REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/15-03/03
URBROJ: 2133/19-01-16-03
Lasinja, 04. ožujak 2016.
Na temelju članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13), i članka 38. Statuta Općine
Lasinja (Glasnik Karlovačke županije broj 06/13 i Glasnik Općine Lasinja broj 1/13), općinski
načelnik Općine Lasinja podnosi

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Lasinja za 2015. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Sukladno zakonskim obvezama i Statutu Općine Lasinja, općinski načelnik obvezan je dva
puta godišnje podnijeti općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire
njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i
druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Lasinja, u okviru svog djelokruga, obavljao
je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je
prijedloge općih akata koje donosi općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih
akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih
planova te drugih akata općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine,
usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa
zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.
U izvještajnom razdoblju održano je 8 sjednica Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik
u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje niz akata, odluka,
zaključaka i suglasnosti.
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
a) U području zaposlenosti u Općini
U izvještajnom razdoblju u Općini Lasinja je na dan 31.12.2015. godine u radnom odnosu
na neodređeno vrijeme bilo ukupno zaposleno 7 djelatnika, od toga:
 Dužnosnici:…………………………………………. 1 (zamjenik općinskog načelnika)
 Jedinstveni upravni odjel:…………………………. 6 (4 službenika i 2 namještenika)
U radni odnos na određeno vrijeme, do povratka službenice s dugotrajnog bolovanja,
zaposlena je 1 službenica.
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Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje realizirana su dva ugovora o stručnom osposobljavanju prema mjeri Stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 11. kolovoza 2014. godine do
10. kolovoza 2015. godine.
Zbog povećanja opsega poslova radnog mjesta „radnik na održavanju komunalne
infrastrukture“ zaposlen je 1 radnik na određeno vrijeme u trajanju od 6. srpnja do 1. prosinca
2015. godine.
b) U području financija
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade
Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu, izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u
svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih
poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Lasinja kao i druge poslove i
aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Lasinja.
 Ukupni prihodi i primici Općine Lasinja u 2015. godini ostvareni su u iznosu od: 4.544.373 kn
 Ukupni rashodi i izdaci Općine Lasinja u 2015. godini ostvareni su u iznosu od: 4.576.106 kn
 Višak prihoda i primitak preneseni iz prethodne godine je 307.236 kn, a višak prihoda i
primitaka iz 2015. godini iznosi: 275.503 kn.
Proračun Općine Lasinja za 2015. godinu donesen je na 11. sjednici Općinskog vijeća
Općine Lasinja, 15.12.2014. godine, u iznosu od 6.200.000,00 kn, a objavljen je u „Službenom
Glasniku Općine Lasinja“ i na službenoj internetskoj stranici Općine. Proračun Općine Lasinja za
2015. godinu imao je tri izmjene i dopune;
 I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lasinja za 2015.g. usvojene su na 13. sjednici
Općinskog vijeća Općine Lasinja, 10.04.2015.g. na iznos od 6.100.000,00 kn
 II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lasinja za 2015.g. usvojene su na 17. sjednici
Općinskog vijeća Općine Lasinja, 01.10.2015.g. na iznos od 5.600.000,00 kn
 III. izmjene i dopune Proračuna Općine Lasinja za 2015.g.usvojene su na 19.sjednici
Općinskog vijeća Općine Lasinja, 17.12.2015.g.na iznos od 5.134.500,00 kn
c) U području javnih radova na komunalnoj infrastrukturi u Općini
Na temelju zakonskih ovlasti i raspoloživih financijskih sredstava u razdoblju siječanj prosinac 2015. godine donio sam sljedeće odluke za unapređenje komunalne infrastrukture i
poboljšanja uvjeta života i rada mještana Općine Lasinja:
 asfaltiranje nerazvrstane ceste Crna Draga - Vlašići u dužini 900 m,
 sanacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste Crna Draga - Luketići u dužini 250 m,
 izgradnja ugibališta-parkirališta na Trgu hrvatskih branitelja,
 izgradnja ugibališta-parkirališta kod O.Š. Antun Klasinc Lasinja,
 izgradnja zajedničke grobnice na groblju Lasinja za svečenike,
 uređenje prostora ispred kapelice na mjesnom groblju u Lasinji postavljanje betonskih kocki
 uređenje i asfaltiranje centralne staze na mjesnom groblju Desni Štefanki
 uređenje centralne staze na mjesnom groblju Banski Kovačevac iskop i navoz kamena
 izgradnja novih grobnih mjesta na mjesnom groblju Lasinja za prodaju
 ukupno uloženo u održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine 484.984,90 kn od
toga: (za nabavu i ugradnju kamenog materijala 96.981,64 kn, usluge tekućeg i
investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta 341.158,26 kn, zimska služba u iznosu od
46.845,00 kn) i za modernizacija nerazvrstanih cesta 477.210,04 kn.
d) U području poreza
 porez na potrošnju - zaduženje 26.321,62 kn, naplaćeno 16.815,99 kn,
 porez na tvrtku ili naziv - zaduženje 30.116,50 kn, naplaćeno 7.260,88 kn,
 porez na kuće za odmor - zaduženje 102.116,16 kn, naplaćeno 80.402,24 kn.
e) U području komunalnih doprinosa, naknada i komunalnog redarstva
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 komunalni doprinos - izdano je 69 rješenje, u ukupnom iznosu od 45.468,71 kn, a
naplaćeno je ukupno 44.012,65 kn.
 komunalna naknada - izdano je 857 rješenja. Ukupno potraživanje za komunalnu naknadu
iznosilo je 137.145,50 kn (od toga zaduženje za 2015. godinu u iznosu od 115.172,76 kn,
izdano 3 rješenja za oslobađanje od plaćanja, a naplaćeno je ukupno 115.831,54 kn),
 ovrhe za komunalnu naknadu - 11 postupaka
 grobna naknada - izdano je 1081 rješenja, u ukupnom iznosu od 101.949,97 kn,
potraživanja iz prethodnih godina u iznosu od 16.815,00 kn.
naplaćeno je ukupno 99.052,47 kn.
 dodjela na korištenje grobnih mjesta - 4 rješenja, u ukupnom iznosu od 19.350,00 kn
naplaćeno 13.900,00 kn
 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - izdano je 93 rješenja.
Ukupno potraživanje iznosilo je 175.017,71 što je 30% ukupnog iznosa po rješenju koje
pripada Općini Lasinja naplaćen je u 159.409,45 kn.
 upravljanje grobljima ja stanje da imamo potpuno usklađeno sa zakonom i to izrađene karte
za svih osam (8) groblja u Općini, izrađeni grobni očevidnici i registar umrlih osoba, te je
upisano novih 77 korisnika.
f) U području javnih potreba u kulturi i sportu






Na području kulture uspješno djeluje KUD „Antun Klasinc“, koji u sklopu društva ima
tamburašku, plesnu i pjevačku sekciju. KUD je nastupao na više smotri folklora u Republici
Hrvatskoj te organizirao smotre folklora u Lasinji pod nazivom "Pokuplje u srcu Lasinje". Za
rad KUD-a Općina je u 2015. godinu izdvojila iz Proračun 50.000,00 kn.
Na području sportskih aktivnosti moram ustvrditi da imamo dosta slabu aktivnost sportskih
udruga, osim donekle aktivnog Športsko ribolovnog kluba "Štuka Lasinja", koji organizira
ribička takmičenja, a za njegov rad Općina je u 2015. godini izdvojila iz Proračuna
15.000,00 kn.
Od aktivnih udruga valja spomenuti braniteljsku udrugu CONDORI Lasinja, koja aktivno
skrbi i radi na pitanjima hrvatskih branitelja i brizi o obiteljima poginulih hrvatskih branitelja,
a za njen rad Općina je u 2015. godini izdvojila iz Proračuna 20.000,00 kn.

g) U području socijalnih potreba i stimulacija









Kroz program socijalne skrbi i brige o starim i nemoćnima dodijeljeno je:
31 jednokratna novčana pomoć,
14 jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete (30.000,00 kn)
za ogrjev korisnicima socijalne skrbi u iznosu 34.000,00 kn (40 korisnika)
za subvencioniranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole (7 korisnika)
za sufinanciranje prehrane u Osnovnoj školi u iznosu od 2 kune po svakom djetetu, a za
socijalne slučajeve u cijelosti,
za školu u prirodi sufinancirano po 500,00 kn po svakom djetetu,
6 subvencija za dječji vrtić,
za 13 učenika sufinanciran je smještaj u učeničke domove (od siječnja do lipnja) te za 15
učenika u školskoj godini 2015./2016.

h) U području školstva
Organiziran je predškolski odgoj u OŠ "Antun Klasinc“ u suradnji s Ministarstvom znanosti,
prosvjete i sporta te Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, tehničku, šport i informiranje
Karlovačke županije, taj se projekt uspješno provodi, a financira se iz Proračuna Općine Lasinja u
cijelosti.
i) U području javnosti rada Općine
Javnost rada u 2015. godini osigurana je objavom akata u Glasniku Općine Lasinja (izdano
je 9 brojeva) i na web-stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr, dostavljeno u Središnji katalog
službenih dokumenata Republike Hrvatske i na oglasnoj ploči Općine Lasinja.
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U siječnju 2015. godine izrađeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama za 2014. godinu i dostavljeno Povjereniku za informiranje.
U 2015. godini nije bilo zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
j) U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće
Na inicijativu i prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti, Općinsko
vijeće Općine Lasinja donijelo je u 2015. godini sljedeće odluke i akte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun
plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost obnaša volonterski
Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije za razdoblje od 2015. – 2017. godine
Program financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2015. godinu
Odluka o prijenosu poslovnog udjela i istupanju Općine Lasinja iz trgovačkog društva
Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva
Zaključak o dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine
Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području Općine Lasinja za
2015. godinu
Odluka o sufinanciranju izobrazbe i polaganja ispita za sigurnu uporabu pesticida u
poljoprivredi na području Općine Lasinja
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2014.
Odluka o rasporedu viška prihoda poslovanja po godišnjem obračunu za 2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju izvješća tvrtke Eko flor plus d.o.o
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Lasinja za 2014.godinu
Zaključak o prihvaćanju izvješća o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Lasinja za 2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Lasinja za
2014. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu poslovnog udjela i istupanju Općine
Lasinja iz trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. za
poticanje i razvoj poduzetništva
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška novčanih sredstava od
šumskog doprinosa u Općini Lasinja za 2014. godinu
Odluka o izmjeni Ugovora o obavljanju komunalnih poslova ukopa pokojnika na mjesnim
grobljima u Općini Lasinja
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2015. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lasinja za
2015. godinu
Odluka o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih građevina, vodospreme i vodocrpilišta
u vlasništvo Vodovod Lasinja d.o.o.
Odluka o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno dijete
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za vlasnike/korisnike garaža,
neizgrađenog građevnog zemljišta i građevnog zemljišta koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti na području Općine Lasinja za 2015. godinu
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27. Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Lasinja
28. Program utroška novčanih sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u Općini Lasinja za 2015. godinu
29. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lasinja
31. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lasinja
32. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Lasinja
33. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lasinja
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2014. godine
34. Zaključak (Izvješće Državnog ureda za reviziju)
35. Odluka o zakupu poslovnog prostora
36. Zaključak (prestanak mandata)
37. Zaključak (utvrđivanje mandata)
38. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
39. Zaključak (Izvješće o stanju zaštite od požara)
40. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova ukopa pokojnika i
održavanja mjesnih groblja u Sjeničaku Lasinjskom
41. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za
razdoblje od 01.01.- 30.06.2015. godine
42. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu
43. Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Lasinja za 2015. godinu
44. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu
45. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Lasinja
46. Odluka o plaći i naknadi te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Lasinja
47. Odluka o komunalnoj naknadi
48. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
49. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun
50. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Lasinja za razdoblje 2010. –
2014. godine
51. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za 2015.godinu
52. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lasinja za 2015.godinu
53. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lasinja za 2015.
54. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine za 2015.
55. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Lasinja za 2015. godinu
56. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i kulturi na području Općine za 2015.
57. Izmjene i dopune Programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2015.
58. Proračun Općine Lasinja za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
59. Plan razvojnih programa Općine Lasinja 2016. - 2018. godine
60. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2016.godinu
61. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2016.godinu
62. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine za 2016.
63. Program financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2016.godinu
64. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i izabranih
članova s liste grupe birača za 2016. godinu.
65. Program utroška novčanih sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u Općini Lasinja za 2016.godinu
66. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije za razdoblje 2016.-2018. godine
67. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova ukopa pokojnika
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k)

U području donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika

Na temelju zakonskih ovlasti općinski načelnik je u 2015. godini donio sljedeće odluke, akte
i dokumente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Plan nabave Općine Lasinja za 2015. godinu
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenje preventivne i obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Lasinja za 2015.
Odluka o oslobađanju plaćanja cijene usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada na
području Općine Lasinja
Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lasinja za 2015. godine
Odluka o osnivanju Povjerenstva
Plan o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Lasinja za 2014. godinu
Plan o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Lasinja za 2015. godine
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
te pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u Općini Lasinja
Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli novčane potpore za opremanje novorođene
djece na području Općine Lasinja
Plan o izmjeni i dopuni Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine za 2015.
Odluka o visini novčane naknade za sudjelovanje dobrovoljnih vatrogasaca u vatrogasnim
intervencijama
Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za
Općinu Lasinja
Odluka o brisanju članova Nadzornog odbora društva Vodovod Lasinja d.o.o.
Odluka o provođenju Programa javnih radova na području Općine Lasinja za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Lasinja za 2015. godinu
Odluka o sufinanciranju prehrane učenika osnovnih škola za školsku godinu 2015./2016.
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Odluka o nabavi radova bagatelne vrijednosti (ev. broj nabave 01/2015.)
Odluka o financiranju posebnog autobusnog linijskog prijevoza na relaciji Banski Kovačevac –
Kablar za školska godina 2015./2016.
Odluka o financiranju udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2015./2016.
Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke
domove za školska godina 2015./2016.
Odluka o sufinanciranju posebnog autobusnog linijskog prijevoza na relaciji Desni ŠtefankiKupinečki Kraljevac za šk. god. 2015./2016.
Odluka o namjeni poslovnog prostora, vrijednosti boda i početnoj zakupnini
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog
prostora
Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Ev.br. nabave 12/2015)
Odluka o utvrđivanju naknade za rad mentora
Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Lasinja i objavi javne rasprave
Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Lasinja za 2015. godinu
Program utroška novčanih sredstava od šumskog doprinosa u Općini Lasinja za 2016. godinu.

Općinski načelnik je u 2015. g. zaključio 61 ugovor:
 6 ugovora o djelu,
 1 ugovor sa JVP Karlovac o naknadi troškova prilikom intervencija,
 4 ugovora o poslovnoj suradnji izradi dokumentacije,
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2 ugovor o obavljanju komunalnih poslova ukopa pokojnika,
3 ugovora o linijskom prijevozu,
1 ugovor o financijskom leasingu,
1 ugovor o najmu radnog stroja JCB 3CX,
2 ugovora o korištenju ele. mreže i opskrba električnom energijom,
3 ugovora o kapitalnoj potpori projektima ceste i kotlovnica,
1 ugovor o izmjeni kotla u kotlovnici zgrade Općine,
1 ugovor o korištenju INA kartica,
14 ugovora o sufinanciranju troškova učeničkih domova,
10 ugovora o sufinanciranju troškova boravka u dječjim vrtićima,
2 ugovora o stručnom nadzoru nad radovima,
3 ugovora o zakupu nekretnina,
2 ugovora o umjetnom osjemenjivanju krava,
1 ugovora o izgradnji i uređenju grobnice za svećenike u Lasinji,
1 ugovor o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih građevina na Vodovod Lasinja,
3 ugovora o modernizaciji komunalne infrastrukture.

U području zapošljavanja nezaposlenih osoba

U 2015. godini kroz program javnih radova nije bilo zaposlenih osoba na određeno vrijeme i
to iz razloga što nismo imali odgovarajućih osoba na Zavodu za zapošljavanje s našeg područja,
koje bi nam odgovarale za javne radove.
m) U području linijskog prijevoza
Na području Općine linijski prijevoznik je AUTOTRANSPORT KARLOVAC koji obavlja
prijevoz učenika OŠ i posebnu liniju do Kupinečkog Kraljevca sa četiri polaska i povratka, a koja
služi učenicima, studentima i ostalim mještanima za putovanje u Zagreb.
n) U području zaštite i spašavanja te protupožarne zaštite
Iz područja zaštite i spašavanja imamo donesenu Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lasinja
kao i Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
Izrađena je i usvojena revizija Procjene ugroženosti od požara kao i Plan gašenja požara.
Na području Općine trenutno djeluje Vatrogasna zajednica Općine Lasinja i tri DVD-a kao
aktivni nositelji protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja, suradnja s istima je vrlo dobra i
konstruktivna, a što se je pokazalo kroz održavanje više vatrogasnih vježbi, a koje su vrlo uspješno
provedene.
Vatrogasnoj zajednici u 2015. godini dodijeljeno je sredstava iz Proračuna Općine Lasinja u
visini od 66.250,00 kn za tekuće poslovanje, 19.000,00 kao kapitalna potpora za opremanje te
5.000,00 kn za provođenje mjera zaštite od požara. Ukupno je dodijeljeno sredstava u iznosu od
90.250,00 kn.
o)

U području gospodarenja nekretninama

Općina Lasinja je u 2015. godini od strane Državnog ureda za reviziju Područni ured
Karlovac provedena revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Općine Lasinja.
Temeljem nalaza i Plana provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti, Općina je u nalazu
revizije imala uredno vođenu evidenciju i dobro riješeno vlasništvo nad nekretninama kao i
raspolaganje s istima.
Općina Lasinja je u 2015. godini donijela Odluku o upravljanju nekretninama u vlasništvu
Općine i Odluku o zakupu poslovnog prostora, kojima je propisala način raspolaganja
nekretninama. Također je donijeta i posebna Odluka o zakupu poslovnog prostora u zgradama
koje su u vlasništvu Općine.
Općina Lasinja je ustrojila Registar nekretnina koje su u vlasništvu Općine, kao i evidenciju
stambeno poslovnih prostora u vlasništvu Općine.
Stranica 7

Godišnji prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata ukupno u 2015. godini iznose
9.667,35 kuna.
Godišnji prihod od zakupa poslovnih prostora ukupno u 2015. godini iznose 27.976,76 kuna
Sveukupni prihodi iznose 37.644,11 kuna
p)

U području prostornog uređenja

Općina Lasinja pokrenula je postupak II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Lasinja, te je 10.06.2015. potpisan ugovor sa izrađivačem Arhitektonski Fakultet Zavod za
urbanizam, prostorno uređenje i pejzažnu arhitekturu Zagreb. Javna rasprava i uvid u prijedlog
izmjena PPU provedena je u razdoblju od 9.11. - 24.11. 2015. godine, prilikom koje je zaprimljeno
78 prijedloga, primjedbi i očitovanja fizičkih osoba i javnopravnih tijela, te je nakon toga objavljeno
Izviješće o javnoj raspravi na stranici Općine i ministarstva graditeljstva.
Općina Lasinja je izradila i Izvješće o stanju u prostoru Općine Lasinja, a koje je izradio
Urbanistički zavod grada Zagreba, a koje je 3.11.2015. godine usvojilo općinsko vijeće.
III. ZAKLJUČAK
Ovo Izvješće o mom radu u svojstvu općinskog načelnika Općine Lasinja za 2015. godinu
sadrži kratki prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine Lasinja,
a samim time i zadovoljavanje potreba mještana Općine.
Kao općinski načelnik u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom Općine,
nastojao sam u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će
osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljenje lokalnih potreba mještana Općine, te sam stoga
nastojao odgovorno, savjesno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine
Lasinja kao jedinice lokalne samouprave u 2015. godini.
Kroz protokolarni dio sudjelovao sam na raznim svečanostima na području županije i šire,
te različitim proslavama udruga, gdje sam predstavljao Općinu Lasinja.
Pozivam vijećnike Općine Lasinja i sve mještane Općine da kad god imaju potrebu,
prijedlog ili problem, slobodno dođu kod mene kako bismo zajednički pokušali rješavati naše
probleme i ostvariti planove za što napredniju i uspješniju Općinu ugodnu za život svih mještana.
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi
zahvaljujem na razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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