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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/19-01/04
URBROJ:2133/19-02-19-2
Lasinja, 26. srpnja 2019.

Z A P I S N I K
sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane dana 26.
srpnja 2019. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta 19, s početkom u
16:30 sati.
Nazočni članovi: Mirko Jušinski, Draga Pavek, Josip Erega, Marta Zmajlović, Josipa
Brcković, Mijo Topolnjak, Ivan Mihalić
Odsutni vijećnici: Terezija Vidak, Zrinka Milovac, Kruno Britvec, Lucija Potesak
Ostali nazočni:- Željko Prigorac, općinski načelnik
- Katarina Bortiek, pročelnica JUO
- Marija Zmajlović, članica Savjeta mladih 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktualni sat
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lasinja
Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Lasinja
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi te drugim
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Lasinja

Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 7
vijećnika, koji su glasovali „ZA“ usvojen sljedeći

dnevni

r e d:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktualni sat
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lasinja
Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Lasinja
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi te drugim
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Lasinja

Prešlo se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

Ad 1.) Aktualni sat
Gospodin Željko Prigorac pozdravio je nazočne te ukratko informirao o redovnim
aktivnostima i tijeku projekata, koji se odvijaju planiranom dinamikom te uglavnom
privode kraju, završetak se očekuje oko Velike Gospe. Jučer je obavljen tehnički
pregled nogostupa, slijedi ishođenje uporabne dozvole. Sutra će biti gotova Ribička
ulica, sportski tereni su također u završnoj fazi. Sljedeći tjedan će biti gotovi vanjski
radovi oko vrtića, zatim slijedi opremanje i ishođenje potrebnih suglasnosti nadležnih
tijela, nada se i tom rješenju do početka nove školske godine. Rotor se odgađa za
početak sljedeće godine i sve će odrađivati Županijska uprava za ceste. Za zemljište
pored stare općinske zgrade čeka se još da se RH odrekne prava prvokupa, Županija
je već dostavila svoje očitovanje, pa će i to biti gotovo. Jedino je još upitan projekt
uređenja doma u Desnim Štefankima, isti je prošao 1. krug odabira, no čeka se na
odobrenje dodatnih sredstava.
Gospođa Draga Pavek ističe da rasvjeta pored igrališta u Desnim Štefankima ne radi
pa moli da se ista popravi. Pita u kojoj fazi je izgradnja vodovoda u ostatku naselja.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da će se, u suradnji s Hrvatskim vodama,
krenuti u projektiranje, vjeruje da će biti problema oko utvrđivanja trase, no nada se
da će se naći odgovarajuće rješenje i za to.
Gospodin Mirko Jušinski pita zašto se ove godine nije provodilo špricanje
komaraca.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da je od tvrtke s kojom surađujemo dobio
uputu da nema smisla provoditi tretiranje dok se vrijeme ne stabilizira jer ne bi bilo
efekta dok postoje lokvice i stajaća vode, a prilike su i dalje nepovoljne.
Na kraju je informirao vijećnike o novostima oko sakupljanja i odvoza otpada. Novi
propisi nametnuli su obvezu obračuna prema volumenu kante ili kg odvezenog
otpada, što podrazumijeva i određene pripeme, stoga koncesionar traži povećanje
cijene usluge, suglasnost na cjenik daje općinski načelnik. U toj cijeni nudi dinamiku
odvoza kao i do sada ( svaki drugi tjedan), besplatan odvoz odvojenog otpada jednom
mjesečno te rad mobilnog reciklažnog dvorišta 4 puta godišnje. Pojasnio je zatim
predloženi novi model obračuna. Ističe da je konzultirao neke druge općine, neki su
već prihvatili, negdje je već ranije došlo do povećanja cijene. Obavio je razgovor i s
nekim drugim potencijalnim izvršiteljima usluge, za slučaj da se ne postigne dogovor,
možemo računati na njih, no po cijeni je to isto. Pokušat će još pregovarati o cijeni no
smatra da nemamo puno izbora, u konačnici nije nam cilj zadržati smeće na području
općine.
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Ad 2.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 7 vijećnika, koji su glasovali “ZA”,
usvojen je
Z a k l j u č a k
Zapisnik sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja usvaja se bez
primjedbi.

Ad 3.) Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da se radi o usklađivanju s novim zakonom,
nema bitnih promjena u odnosu na važeću odluku, u materijalima je dostavljeno
obrazloženje.
Gospođa Katarina Bortiek dodala je da se često spominje novi zakon o
komunalnom gospodarstvu, koji nam nameće puno obveza. Ovom odlukom utvrđuje
se vrsta i način obavljanja pojedinih komunalnih djelatonosti na području općine.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno, bez
rasprave, uz nazočnost 7 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
o komunalnim djelatnostima na području Općine Lasinja (ista je sastavni dio
zapisnika).

Ad 4.) Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 7 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
o komunalnom redu (ista je sastavni dio zapisnika).

Ad 5.) Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Lasinja
Predsjedavajući konstatira da je vijećnicima u materijalima dostavljen Prijedlog
Odluke o kratkoročnom zaduženju. Na sjednici Općinskog vijeća, vijećnicima je
dostavljen izmijenjen Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju te pita za
pojašnjenje.
Gospodin Željko Prigorac pojasnio je da su, nakon otpreme materijala za Vijeće, iz
Privredne banke Zagreb kontaktirali pročelnicu te definirali uvjete kratkoročnog
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zaduženja. Utvrđeno je da je konačni iznos zaduženja 1.500.000,00 kuna te da je
moguće uzeti kratkoročni kunski kredit po principu dopuštenog prekoračenja po
poslovnom računu kod Privredne banke Zagreb. Kako takav oblik zaduženja nije
namjenski, nije ga potrebno povezivati na investicijske projekte koje provodi Općina
Lasinja. U izmijenjenom Prijedlogu Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Lasinja
mijenja se članak 1. iznos „2.000.000,00 kuna“ u „1.500.000,00 kuna“.
U članku 3. Prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Lasinja briše se: „po
projektima sufinanciranih od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju za:
• Podmjeru 7.4., operacija 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za koji je utvrđena potpora
u iznosu od 2.985.131,25 kuna
• Podmjera 7.2., operacija 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ za
koji je utvrđena potpora u iznosu od 2.395.875,00 kuna.“
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 7 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
o kratkoročnom zaduženju Općine Lasinja
Članak 1.
Odobrava se kratkoročno zaduženje Općine Lasinja do najviše 1.500.000,00
kuna (slovima: milijonipetstotisuća), uzimanjem kratkoročnog kunskog kredita po
principu dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu kod Privredne banke Zagreb
d.d..
Članak 2.
O međusobnim pravima i obvezama između kreditora i korisnika kredita iz točke
1. ove Odluke zaključiti će se Ugovor o kreditu prema uvjetima iz indikativne ponude
Privredne banke Zagreb koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Kratkoročni kunski kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu
koristiti će se u svrhu premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva
sredstava i dospijeća obveza.
Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Lasinja da zaključi ugovor o kratkoročnom
kunskom kreditu - dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu, s Privrednom
bankom Zagreb d.d.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.

Ad 6.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i
naknadi te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Lasinja
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Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da plaće zaposlenih u
Općini nisu prevelike s obzirom na rad, ovdje se radi o povećanju koeficijenta
zamjeniku načelnika, koji je stvarno angažiran na raznim poslovima te smatra da
zaslužuje povećanje.
Gospodin Josip Erega ističe da place nisu dugo mijenjane kao ni naknade
vijećnicima, a svaka stimulacija dobro dođe. Stoga predlaže da se i o tome razmisli.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 7 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi te drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Lasinja
Članak 1.
U Odluci o plaći i naknadi te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 07/15) članak 2.
stavak 2. alineja 2. „zamjenik općinskog načelnika – 2,00“ mijenja se i glasi:
„zamjenik općinskog načelnika – 2,40“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio petnaestu redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja

Završeno u 18:30 sati.

Zapisničarka
Nevenka Panijan

Predsjednik Općinskog vijeća
Mirko Jušinski
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