
I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 

 

o radu Općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina između 1. konstituirajuće i 02. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(od 14.06.2021.  do 24.06.2021.) 

 

1. O   D   L   U   K   A 

I 

 

 Odobrava se naknada troškova VLADIMIRU BOHATKI, predsjedniku Općinskog 

povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda – mraz na području Općine Velika Ludina 

zbog velikih šteta nastalih na dugogodišnjim nasadima (obrtnim sredstvima) kao posljedica 

niskih temperatura – mraza u iznosu od 4.200,00 kuna (obračun naknade za rad) i 396,00 kuna 

troškovi prijevoza odnosno sveukupno 4.596,00 kuna 

 

 Obračun naknade za rad i troškovi prijevoza iz točke I. ove Odluke uplatiti će se na broj 

žiro-računa HR 0223400093100313223, otvorenog kod PBZ-a iz Proračuna Općine Velika 

Ludina. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 16.06.2021. 

 

2. O   D   L   U   K   A 

I 

 

 Prihvaća se ponuda IMPERIUM, zajednički obrt za poslovno savjetovanje, 

Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar, br. 17. od 18. lipnja.2021. godine za konzultantske 

usluge prilikom izrade Provedbenog programa Jedinice lokalne samouprave u iznosu od 

8.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 10.000,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika 

Ludina. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 18.06.2021. 

 

3. O D L U K A o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom osniva Stožer civilne zaštite Općine Velika Ludina te imenuje 

načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i 

koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj 

fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.  

 

Članak 2. 

 

U Stožer civilne zaštite imenuju se:  



a) ZA NAČELNIKA STOŽERA:  

1. Vjekoslav Kamenščak-predsjednik vijeća Općine Velika Ludina 

 

b) ZA ZAMJENIKANAČELNIKA STOŽERA:  

2. Goran Bistrički – zapovjednik vatrogasne zajednice OVL 

 

c) ZA ČLANOVE STOŽERA:  

3. Branko Moguljak – predsjednik vatrogasne zajednice OVL 

4. Predrag Fitnić - načelnik PP Kutina 

5.  Boris Munko – član Stanice HGSS-a Novska 

6. Marijan Pauk–Nadzornik za edukaciju i podizanje svijesti, Služba civilne zaštite Sisak 

7. Sanja Habek– ravnateljica Doma zdravlja Kutina 

8. Katica Zeman– ravnateljica HCK – GDCK Kutina 

9. Dario Hegel – predsjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Velika Ludina 

10. Miroslav Lidmila– vatrogasac I. klase, član Upravnog odbora DVD-a Velika Ludina 

11. Mile Močilac–vatrogasni časnik I. klase, zamjenik zapovjednika VZO Velika Ludina.  

   

Članak 3. 

 

Stožer civilne zaštite Općine Velika Ludina obavlja poslove koji se odnose na 

prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće 

i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja 

reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje 

odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  

 

Članak 4. 

 

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika 

nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima načelnik Općine Velika Ludina.  

 

Članak 5. 

 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni 

upravni odjel općine, te osigurava uvjete za rad Stožera.  

 

Članak 6. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju 

članova Stožera civilne zaštite („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 8/17 i 5/18). 

 

Članak 7. 

 

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

Općine Velika Ludina“.  18.06.2021. 

 

 

         Općinski načelnik: 

 

          Dražen Pavlović 

 


