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Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), a sukladno Uredbi o registru državne imovine
(Narodne novine broj: 55/11), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 22. redovnoj sjednici
održanoj 29. srpnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o ustroju Registra imovine Općine Lasinja
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja
Registra imovine Općine Lasinja (u daljnjem tekstu: Registar).
Članak 2.
Registar je popis imovine u obliku nekretnina i poslovnih udjela u trgovačkim
društvima čiji je imatelj, vlasni ili suvlasnik Općina Lasinja.
Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju
upravni postupak.
Članak 3.
Registar uspostavlja Općinsko vijeće Općine Lasinja, a vodi ga Jedinstveni upravni
odjel Općine Lasinja (u daljnjem tekstu: JUO Općine Lasinja).
Članak 4.
Općinski načelnik i JUO Općine Lasinja ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o
imovini Općine Lasinja iz evidencije nadležnog suda za područje Općine Lasinja
(zemljišno knjižni odjel), tijela državne uprave, nadležnog područnog ureda za katastar,
kao i drugih javnih evidencija radi uspostave Registra.
Članak 5.
Registar se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine Lasinja.
II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA

Članak 6.
Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za objavu na internetskoj stranici
Općine Lasinja i na papirnatom mediju za pismohranu Općine Lasinja.




Članak 7.
Registar se sastoji od:
popisa nekretnina,
popisa poslovnih udjela u trgovačkim društvima.

III. POPIS NEKRETNINA
Članak 8.
Evidencija popisa nekretnina sastoji se od:
 građevinskog zemljišta
 građevina,
 poljoprivrednog zemljišta,
 šuma i šumskog zemljišta,
 vodnog dobra,
 stambenih prostora,
 poslovnih prostora,
 nerazvrstanih cesta,
 mjesnih groblja
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drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina.

Članak 9.
Popis nekretnina sadrži podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički
vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina Lasinja, a osobito:
 broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine,
 broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako
postoji,
 naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi,
 površinu zemljišnoknjižne čestice,
 kulturu zemljišnoknjižne čestice,
 vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko
vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili
zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva
ili zajedničkog vlasništva,
 titulara vlasništva,
 podatke o teretima na nekretnini,
 podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu,
 nositelja prava i udio,
 adresu katastarske čestice,
 korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine,
 vrijednost nekretnine,
 druge podatke.
IV. POPIS POSLOVNIH UDJELA
Članak 10.
U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je
vlasnik/suvlasnik Općina Lasinja.

čiji je








Članak 11.
Popis poslovnih udjela sadrži podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava
vlasnik/suvlasnik Općina Lasinja, a osobito:
naziv i sjedište trgovačkog društva,
OIB trgovačkog društva,
temeljni kapital trgovačkog društva,
broj poslovnih udjela Općine Lasinja u temeljnom kapitalu trgovačkog društva čiji
je suvlasnik Općina Lasinja,
nominalnu vrijednost poslovnih udjela,
podatke o teretima na poslovnim udjelima Općine Lasinja,
podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za te poslovne udjele i druge
podatke.

V. UNOS PODATAKA U REGISTAR

Članak 12.
JUO Općine Lasinja dužan je na dan donošenja Izvješća o izvršenju proračuna
Općine Lasinja za prethodnu godinu
izvijestiti Općinsko vijeće Općine Lasinja o
nekretninama u vlasništvu Općine Lasinja, koje koristi Općina kao i o svim drugim
nekretninama koje se koriste na temelju ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora
o korištenju.
Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuđenju i raspolaganju nekretninama
kao i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima tijekom kalendarske godine, JUO
Općine Lasinja dužan je ažurirati u Registru najkasnije do 31.12. tekuće godine.
VI. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA
Članak 13.
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JUO Općine Lasinja će nakon stupanja na snagu ove Odluke započeti izradu
Registra.
Registar će biti ustrojen najkasnije do 31.12.2016. godine.
Nakon provjere svih podataka unesenih u Registar, isti će se objaviti na
internetskoj stranici Općine Lasinja.
VII. STUPANJE NA SNAGU
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja.
KLASA:021-05/16-02/11
URBROJ:2133/19-02-16-1
Lasinja, 29. srpnja 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine br.26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke
županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na
22. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2016. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
općine Lasinja za 2016. Godinu
I.
U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Lasinja za 2016. g. (Glasnik Općine Lasinja br. 9/2015), u točci I. 2. RADOVI I
PLANIRANA SREDSTVA, u podnaslovu „a) Modernizacija nerazvrstanih cesta“, u stavku 2.
umjesto iznosa od “450.000,00 kn“, stavlja se iznos od „990.000,00 kn“.
U istoj točci I. 2. RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA, u podnaslovu „b) Uređenje
mjesnih groblja“, u stavku 3. umjesto iznosa od „50.000,00 kn“, stavlja se iznos od
„40.000,00 kn“.
U istoj točci I. 2. RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA, podnaslov „d) Izgradnja
autobusnih stajališta i ugibališta“, briše se.
Isti podnaslov briše se u cijelom tekstu programa.
U točci I.2. RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA, podnaslov „e) Izgradnja sustava
kanalizacije u naselju Lasinja“, briše se.
Isti se podnaslov briše u cijelom tekstu programa.
U točci I.2. RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA, u podnaslovu “f) Izgradnja
nogostupa”, u stavku 2. umjesto iznosa iznosa od “1.000.000,00 kn”, stavlja se iznos
od “1.800.000,00 kn”.
U točci I. 2.“RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA”, u podnaslovu “g) Uređenje i
opremanje reciklažnog dvorišta”, umjesto iznosa od “1.000.000,00 kn”, stavlja se iznos
od “1.600.000,00 kn”.
II.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku
Općine Lasinja.
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KLASA:021-05/15-02/22
URBROJ:2133/19-02-16-2
Lasinja, 29. srpnja 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.
26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15) te članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke
županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na
22. redovnoj sjednici, održanoj dana 29. srpnja 2016. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA ZA 2016. GODINU
I.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za
2016. godinu (Glasnik Općine Lasinja br. 9/2015), u točci III. podtočci „b) Održavanje
nerazvrstanih cesta“, stavak 4. mijenja se i glasi:
„Financijska sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta uključuju troškove nabave i
prijevoza kamenog materijala te obavljanje usluge održavanja makadamskih i asfaltiranih
putova, zimsku službu i dr., a predviđaju se u ukupnom iznosu od 670.000,00 kn i to
kako slijedi:
-

za
za
za
za

nabavu i prijevoz kamenog materijala ----------------150.000,00 kn
nabavu građevinskog materijala i dijelova ----------- 10.000,00 kn
uslugu tekućeg i investicijskog održavanja---------- 450.000,00 kn
usluge održavanja u zimskim uvjetima --------------- 60.000,00 kn

U točci III. podtočci c) Održavanje mjesnih groblja, u stavku 2. umjesto iznosa od
„90.000,00 kn“, stavlja se iznos od „141.000,00 kn.
II.
U točci 4. programa, umjesto iznosa od „745.000,00 kn“, stavlja se iznos od
„846.000,00 kn“.
III.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku
Općine Lasinja.
KLASA:021-05/15-02/21
URBROJ:2133/19-02-16-2
Lasinja, 29. srpnja 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(,,Narodne novine", broj 26/15), članka 30. Pravilnika o financiranju udruga koje djeluju
na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja 2/2016) te članka 38. Statuta Općine
Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13),
Općinski načelnik Općine Lasinja, dana 08. lipnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje
programa / projekata udruga za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su
se javile na Javni natječaj za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području općine Lasinja za 2016. godinu, a koji je objavljen 13.
travnja 2016. godine.
Članak 2.
U 2016. godini iz Proračuna općine Lasinja financirat će se provedba programa /
projekata udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn i to:
Naziv udruge

Športsko ribolovni
klub “Kupa”
Lasinja,
Trg hrvatskih
branitelja 1, 47206
Lasinja

Kulturno umjetničko
društvo
“Antun Klasinc”,
Trg hrvatskih
branitelja 1,
47206 Lasinja

Udruga branitelja
dragovoljaca
jedinice pričuvnog
sastava policije

Naziv
programa/projekta

Traženi iznos
Općine Lasinja
(kn)

od

Odobreni
iznos
potpore
Općine
Lasinja (kn)

Natjecanja u lovu ribe
udicom na plovak
Mala škola ribolova

Promicanje i
očuvanje
kulturne
baštine Lasinje
u obliku
pjesme, plesa i
narodne nošnje
 Organizacija
triju projekata:
Hopa, cupa
skoči
Pokupje u srcu
Lasinje (dječja
folklorna
manifestacija)
“Narodil nam se Kralj
Nebeski”
(folklorna
manifestacija)
Redovna
stalna
djelatnost
na
promicanju i očuvanju
vrijednosti
Domovinskog rata te

15.000,00

10.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

20.000,00
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“CONDORI” Lasinja,
Trg
hrvatskih branitelja
1,
47206 Lasinja

briga
za
hrvatske
branitelje i njihove
obitelji

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objaviti će se u
Glasniku Općine Lasinja i na internetskim stranicama Općine Lasinja.
KLASA: 402-08/16-01/01
URBROJ:2133/19-01/16-12
Lasinja, 08. lipnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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