REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:023-01/17-03/01
URBROJ:2133/19-01-17-01
Lasinja, 21. rujna 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 Općine Lasinja za
razdoblje 01.01 – 30.06.2017. godine
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 djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga rada, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa
Zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća.
U izvještajnom razdoblju održane su 4 sjednice Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik
u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje razne akte, odluke,
zaključke i suglasnosti.
U izvještajnom razdoblju u Općini Lasinja na dan 30.06.2017. godine stanje zaposlenosti je
sljedeće:
 u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo je ukupno zaposleno 6 djelatnika:
 Jedinstveni upravni odjel:…………… 6 (4 službenika i 2 namještenika)
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 u radnom odnosu na određeno vrijeme bilo je ukupno 5 djelatnika, od toga:
 1 dužnosnik (zamjenik općinskog načelnika)
 1 polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ( od 1.
kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine)
 3 radnika u programu javnih radova iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje ( od 13. lipnja do 12. listopada 2017.godine)
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je nadzirao izvršavanje proračuna i poslove
pripreme izrade izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2017. 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 poslovanja Općine Lasinja od 01.01-30.06.2017. su: 2.368.401,41 kn
 Ukupni rashodi poslovanja Općine Lasinja od 01.01-30.06.2017. su: 1.941.659,68 kn
 Višak prihoda u razdoblju 01.01-30.06.2017. iznosi: 426.741,73 kn.
Proračun Općine Lasinja za 2017. godinu donesen je na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine
Lasinja, 8.12.2016. godine, u iznosu od 13.210.000,00 kn, a objavljen je u „Glasniku Općine Lasinja“
i na službenoj internetskoj stranici Općine. Proračun Općine Lasinja za 2017. godinu imao je jednu
izmjenu i dopunu, 10.03.2017. na 26. sjednici Općinskog vijeća, na iznos 24.147.000,00 kn.
a) Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture
Na temelju zakonskih ovlasti i raspoloživih financijskih sredstava uz potporu ministarstva
regionalnog razvoja i fondova ER, ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i županije u
razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine vršeno je redovno održavanje komunalne infrastrukture na
području čitave općine, te su provedeni postupci odabira izvođača i započeli radovi na sanaciji i
rekonstrukciji društvenog doma u Lasinji, uređenju reciklažnog dvorišta i zamjeni rasvjetnih
svjetiljki u naseljima Crna Draga i Novo Selo Lasinjsko.
b) Javne potrebe u kulturi i sportu
U području društvenih djelatnosti udruga građana temeljem Zakona, Općina je provela 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.
c) Javnost rada Općine
Javnost rada u 2017. godini osigurana je objavom akata u Glasniku Općine Lasinja (izdana
su 3 broja) 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 2017. godine izrađeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama za 2016. godinu i dostavljeno Povjereniku za informiranje te objavljeno na stranici.
U prvom polugodištu zaprimljen je i pravovremeno riješen jedan zahtjev za ostvarivanje
prava na pristup informacijama.

2

d) Zapošljavanje nezaposlenih osoba
U 2017. godini kroz program javnih radova zaposlene su 3 osobe, na određeno vrijeme, u
trajanju od 13. lipnja do 12. listopada 2017. godine.
ZAKLJUČAK
Nakon provedenih lokalnih izbora 21.05.2017. godine, na kojima sam osvojio ponovni
mandat u prvom krugu, dužnost općinskog načelnika sa zamjenikom Marijom Perčićem nastavljam
obnašati i nadalje.

Ovo Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lasinja za prvo polugodište 2017. godinu
sadrži kratki prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine Lasinja.
Kao općinski načelnik u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, 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.
Kroz protokolarni dio sudjelovao sam na raznim svečanostima na području županije i šire,
te različitim proslavama udruga, gdje sam predstavljao Općinu Lasinja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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