REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/16-03/01
URBROJ: 2133/19-01-17-3
Lasinja, 25. veljače 2017.
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 za period od 01.07. - 31.12. 2016. godine
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 održane su 3 sjednice 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 stanje zaposlenosti na dan 31.12.2016. godine je
sljedeće:
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u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo je ukupno zaposleno 6 djelatnika:
 Jedinstveni upravni odjel:…………… 6 (4 službenika i 2 namještenika)



u radnom odnosu na određeno vrijeme bilo je ukupno 6 djelatnika, od toga:




1 dužnosnik (zamjenik općinskog načelnika)
1 djelatnik ( zamjena službenice do povratka sa dugotrajnog bolovanja, do
9.09.2016.)
4 djelatnika (u programu javnih radova iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje u trajanju od 23.svibnja do 22.studenog 2016.godine)

b) U području financija
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je nadzirao izvršavanje proračuna, izradu
propisanih izvješća u svezi s izvršenjem Proračuna za 2016. godinu, 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 2016. godini ostvareni su u iznosu od:
4.889.674,39 kn
 Ukupni rashodi i izdaci Općine Lasinja u 2016. godini ostvareni su u iznosu od:
4.650.582,94 kn
 Višak prihoda i primitaka iz 2015. godine iznosi: 275.502,91 kn, a ukupni višak prihoda po
Godišnjem obračunu sa stanjem 31.12.2016. g. iznosi 514.594,36 kuna.
Proračun Općine Lasinja za 2016. godinu donesen je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine
Lasinja, 17.12.2015. godine, u iznosu od 6.365.000,00 kn, a objavljen je u „Službenom Glasniku
Općine Lasinja“ i na službenoj internetskoj stranici Općine. Proračun Općine Lasinja za 2016.
godinu imao je dvije izmjene i dopune;
 I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lasinja za 2016.g. usvojene su na 21. sjednici
Općinskog vijeća Općine Lasinja, 12.05.2016.g. na iznos od 13.380.000,00 kn
 II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lasinja za 2016.g. usvojene su na 24. redovnoj
sjednici održanoj dana 08.12.2016. g. u visini od 5.428.000,00 kn
Ovakvo drastično povećanje Proračuna je proizašlo iz činjenice da imamo dosta spremnih
projekata za kandidiranje na Fondove EU što nažalost nije ostvareno jer Vlada RH nije raspisivala
natječaje pa tako nismo mogli ništa ni kandidirati.
c) U području radova na komunalnoj infrastrukturi u Općini
Na temelju zakonskih ovlasti i raspoloživih financijskih sredstava u razdoblju srpanj – prosinac
2016. godine donosio sam odluke za unapređenje komunalne infrastrukture i poboljšanje uvjeta
života i rada mještana Općine Lasinja. U redovnom održavanju nerazvrstanih cesta nakon zimskog
perioda uloženo je ukupno 326.277,99 kuna u posipavanje kamenim materijalom.
d) U području poreza




porez na kuće za odmor – zaduženje 93.543,08 kn, naplaćeno 88.219,98 kn
porez na potrošnju – zaduženje 13.258,14 kn, naplaćeno 7.009,09 kn
porez na tvrtku – zaduženje 11.301,83 kn, naplaćeno 5.157,12 kn

e) U području komunalnih doprinosa, naknada i komunalnog redarstva
 komunalni doprinos - izdano je 120 rješenja, zaduženje 88.289,00 kn, naplaćeno
66.266,34 kn
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 komunalna naknada - izdano je 881 rješenja, zaduženje 183.227,65 kn, naplaćeno
157.377,98 kn
 grobna naknada - izdano je 1206 rješenja, zaduženje 135.087,50 kn, naplaćeno 114.187,50
kn
 dodjela na korištenje grobnih mjesta – 6 rješenja, u ukupnom iznosu od 26.425,00 kn,
naplaćeno 21.250,00 kn
 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - izdano je 79 rješenja, zaduženje
76.159,15 kn, naplaćeno 60.113,44 kn
 upravljanje grobljima je usklađeno sa zakonom, izrađene su karte za svih osam (8) groblja
u Općini, izrađeni grobni očevidnici i registar umrlih osoba, te je upisano novih 121
korisnika.
f) U području javnih potreba u kulturi i sportu
U području društvenih djelatnosti udruga građana temeljem Zakona ,Općina je raspisala
javni natječaj za dodjelu potpora na koji su se javili KUD „Antun Klasinc“, Športsko ribolovni klub
"Kupa“ Lasinja" i Udruga branitelja dragovoljaca jedinice pričuvnog sastava policije „CONDORI“
Lasinja.
U 2016. godini Općina Lasinja je, temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje
programa/projekata udruga građana iz proračuna Općine Lasinja za 2016. godinu, a u skladu s
Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa / projekata udruga za 2016.
godinu, odobrila sredstva za rad udruga i to:




Športsko ribolovni klub „Kupa“ Lasinja – 15.000,00 kn
Kulturno umjetničko društvo „Antun Klasinc“ – 50.000,00 kn
Udruga branitelja dragovoljaca jedinice pričuvnog sastava policije “CONDORI” Lasinja
– 20.000,00 kn

Sredstva su isplačena temeljem Ugovora o financiranju, udruga do 31.12.2016. godine.
g) U području socijalnih potreba i stimulacija












Kroz program socijalne skrbi i brige o starim i nemoćnima dodijeljeno je:
17 jednokratnih novčanih pomoći (15.500,00),
14 jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete (29.000,00 kn)
1 pomoć za troškove liječenja (1.500,00 kn)
1 pomoć za troškove ukopa (1.000,00)
1 pomoć za kapitalne donacije (1.000,00)
za ogrjev korisnicima socijalne skrbi u iznosu 34.150,00 kn (38 korisnika)
za sufinanciranje prehrane u osnovnoj školi u iznosu od 2 kune po svakom djetetu
28.476,00 kn), a za socijalne slučajeve u cijelosti (18.093,00 kn),
za školu u prirodi sufinancirano po 500,00 kn po svakom djetetu za 23 djece (11.500,00 kn)
9 subvencija za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole (10.334,64 kn)
8 subvencija za dječji vrtić (75.733,00 kn),
za 19 učenika sufinanciran je smještaj u učeničke domove (56.000,00 kn)

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, projekt se uspješno provodi, a financira se iz Proračuna Općine Lasinja u
cijelosti.
i)

U području javnosti rada Općine
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Javnost rada u 2016. godini osigurana je objavom akata u Glasniku Općine Lasinja (izdano
je 7 brojeva) i na web-stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr, dostavom u Središnji katalog
službenih dokumenata Republike Hrvatske te objavom na oglasnoj ploči Općine Lasinja.
U siječnju 2016. godine izrađeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama za 2015. godinu i dostavljeno Povjereniku za informiranje.
U 2016. godini zaprimljena si i pravovremeno riješena dva 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 57 odluka i akata u 2016. godini.
k)

U području donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika
Na temelju zakonskih ovlasti općinski načelnik je u 2016. godini donio 30 odluka i akata.

l)

U području zapošljavanja nezaposlenih osoba

U 2016. godini kroz program javnih radova zaposlene su 4 osobe, na određeno vrijeme, u
trajanju od od 23. svibnja do 22. studenog 2016. godine.
m) U području linijskog prijevoza
Na području općine linijski prijevoznik je AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d., 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 prostornog uređenja

Općina Lasinja završila je postupak II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Lasinja, te su 12. svibnja o. g. izmjene usvojene na Općinskom vijeću.
U II. polugodištu usvojen je Urbanistički plan uređenja ″Gospodarsko-proizvodne zone
Lasinja″.
III. ZAKLJUČAK
Ovo Izvješće o mom radu u svojstvu općinskog načelnika Općine Lasinja za drugo
polugodište 2016. godinu sadrži kumulativni prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika
kao izvršnog tijela Općine Lasinja, a samim time i zadovoljavanje potreba mještana Općine.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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