
I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 

 

o radu Općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina između 02. i 03. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(od 24.06.2021.  do 13.08.2021.) 

 

1. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Velika Ludina u  

    skupštinama svih trgovačkih društava u kojima Općina Velika Ludina 

                ima dionice ili poslovne udjele  

I 

 Za predstavnika Općine Velika Ludina u svim trgovačkim društvima u kojima Općina 

Velika Ludina ima dionice ili udjele i to: Moslavina d.o.o., EKO Moslavina d.o.o., Ludina 

d.o.o., Moslavački list d.o.o., imenujem sebe DRAŽENA PAVLOVIĆA Općinskog načelnika 

Općine Velika Ludina. 

II 

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

Općine Velika Ludina“.  14.06.2021. 

 

2. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju                                    

    poslova strateškog planiranja za Općinu Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

Za lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini 

Općine Velika Ludina imenuje se Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove: 

1. Koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Velika 

Ludina, a za koje ga ovlasti načelnik; 

2. Provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Velika Ludina, 

iz točke 1. ovog članka, s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske 

razine i o tome podnosi izvješće načelniku i regionalnom koordinatoru; 

3. Nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovog članka te izvješćuje 

načelnika i regionalnog koordinatora o njihovoj provedbi; 

4. Koordinira poslove na razini Općinu Velika Ludina vezane uz planiranje i provedbu 

razvojnih projekata; 

5. Surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorom i drugim lokalnim 

koordinatorima na poslovima strateškog planiranja u upravljanju razvojem; 

6. Obavlja i druge poslove sukladno Zakonu. 

 

Članak 3. 



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje u skladu sa Zakonom o pravu na 

pristup informacijama (NN25/13 i 85/17) i objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 24.06.2021. 

 3. Odluka o prihvaćanju ponude IMopus j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Ciglenica – Popovača, Vinogradska 9, br. 29-2021 od 24.06.2021. godine za izradu i montažu 

rešetkastog gazišta veličine 5500x600 koja će se postaviti na kraju Velike Ludine, u iznosu od 

3.500,00 kuna odnosno 4.375,00 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“. 24.06.2021. 

 

4. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva za kupnju poklona za 2 učenika 

koji su svih osam razreda osnovnoškolskog obrazovanja završili s odličnim uspjehom u 

iznosu od cca 200,00 kuna po učeniku iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 25.06.2021. 

 

5. Odluka općinskog načelnika o prihvaćanju Izvješća o visini troškova izbora i načinu 

njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora 2021. godine Općinskog izbornog Povjerenstva 

Općine Velika Ludina, te se odobrava isplata troškova za provedbu lokalnih izbora u iznosu od 

210.353,18 kuna iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora 

2021. godine je sastavni dio ove Odluke, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“.  28.06.2021. 

 

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA 

                KORIŠTENJA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA 2021. GODINE 

 

I. 

 

 Na temelju odredbe članka 126. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima 

(„Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), sredstvima za provedbu 

izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, a isto je odgovorno za raspodjelu i trošenje 

sredstava te dodjele odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za 

naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova, te je nadležno izborno povjerenstvo 

dužno objaviti cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihovog korištenja, u roku 

od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora na internetskoj stranici jedinice. 

 Sukladno Odluci Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i 

članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“ broj: 34/21) i Odluci 

Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih 

povjerenstava za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“ broj: 34/21) obračunate su 

naknade, a materijalni troškovi iskazani sukladno stvorenim obvezama za provedbu lokalnih 

izbora. 

 Slijedom navedenog, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Velika Ludina objavljuje 

izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora 

održanih 16.05.2021. god. (prvi krug) i 30.05.2021. god. (drugi krug). 

 

II. 



 

1. BIRAČKI ODBORI UKUPNO (1. krug i 2. krug)      128.629,53 

(12 biračkih odbora po 10 članova – ukupno 120 članova) 

 

 Na temelju Odluke Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i 

članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora, predsjednicima, potpredsjednicima 

određena je naknada u iznosu od 400,00 kuna neto po osobi, dok je članovima biračkih odbora 

određena naknada u iznosu 350,00 kuna neto po osobi. 

50 % iznosa naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora 

za provedbu lokalnih izbora, osigurala je Sisačko-moslavačka županija.  

 

2. OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO UKUPNO                         58.093,63 

 

(6 članova stalnog sastava, 6 članova proširenog sastava i 3 člana stručnog tima) 

 

 Na temelju Odluke Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i 

članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora, predsjedniku, potpredsjedniku 

i članovima stalnog sastava izbornog povjerenstva općine s 1 do 25 biračkih mjesta određuje se 

naknada u iznosu 2.000,00 kuna neto po osobi za prvi krug izbora, a članovima proširenog 

sastava određuje se naknada u visini 50 % iznosa naknade stalnog sastava izbornog 

povjerenstva (odnosno 1.000,00 kuna neto po osobi). 

Za održavanje drugog kruga glasovanja članovima stalnog i proširenog sastava izbornog 

povjerenstva određena je naknada u visini od 60 % iznosa naknade utvrđene za 1. krug 

glasovanja (odnosno 1.200,00 kuna neto po osobi za članove stalnog sastava te 600,00 kuna 

neto po osobi za članove proširenog sastava izbornog povjerenstva). 

U stručni tim su imenovane 3 osobe, koje su obavljale posao: informatičkog 

koordinatora, provođenje nadzora obveza izbornih sudionika vezano za financiranje izborne 

promidžbe, provjeru potpisa birača uz kandidaturu za općinskog načelnika i kandidacijsku listu 

birača za predstavničko tijelo, unos rezultata, verifikaciju unosa rezultata.   

 

3.1. Trošak najma kuće (BM 11Ludinica)                    1.200,00 

3.2. Trošak naknade čistačici (BM 5 Grabričina)              300,00 

 

TROŠKOVI BIRAČKIH MJESTA UKUPNO            1.500,00 

 

 Biračka mjesta 5 Grabričina i 11 Ludinica nemaju Društvene domove te je za njih 

potrebno osigurati prostor za održavanje izbora. U Grabričini je osiguran prostor unutar 

područne škole pa se mora osigurati naknada čistačici u iznosu 150,00 kuna neto po osobi 

(ukupno 300,00 kuna za oba kruga glasovanja), a u Ludnici u privatnoj kući Dalibora Bužića 

(Josip Lisec) za što se određuje naknada za najam kuće u iznosu 600,00 kuna neto (ukupno 

1.200,00 kuna za oba kruga glasovanja). 

 

4.1. Tiskanje glasačkih listića (Narodne novine)            3.044,25 

4.2. Objava kandidacijskih lista i rezultata „Večernji list“        11.733,33 

4.3. Putni troškovi                4.347,00 

4.4. Dezinficijensi i zaštitna oprema             3.005,44 

 

MATERIJALNI TROŠKOVI UKUPNO           22.130,02 

 

III. 



 

 Ukupni trošak provedbe Lokalnih izbora 2021. godine je 210.353,18 kuna. 

 

IV. 

 

 Ovo izvješće objavit će se na Internet stranici Općine Velika Ludina http://www.opcina-

vludina.hr/ . 25.06.2021. 

 

 6. Odluka kojom se daje suglasnost za isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora 

(regres) za 2021. godinu u iznosu od 2.500,00 kn iz Proračuna Općine Velika Ludina 

ravnateljici Knjižnice i čitaonice Velika Ludina Josipi Lažeta. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 28.06.2021. 

 

7. Odluka kojom se odobrava isplata naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) 

za 2021. godinu u iznosu od 2.500,00 kn iz Proračuna Općine Velika Ludina službenicima i 

namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina i to: 

 

- Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik 

- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove 

- Verica Kesak, referent – komunalni redar 

- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove 

- Dario Hegel, domar 

- Biljana Marković, spremač 

 

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

Općine Velika Ludina“. 28.06.2021. 

 

8. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika Općinskog načelnika 

 

Članak 1. 

 

Za privremenog zamjenika općinskog načelnika iz reda članova Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina imenuje se VJEKOSLAV KAMENŠČAK, predsjednik Općinskog 

vijeća Općine Velika Ludina. 

Članak 2. 

 

Privremeni zamjenik imenovan u članku 1. ove Odluke zamijenit će Općinskog 

načelnika ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je 

općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti. 

Članak 3. 

 

 Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se 

osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine. 

 

Članak 4. 

 



 Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje sva prava 

općinskog načelnika. 

 

Članak 3. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 29.06.2021. 

 

 9. Odobrava se isplata naknade Biljani Marković, spremačici u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Velika Ludina za smrt roditelja (majke) u iznosu od 3.000,00 kuna iz Proračuna 

Općine Velika Ludina.  

 

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

Općine Velika Ludina“. 29.06.2021. 

 

 10. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva za izvođenje priključka – preinaka 

za vodovodni priključak u Dugoj ulici u Velikoj Ludini koji će izvoditi Moslavina d.o.o. Kutina 

u iznosu od  12.401,63  kn bez PDV-a odnosno 15.502,04 kn 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“. 30.06.2021. 

 

11. Odluka o prihvaćanju ponude Narodnih novina, Službeni list – oglasi, Savski Gaj, 

XIII. put 6, 10020 Zagreb, broj: 0148020-10050838 od 02.07.2021. godine za objavu oglasa za 

prodaju udjela u Moslavačkom listu d.o.o. Kutina u iznosu od 1.159,20 kuna bez PDV-a 

odnosno 1.449,00 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“. 02.07.2021. 

 

 12. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva Udruzi maratonaca Sisačko-

moslavačke županije „Heroji ne umiru“, Moslavački put 5, Gornja Gračenica, za organizaciju 

memorijalne utrke Vodice – Tisno, povodom 14. obljetnice za dvanaestoricu tragično stradalih 

vatrogasaca na Kornatima, koja će se održati 29. i 30. kolovoza 2021. godine, u iznosu od 

1.000,00 kuna. 

 

 Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatit će se na račun Udruge maratonaca 

Sisačko-moslavačkežupanije „Heroji ne umiru“ broj IBAN: HR43 2340009 1110843067, 

otvorenog kod PBZ-a iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 08.07.2021. 

 

13. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva Želimiru Šišku, slikaru iz Kutine, 

za organizaciju izložbi i štampanje monografije u izdavačkoj kući Spiritus Movens d.o.o. 

Kutina, u iznosu od 1.000,00 kuna. 

 



 Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatit će se na žiro-račun Likovnog 

društva „Moslavački krug“ Popovača broj IBAN: HR62 2340009 1100135477, otvorenog kod 

PBZ-a, iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 12.07.2021. 

 

 14. Odluka o prihvaćanju ponude DEAK MARKETING j.d.o.o., Gornja Podgora 111, 

49240 Donja Stubica, br. 45 od 12.07.2021. godine za sudjelovanje u emisiji „Sunčani sat“ – 

Turizam (organizacija promidžbe, emitiranje uživo ili javljanje telefonom na drugom programu 

HRT-a), dana 13. kolovoza 2021. godine  u iznosu od 3.925,00 kuna (obveznik nije u sustavu 

PDV-a. PDV nije obračunat temeljem čl. 90. st. 1. i st. 2. Zakona o PDV-u (N.N. 13/13)) iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 12.07.2021. 

 

15. Prihvaća se ponuda Croatia osiguranje, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, br. 

228620088832 od 15.07.2021. godine za osiguranje od požara i izlijevanja vode iz vodovodnih 

i kanalizacijskih cijevi u zgradi Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina u iznosu 

od 1.868,32 kune (PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč.a) Zakona o PDV-u) iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 15.07.2021. 

 

16. Odluka o prihvaćanju ponude Croatia osiguranje, Vatroslava Jagića 33, 10000 

Zagreb, br. 228620088835 od 15.07.2021. godine za osiguranje opreme, pokretnih stvari, 

osnovnih sredstava i sitni inventar od provale u Općini Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, V. 

Ludina u iznosu od 664,00 kuna (PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč.a) Zakona o 

PDV-u) iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 15.07.2021. 

 

 17. Odluka kojom se odobravaju jednokratna financijska sredstva Draženu Grenkoviću 

iz Ruškovice, za kupnju lijekova zbog hitne operacije srca i plaćanje režijskih troškova u iznosu 

od 3.000,00 kuna. 

 

 Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatit će se na račun broj IBAN: HR03 

23900013291629245, otvorenog kod HPB-a, iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 15.07.2021. 

 

18. Donijet je Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

      Velika Ludina. 15.07.2021. 

 

19. ODLUKA O  I.  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  ODLUKE O  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 

Ostalo dana GO 

JELENA 
MALEKINUŠIĆ 

Privremeni pročelnik 26 26.07.-13.08. 12 

HRVOJE PLAŠČAR Viši referent za 
financijske poslove 

25 16.07.-30.07.  14 

MIRELA MONTAG Referent – komunalni 
redar 

28 17.09.-01.10. 17 

VERICA KESAK Referent  27 28.06.-16.07.  12 

MIRJANA RAJTORA Referent za 
administrativne 
poslove 

30 05.07.-23.07. 15 

DARIO HEGEL Domar 30 19.07.-30.07. 20 

BILJANA 
MARKOVIĆ 

Spremač 26 19.07.-06.08. 12 

 

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. srpnja 2021. godine. 

IV. 

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu korištenja godišnjih odmora stupa 

na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

16.07.2021.   

20.  Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2021. godinu koji je sastavni dio ovog zaključka te se prosljeđuje na raspravu 

i donošenje Općinskom vijeću Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 10.08.2021. 

 

 

 

21. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje  



      podataka u Središnji registar državne imovine 

 

Članak 1. 

 

Odgovornom osobom za elektronički unos i ažuriranje podataka (dalje u tekstu: odgovorna 

osoba) u Središnji registar državne imovine (dalje u tekstu: Središnji registar) gore navedenog 

obveznika, imenuje se: JELENA MALEKINUŠIĆ, viši referent za upravne poslove, 044/658-

935, opcina@ludina.hr . 

Članak 2. 

(1) Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar obavlja 

sljedeće dužnosti: 

 

− vodi evidenciju o pojavnim oblicima državne imovine iz članka 2. stavka 2. Zakona o 

Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, br. 112/18, dalje u tekstu 

Zakon) kojom gore navedeni obveznik upravlja, raspolaže ili joj/mu je dana na 

korištenje, neovisno o nositelju vlasničkih prava te imovine; 

 

− dostavlja i unosi podatke u Središnji registar o pojavnim oblicima državne imovine 

iz članka 2. stavka 2. Zakona kojom gore navedeni obveznik upravlja ili raspolaže, uz 

naznaku isprave temeljem koje je upis ili promjena izvršena te 

 

− dostavlja podatke u Središnji registar gore navedenog obveznika vezane uz 

promjene u vlasništvu i drugim stvarnim pravima svih pojavnih oblika državne imovine 

iz članka 2. stavka 2. Zakona i podatke o ispravama na temelju kojih je promjena 

izvršena. 

 

(2) Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar vodi brigu 

o sveobuhvatnoj autentičnoj i redovito ažuriranoj evidenciji imovine, te pravovremenoj 

dostavi podataka u Središnji registar. 

 

(3) Za točnost unosa podataka odgovorni su čelnici obveznika dostave i unosa podataka, 

sukladno Uredbi članak 12. stavak 2. 

Članak 3. 

Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje podatak u Središnji registar državne imovine 

obavezna je svjesno i odgovorno obavljati zaduženja, kako bi se ostvarili ciljevi vođenja 

Središnjeg registra navedeni u članku 5. stavku 1. Zakona, a to su: 

− evidencija, uvid u opseg i strukturu pojavnih oblika državne imovine iz članka 2. stavka 

2. Zakona; 

− učinkovitije upravljanje i nadzor nad raspolaganjem i stanjem državne imovine iz članka 

2. stavka 2. Zakona te 

− kvalitetnije i brže donošenje odluka o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom 

iz članka 2. stavka 2. Zakona te praćenje koristi i učinaka upravljanja pojavnim oblicima 

imovine iz članka 2. stavka 2. Zakona. 
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Članak 4. 

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

Općine Velika Ludina“. 12.08.2021. 

 

         Općinski načelnik: 

 

                     Dražen Pavlović 

 

 

 


