
I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 

 

o radu Općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina između 39.  i 1. konstituirajuće sjednice  

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(od 12.04.2021. godine do 14.06.2021.) 

 

 

1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE VELIKA  

    LUDINA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU 

 

I 

 

Prirodne nepogode u smislu članka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19; u daljnjem tekstu: Zakon) smatraju se iznenadna 

okolnost uzrokovana nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim 

prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini 

ili/i njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili okolišu.  

 

Stavkom 2. istog članka utvrđeno je da se prirodnom nepogodom smatraju:  

1. potres  

2. olujni i orkanski vjetar  

3. požar  

4. poplava  

5. suša  

6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom  

7. mraz  

8. izvanredno velika visina snijega  

9. snježni nanos i lavina  

10. nagomilavanje leda na vodotocima  

11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te  

12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u 

životu ljudi na određenom području.  

 

Stavkom 4. istog članka propisano je da se prirodna nepogoda može proglasiti ako je vrijednost 

ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave 

za prethodnu godinu ili ako je prihod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg 

prosjeka na području 4 jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost 

imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30% 

 

II 

 

Sukladno Zakonu, Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 25. sjednici održanoj 

30.07.2019. godine donijelo je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina.  

 

III 

 

Člankom 17. stavak 1. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dužne izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.  



Nastavno na navedeno, Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 27. sjednici održanoj 

dana 28.10.2019. godine donijelo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine 

Velika Ludina za razdoblje 2020. godine.  

Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina određeno je 

postupanje nadležnih tijela te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od 

prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda. 

IV 

 

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području Sisačko-

moslavačke županije na prijedlog izvršnog tijela donosi Župan.  

Tijekom 2020. godine na području Općine Velika Ludina evidentirana je i proglašena prirodna  

nepogoda MRAZ, koja je u razdoblju od 01. do 02. travnja 2020. godine zahvatila područje 

Općine Velika Ludina.  

Župan Sisačko-moslavačke županije sagledavajući opseg i posljedicu zahvaćenih područja 

proglasio prirodnu nepogodu 22.04.2020. godine. Temeljem proglašene prirodne nepogode, 

Općinsko povjerenstvo započelo je s postupkom prikupljanja prijava i obračuna konačne štete. 

Nakon zaključenja prirodne nepogode, procijenjeni iznos štete od prirodne nepogode utvrđen 

je u ukupnom iznosu od 6.241.296,95 kn, a izvješće o tome uneseno je u sustav prema posebnoj 

metodologiji za procjenu štete od prirodnih nepogoda.  

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje 

posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2020. godini te dijelom u 2019. godini u Republici 

Hrvatskoj, KLASA: 022-03/20-04/488, URBROJ: 50301-05/16-20-2, od 23. prosinca 2020. 

godine, odobrena je pomoć za ublažavanje posljedica prirodne nepogode od mraza 

oštećenicima sa područja Općine Velika Ludina u ukupnom iznosu od 165.884,05 kn. Sukladno 

uputi Državnog povjerenstva navedena sredstva su u propisanom roku isplaćena svim 

oštećenicima. 13.04.2021. 

 

2. ODLUKA kojom se potvrđuje MILE MOČILAC, vatrogasni časnik I. klase, za 

zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Okoli. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 15.04.2021. 

 

    3. ODLUKA o prihvaćanju ponude MOBES KVALITETA j.d.o.o., Jozefa Maliaka 28, 

32236 Ilok, br. BH-1604-2021-002 od 16.04.2021. godine za Projektni zadatak: Godišnji plan 

upravljanja imovinom za 2022. / Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 

2020. godinu u iznosu od 7.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 8.750,00 kuna sa PDV-om iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 16.04.2021. 

 

4. ODLUKA kojom se potvrđuje DAVOR NAGLIĆ, vatrogasni časnik, za 

zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ruškovica. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 16.04.2021. 

 



 5. Odluka o prihvaćanju ponude ZULF GRADNJE j.d.o.o. Velika Ludina, Cvjetna ulica 

2, br. 4/21 od 16.04.2021. godine za Elektro radove na sanaciji Društvenog doma Velika Ludina 

u ukupnom iznosu od 18.600,00 kuna (ponuditelj nije u sustavu PDV-a) iz Proračuna Općine 

Velika Ludina. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 16.04.2021. 

 

6. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva za izvođenje priključka na sustav 

javne odvodnje otpadnih voda na objektu u Velikoj Ludini, Svetog Mihaela 27, u iznosu od 

8.261,76 kuna bez PDV-a odnosno 10.327,21 kuna s PDV-om. 

Također se odobravaju financijska sredstva za izvođenje priključka na sustav 

vodoopskrbe na gore navedenoj adresi u iznosu od 107,74 kuna bez PDV-a odnosno 134,68 

kuna s PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

Za ugovorenu vrijednost radova iz stavka 1. i 2. ove Odluke zaključit će se posebni 

ugovori.   

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 28.04.2021. 

 

 7. Odluka o prihvaćanju ponude HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 

ELEKTRA KRIŽ, Trg Sv. Križa 7, 10314 Križ, broj: 400700-210246-00120207 od 19.04.2021. 

godine o priključenju građevine na lokaciji: Velika Ludina, Sv. Mihaela 27, k.č.br. 313/2, k.o. 

Ludina (stan Katarine Koletić) u iznosu od 6.210,00 kuna bez PDV-a odnosno 7.762,50 kuna 

iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“.  29.04.2021. 

 

8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Moslavine d.o.o. Kutina  

                s 31.12.2020. godine  

 

Prihvaća se Izvješće Moslavine d.o.o. sa 31.12.2020. godine o realiziranim 

investicijama i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u 2020. godini Općine Velika Ludina, 

koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 30.04.2021. 

 

9. ODLUKA o prihvaćanju ponude TRANSPORTI KUBIK d.o.o., Benkovac 13, 35430 

Okučani, br. 06/2021 od 03.05.2021. godine za nabavu i prijevoz kamena tucanika 0-60 mm, 

40 m³, koji će se nasipati u Velikoj Ludini u iznosu od 5.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 

6.250,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 03.05.2021. 

 

 

 



 10. ODLUKAO RASPOREDU KORIŠTENJA GODIŠNJIH ODMORA  

ZA 2021. GODINU 

 

I. 

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina koristit će 

godišnji odmor za 2021. godinu prema slijedećem rasporedu: 

 

 

Ime i prezime: Radno mjesto: Ukupno 

trajanje: 

Razdoblje 

korištenja 

Ostatak koji se 

prenosi u 2022. 

JELENA 

MALEKINUŠIĆ 

Privremeni pročelnik 26 28.07.-13.08.  

HRVOJE 

PLAŠČAR 

Viši referent za 

financijske poslove 

25 16.07.-30.07.  

VERICA KESAK Referent – komunalni 

redar 

27 28.06.-16.07.  

MIRJANA 

RAJTORA 

Referent za 

administrativne 

poslove 

30 05.07.-23.07.  

DARIO HEGEL Domar 30 19.07.-30.07.  

BILJANA 

MARKOVIĆ 

Spremač 26 19.07.-06.08.  

 

II. 

U slučaju da raspored godišnjih odmora radnika iz točke I. ove Odluke ne bude mogao biti 

realiziran u rokovima navedenim u točki I. ove Odluke, donijeti će se Odluka o izmjeni i dopuni 

Odluke o rasporedu korištenja godišnjeg odmora. 

III. 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela izdat će Rješenje o korištenju godišnjeg odmora 

službenicima i namještenicima imenovanim u točki I. ove Odluke do 31. svibnja 2021. godine. 

IV. 

Ova Odluka o rasporedu korištenja godišnjih odmora stupa na snagu danom donošenja a objavit 

će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 03.05.2021.   

 

 11. ODLUKA o prihvaćanju ponude Večernjeg lista d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 

Zagreb, br. 0000126964 od 18.05.2021. godine za objavu oglasa za izborne rezultate – I. krug 

u iznosu od 2.040,00 kuna bez PDV-a odnosno 2.200,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine 

Velika Ludina. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 18.05.2021. 

 



12. ODLUKA kojom se potvrđuje GORAN BISTRIČKI, OIB: 91084432292, za 

vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Velika Ludina na vrijeme od 5 (pet) 

godina. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 24.05.2021. 

 

13. ODLUKA kojom se potvrđuje DEJAN PERŠIĆ, vatrogasni dočasnik, za 

zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Vlahinička. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 31.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 


