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Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) te članka 38. Statuta Općine Lasinja
(Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE LASINJA ZA 2017. GODINU
Članak 1.
U Planu nabave Općine Lasinja za 2017. godinu (Glasnik Općine Laisnja br. 1/2017), u članku 1., umjesto naziva u tablici “NABAVA
BAGATELNE VRIJEDNOSTI”, stavlja se naziv “JEDNOSTAVNA NABAVA”.
Iza novog naziva “JEDNOSTAVNA NABAVA”, dodaje se novi redni broj “13” sa pripadajućim tekstom kako je prikazano u tablici.
U tablici Iza naziva “JEDNOSTAVNA NABAVA”, u rubrici “UKUPNO”, umjesto iznosa od “1.204.000,00”, stavlja se iznos od
“1.699.000,00”.
U rubrici “SVEUKUPNO”, umjesto iznosa od “6.864.000,00”, stavlja se iznos od “7.359.000,00”.
U stupcu “Vrsta postupka”, riječi “Bagatelni”, brišu se

Red.
broj

PREDMET

NABAVE

Evidencijski
broj nabave

Procijenjena
vrijednost
(bez PDV-a)

13/17

495.000,00

Vrsta
postupk
a

Ugovor ili
okvirni
sporazum
(Narudžbenica)

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazum
a

Ugovor

travanj
2017.

3 mjeseca

JEDNOSTAVNA NABAVA
13.

Sanacija I rekonstrukcija
društvenog doma u
Lasinji

UKUPNO:
SVEUKUPNO:

1.204.000,00
7.359.000,00
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Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu objavit će se u Glasniku Općine Lasinja i web stranici Općine Lasinja

KLASA:022-05/16-02/19
URBROJ:2133/19-01/17-2
Lasinja, 31. ožujka 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Na temelju članka 38. Statuta općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 03/06 i
Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju prijedloga Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Lasinja za razdoblje 2017. - 2022. godine
I.
Utvrđuje se prijedlog Plana gospodarenja otpadom na području Općine Lasinja za
razdoblje 2017. - 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan), na temelju Izvješća o javnoj
raspravi o Nacrtu prijedloga Plana izrađenog u tvrtki HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i
konzalting, Horvaćanska cesta 17a, 10000 Zagreb.
II.
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom na području Općine Lasinja za razdoblje
2017. - 2022. godine uputit će se Upravnom odjel za prostorno uređenje, građenje i
zaštitu okoliša Karlovačke županije, radi ishođenja prethodne suglasnosti na Plan.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:351-02/16-02/01
URBROJ:2133/19-01/17-7
Lasinja, 18. travnja 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

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, donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje
programa/projekata udruga za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se 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 2017. godinu, koji je objavljen 21.03.
2017. godine na web stranici Općine Lasinja.
Članak 2.
U 2017. godini Iz Proračuna općine Lasinja financirat će se provedba programa /
projekata udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od 85.000,00 kn i to:
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Naziv udruge

Naziv
programa/projekta

Traženi iznos od
Općine Lasinja
(kn)

Odobreni iznos
Potpore Općine
Lasinja
(kn)

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

Natjecanja u lovu
ribe za sve
kategorije
Mala škola ribolova –
do 14 godina

15.000,00

15.000,00

“Obnavljamo
baštinu“

50.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

Kulturno umjetničko
društvo
“Antun Klasinc”,
Trg hrvatskih branitelja 1,
47206 Lasinja
Udruga branitelja
dragovoljaca jedinice
pričuvnog Sastava policije
“CONDORI” Lasinja,
Trg hrvatskih branitelja 1,
47206 Lasinja

Redovna i stalna
djelatnost na
promicanju I
očuvanju vrijednosti
Domovinskog rata,
te briga za Obitelji
poginulh branitelja,
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 web stranici Općine Lasinja.

KLASA:402-08/17-04/01
URBROJ:2133/19-01-17-10
Lasinja, 15. svibnja 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.
120/2016) te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i
Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE LASINJA
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
U Planu nabave Općine Lasinja za 2017. godinu (Glasnik Općine Lasinja br.
1/2017), u članku 1., u tablici iza podnaslova “JEDNOSTAVNA NABAVA”, pod rednim
brojem “6. Modernizacija javne rasvjete”, u koloni 4 “Procjenjena vrijednost (bez PDVa), umjesto iznosa “40.000,00”, stavlja se iznos od “105.000,00”.
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U rubrici “UKUPNO”, umjesto iznosa od “1.698.000,00”, stavlja se iznos od
“1.764.000,00”.
U rubrici “SVEUKUPNO”, umjesto iznosa od “7.358.000,00”, stavlja se iznos od
“7.424.000,00”.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
Općine Lasinja i web stranici Općine Lasinja.

objavit će se u Glasniku

KLASA:022-05/16-02/19
URBROJ:2133/19-01/7-3
Lasinja, 05. svibnja 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Na temelju članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Općine Lasinja
br. 5/2015) te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i
Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
ODLUKU
o namjeni poslovnog prostora, vrijednosti boda
i početnoj zakupnini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se namjena poslovnog prostora, vrijednost boda te
početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Općine Lasinja, koji se
nalazi na I. katu bivše zgrade Općine Lasinja, Trg hrvatskih branitelja 1, 47206 Lasinja.
Članak 2.
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke, koji se sastoji od dva prostora u ukupnoj
površini od 22,81 m2 (ured br. 1. i 2.), za koji će se raspisati javni natječaj za davanje u
zakup, namjenjuje se za obavljanje uredskih, knjigovodstvenih poslova i trgovine (grupa
II djelatnosti prema članku 27. Odluke o zakupu poslovnog prostora).
Članak 3.
Utvrđuje se vrijednost boda za izračun početne mjesečne zakupnine za poslovni
prostor iz članka 1. ove odluke u iznosu od 10,00 kn.
Članak 4.
Utvrđuje se početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor u iznosu od 456,20
kn.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u
Glasniku Općine Lasinja i web stranicama Općine Lasinja
KLASA:372-03/17-01/01
URBROJ:2133/19-01/7-01
Lasinja, 23. svibnja 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Na temelju članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.157/13) i članka 38.
Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja
br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
O D L U K U
o provođenju radova za opće dobro bez naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se provođenje radova za opće dobro bez naknade na
području Općine Lasinja u vremenskom periodu od 01.06.2017. godine do 31.12.2017.
godine.
Radovi za opće dobro bez naknade odobravaju se temeljem članka 39. Zakona o
socijalnoj skrbi (NN br.157/13) - u daljnjem tekstu: Zakon.
U radovima za opće dobro bez naknade sudjeluju radno sposobni ili djelomično
radno sposobni samac ili član kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade
utvrđeni rješenjem Centra za socijalnu skrb Karlovac.
Radi provedbe navedenih zakonskih odredbi te zbog aktiviranja i uključivanja
radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade
u zajednicu kroz rad za opće dobro, odobrava se provođenje ovih radova.
Članak 2.
Korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati u radovima za opće
dobro najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno sukladno članku 39. stavak 7. Zakona.
Članak 3.
Općina Lasinja uputit će poziv radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim
korisnicima koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Karlovac kad se iskaže
potreba za angažiranjem osoba iz članka 1. stavak 2. ove Odluke na radovima za opće
dobro.
Sa izabranim korisnicima koji su se odazvali pozivu, sklopiti će se ugovori o radu
za opće dobro bez naknade.
Odobrava se zaključenje police osiguranja s osiguravajućim društvom u slučaju
nezgode radi ublažavanja rizika prilikom rada za opće dobro za 10 korisnika koji
sudjeluju u radovima za opće dobro u vremenskom periodu od 01.06.2017. do
31.12.2017. godine.
Popis korisnika koji sudjeluju u radovima za opće dobro je sastavni dio ove
Odluke.
U slučaju promjene statusa korisnika zajamčene minimalne naknade tijekom
provođenja radova za opće dobro, popis će se ažurirati novim korisnikom.
Članak 4.
Općina je obvezna dostaviti Centru za socijalnu skrb Karlovac podatke o
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za
opće dobro sukladno članku 39. stavak 9. Zakona.
Članka 5.
Ukoliko radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji
je korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Karlovac, bez
opravdanog razloga, odbije odazvati se pozivu Općine za sudjelovanje u radovima za
opće dobro, istima se ukida pravo na zajamčenu minimalnu naknadu odobrenu rješenjem
Centra za socijalnu skrb Karlovac, temeljem članka 39. stavak 5. Zakona.
Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više sile i dr. nepredviđenih okolnosti,
smatra se opravdanim razlogom za neodazivanje korisnika za sudjelovanje u radovima za
opće dobro bez naknade.
Članak 6.

8

Broj 3/2017.

Glasnik Općine Lasinja
30. lipnja 2017.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine
Lasinja.
KLASA:022-05/17-02/13
URBROJ:2133/19-01/7-01
Lasinja, 1. lipnja 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o šumama (Narodne novine br.140/05, 82/06,
129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14) te članka 38. Statuta Općine
Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13),
Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
PROGRAM
utroška novčanih sredstava od šumskog doprinosa za 2017. godinu
I.
Ovim Programom utvrđuje se način utroška novčanih sredstava od šumskog
doprinosa u Općini Lasinja za 2017. godinu.
II.
Prihodi od šumskog doprinosa planirani u Proračunu Općine Lasinja za 2017.
godinu, u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, utrošit će se za asfaltiranje makadamskih
nerazvrstanih cesta na području Općine Lasinja.
III.
Ovaj Program će se objaviti u Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:321-01/17-02/02
URBROJ:2133/19-01/7-01
Lasinja, 1. lipnja 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i
Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 12.06.2017.g., donijelo je
ODLUKU
o izboru Mandatne komisije
Članak 1.
Za članove Mandatne komisije biraju se:
-

JOSIP EREGA, ul.Sv.Antuna 10, Lasinja - predsjednik
DRAGA PAVEK, Desni Štefanki 97, Desni Štefanki - članica
MARTA ZMAJLOVIĆ, ul.Sv.Florijana 27, Lasinja - članica
IVAN MIHALIĆ, Crna Draga 12a, Crna Draga - član
JOSIPA BRCKOVIĆ, Desno Sredičko 10, Desno Sredičko - članica

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine
Lasinja.
KLASA:021-05/17-02/06
URBROJ:2133/19-02/7-01
Lasinja, 12. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12.06.2017.g., donijelo je
ODLUKU
o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje
Članak 1.
U Komisiju za izbor i imenovanje biraju se sljedeći članovi:
-

KRUNO BRITVEC, Kupska cesta 16, Lasinja - predsjednik
LUCIJA POTESAK, Ulica sv. Florijana 34, Lasinja - članica
ZRINKA MILOVAC, Banski Kovačevac 69, Banski Kovačevac - članica
TEREZIJA VIDAK, Desno Sredičko 6, Desno Sredičko - članica
MIJO TOPOLNJAK, Topolnjakova ulica 10, Lasinja - član

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine
Lasinja.
KLASA:021-05/17-02/07
URBROJ:2133/19-02/7-01
Lasinja, 12. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12.06.2017.g., donijelo je
ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lasinja
Članak 1.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Lasinja bira se
Karlovačka cesta 3, Lasinja.

Mirko Jušinski,

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine
Lasinja.
KLASA:021-05/17-02/08
URBROJ:2133/19-02/7-01
Lasinja, 12. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12.06.2017.g., donijelo
ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lasinja
Članak 1.
Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Lasinja biraju se Josip Erega,
ul.Sv.Antuna 10, Lasinja i Josipa Brcković, Desno Sredičko 10, Desno Sredičko..
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine
Lasinja.
KLASA:021-05/17-02/09
URBROJ:2133/19-02/7-01
Lasinja, 12. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br.
115/16) i članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i
Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja, na 02. sjednici održanoj
dana 30. lipnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE LASINJA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Lasinja, stope i
visine poreza te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.
Članak 2.
Općinski porezi plaćaju na području Općine Lasinja, sukladno odredbama Zakona
o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Zakon), odredbama drugih propisa kao i
odredbama ove Odluke.
Područje Općine Lasinja obuhvaća naselje Lasinja, Crna Draga, Novo Selo
Lasinjsko, Desni Štefanki, Desno Sredičko, Banski Kovačevac, Prkos Lasinjski i Sjeničak
Lasinjski.
II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Općinski porezi Općine Lasinja su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na nekretnine.
1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.
Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine
Lasinja sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i
Pravilnika o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice iz
stavka 3. ovoga članka.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno
odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.
2. Porez na potrošnju
Članak 5.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka
pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim
objektima, a koji se nalaze na području Općine Lasinja.
Članak 6.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske
usluge na području Općine Lasinja.
Članak 7.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u
ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice.
Članak 8.

12

Broj 3/2017.

Glasnik Općine Lasinja
30. lipnja 2017.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u
mjesecu.
Porez na potrošnju iskazuje se na obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u
mjesecu za prethodni mjesec.
Utvrđena obveza poreza na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih
vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna
uprava.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za
odmor, a koje se nalaze na području Općine Lasinja.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaća se po četvornom metru korisne površine kuće za
odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 10,00 kuna godišnje po jednom
četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
Članak 11.
Porez na kuće za odmor ne plaća se za kuće za odmor koje se ne mogu koristiti
zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.
Članak 12.
Obveznici poreza na kuću za odmor dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o
kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se objekti nalaze, korisnu površinu
istih, kao i druge podatke potrebne za utvrđivanje navedenog poreza, najkasnije do 31.
ožujka godine za koju se utvrđuje porez.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrđivanju toga poreza.
4. Porez na nekretnine
Članak 13.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Lasinja utvrditi će se sva pitanja
vezana za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, sukladno odredbama Zakona o
lokalnim porezima, a ista odluka će se donijeti do 30. studenog 2017. godine.
III. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 14.
Općina Lasinja poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor u cijelosti prenosi na Poreznu
upravu.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u
iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Članak 15.
Utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu radi naplate poreza na
nekretnine obavljat će Općina Lasinja.
Članak 16.
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Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih
prihoda (FINA) da Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana
u mjesecu za protekli mjesec naknadu iz članka 14. stavak 2. ove Odluke.
Članak 17.
Porezna uprava, dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Lasinja
dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima navedenima u članku 14.
stavak 1. ove Odluke.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom
postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima
jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.
Članak 19.
Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim
porezima (Narodne novine br. 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja
2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i ove Odluke o općinskim
porezima Općine Lasinja.
Članak 20.
Na sva ostala pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe
Zakona o lokalnim porezima te zakonski i podzakonski propisi koji se odnose na
predmetno područje.
Članak 21.
Odredbe članka 9. - 12. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.
Članak 22.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim
porezima (Glasnik Općine Lasinja br. 3/2014).
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine
Lasinja, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u
mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.
Članak 24.
Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/17-02/10
URBROJ:2133/19-02-17-1
Lasinja, 30. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13) i članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik
Karlovačke županije br.18/09 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće Općine
Lasinja na 2. sjednici održanoj dana 30.06.2017. g., donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Odbora za statut,
poslovnik i normativnu djelatnost
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Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Odbor za statut, poslovnik i noramtivnu djelatnost
Općine Lasinja.
Za članove Odbora imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Erega - predsjednik
Ivan Mihalić- član
Marta Zmajlović- član
Kruno Britvec- član
Josipa Brcković - član

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine
Lasinja.
KLASA:021-05/17-02/14
URBROJ:2133/19-02/17-1
Lasinja, 30. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski

Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13) i članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik
Karlovačke županije br.18/09 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće Općine
Lasinja na 2. sjednici održanoj dana 30.06.2017. g., donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Odbora za financije i proračun
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Odbor za financije i proračun Općine Lasinja.
Za članove Odbora imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Željko Zmajlović - predsjednik
Mirko Jušinski - član
Zrinka Milovac - član
Terezija Vidak - član
Josipa Brcković - član

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objaviti će se u
Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/17-02/13
URBROJ:2133/19-02/17-1
Lasinja, 30. lipnja 2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13) i članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik
Karlovačke županije br.18/09 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće Općine
Lasinja na 2. sjednici održanoj dana 30.06.2017. g., donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalnu skrb
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Odbor za socijalnu skrb Općine Lasinja.
Za članove Odbora imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Matija Prigorac -predsjednik
Lucija Potesak - član
Draga Pavek - član
Josip Erega - član
Josip Marušić - član

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objaviti će se u
Glasniku Općine Lasinja
KLASA:021-05/17-02/12
URBROJ:2133/19-02/17-1
Lasinja, 30. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.
06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13) i članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik
Karlovačke županije br.18/09 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće Općine
Lasinja na 2. sjednici održanoj dana 30.06.2017. g., donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarstvo
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Odbor za gospodarstvo Općine Lasinja.
Za članove Odbora imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Mirko Jušinski - predsjednik
Josip Erega - član
Mato Britvec - član
Marko Mađer - član
Mijo Topolnjak - član

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objaviti će se u
Glasniku Općine Lasinja.
KLASA:021-05/17-02/12
URBROJ:2133/19-02/17-1
Lasinja, 30. lipnja 2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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