dulje nego što je
planirano, očekuje da će se do kraja godine riješiti jer investitori očekuju da im se
ponudi opremljena zona.
Što se tiče kamenoloma, ekspolatacijaka polja više nisu u nadležnosti Županijskog
ureda državne uprave već Ministarstva gospodarstva. Ministarstvo je poništilo neke
odluke i čeka se kako će se to dalje rješiti. Za Kremešnicu bi bilo bolje da više ne radi,
a kamenolom u Sjeničaku Lasinjskom je dobila tvrtka Mežnar, koja ima rok da
provede određene aktivnosti.
Na kraju zahvaljuje svima na dolasku na sjednicu kao i na prijepodnevni doček
predsjednice RH.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio šestu redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja.
Završeno u 18.30 sati.
Zapisničarka
Nevenka Panijan

Predsjednik Općinskog vijeća
Mirko Jušinski
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