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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 18.06.2019. godine u 

15,45 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.  

  

 

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Vedran Svilić, Ivan 

Marečić, Jurica Đudarić, Dubravko Petir   

           

 Odsutni vijećnici: Tomislav Bišćan, Damir Belavić, Igor Faltis, Nikola Mokosek, Ana 

Šiprak Lomnicki,  

                                                                                 

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Mijo Šepak, direkotor Moslavine d.o.o. Kutina, 

- Vjekoslav Hanjilec, predstavnik Eko Moslavine d.o.o. Kutina, 

- Ivan Gračaković, direktor Moslavačkog lista d.o.o. Kutina, 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

- Jelena Malekinušič, viši upravni referent, 

- Mirjana Rajtora, administrativni tajnik / referent I, 

- Hrvoje Plaščar, financijski knjigovođa, 

- Gordana Pelin, novinar „Moslavački list“ d.o.o. Kutina. 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina koji je pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine, izvjestitelje 

dnevnog reda, novinare, te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatirao da je 

na sjednici prisutno 8 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke 

Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, predlaže izmjenu i dopunu točki dnevnog reda pod: 

 

 3. Donošenje Odluke o predlaganju člana uprave – direktora trgovačkog društva  

                Ludina d.o.o. 

 

                a ostale točke dnevnog reda: točka 3. do 18. postaju točke 4.  do 19.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje izmjenu dnevnog reda koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 8 glasova ZA, te daje cjelokupni dnevni red na glasovanje koji je prihvaćen 

također jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa 

izmjenama i dopunama. 
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KLASA:  021-01/19-02/02 

URBROJ: 2176/19-02-19-5 

 

D N E V N I    R E D : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina  

    (Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća)  

 

2. Aktualni sat  

 

3. Donošenje Odluke o predlaganju člana uprave – direktora trgovačkog društva  

    Ludina d.o.o. 

 

4. Razmatranje i usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu     

    Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina 

 

5. a) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Eko Moslavina        

        d.o.o. Kutina za 2018. godinu 

  

   b) Razmatranje i prihvaćanje Plana financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. Kutina  

        za 2019. godinu 

 

6. Razmatranje i prihvaćanje Poslovnog izvješća Moslavine d.o.o. Kutina za 2018. godinu 

 

7. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvještaja Moslavačkog lista d.o.o.  

    Kutina za 2018. godinu 

 

8. Razmatranje i prihvaćanje Dodatka I Sporazumu od 19.02.2014. godine u svezi financijske  

    konsolidacije i nastavka rada trgovačkog društva MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina 

 

9. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu 

 

10. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu  

      Općine Velika Ludina 

 

11. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

      Općine Velika Ludina 

 

12. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina označene 

      kao k.č.br. 319/2, k.o. Ludina sa nekretninom Marije Hegel  

     

13. Donošenje Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja  

      poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina  

      u 2018. godini 

 

14. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  

      vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina u 2019. godini 

 

15. Donošenje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 

      od požara za područje Općine Velika Ludina za 2018. godinu 
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16. Donošenje Godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje      

      Općine Velika Ludina za 2019. godinu 

 

17. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina u 2019.  

      godine 

 

18. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje 

      razdoblje 2019.-2022. 

 

19. Donošenje Odluke o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 30.04.2019. godine, te otvara raspravu.  

 

 Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 8 glasova ZA.  

 

Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat, te ističe da je dostavljeno Izvješće 

o radu općinskog načelnika između 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 

25.04.2019. do 13.06.2019. godine, te otvara raspravu. 

  

 Ivan Marečić, postavlja pitanje oko popravaka i uređenja dječjih igrališta kako u 

Okolima tako i u drugim naseljima na području Općine. Smatra da bi se trebalo uložiti u 

popravak ili napraviti nova igrališta kako bi se djeca mogla igrati jer sada nisu u funkciji. 

Potrebno je popraviti ogradu na igralištu uz školu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako su napravljena igrališta po nekim naseljima i nisu se baš 

održavala. U naselju Kompator mještani su sami odlično napravili igralište koje sami 

održavaju i popravljaju što je pohvalno. Bilo je ideja da se trijem u Okolima makne i tamo 

napravi pecara sa mjestom za druženje i napravilo bi se dječje igralište ali mještani Okola nisu 

imali sluha za tako nešto i nisu dali da se trijem proda jer je postojao zainteresirani kupac. 

Trijem je i danas tamo u ruševnom stanju te predstavlja opasnost za okolinu, a i ne može se 

napraviti dječje igralište na tom prostoru 

 

 Ivan Marečić, Predlaže da se uz Vatrogasni dom u Okolima napravi dječje igralište. 

 

 Maja Pesić, ističe da je u to vrijeme bila predsjednik Mjesnog odbora Okoli i mještani 

nisu bili za to da se trijem makne. 

 

 Dražen Pavlović, smatra da bi se i mještani Okola trebali aktivirati i pokazati dobru 

volju za uređenje dječjeg igrališta, te smatra da bi ta akcija oko uređenja dječjih igrališta 

mogla početi u jesen. 

 



4 

 

 Vedran Svilić, postavlja pitanje kad će se izraditi novi Pravilnik o stipendiranju 

učenika i studenata s područja Općine Velika Ludina. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da se će pripremiti prijedlog za slijedeću sjednicu 

Općinskog vijeća. 

 

 Dubravko Petir, ponovno postavlja pitanje oko održavanja cesta i bankina uz 

Županijske ceste koje prilikom velikih oborina poplave, te smatra da bi to trebala sve raditi 

ophodnja ŽUC-a. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je sa gosp. Posavcem obišao sve ceste ŽUC-a i uvidjeli 

su se svi problemi koje je potrebno sanirati i riješiti. Dogovoreno je da ukoliko se uvidi neki 

problem e-mailom pošalje slika i zatraži rješavanje.  

 

 Dražen Kralj, ističe kako se u Općini Velika Ludina radi na najvećem projektu, a to je 

investicija dogradnje i uređenja Dječjeg vrtića Ludina, te moli načelnika da istakne sve 

investicije i aktivnosti koje se u Općini rade. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je danas bila konferencija za novinare na kojoj je javnost 

obavijestio o radovima u Općini Velika Ludina. Ističe kako se trenutno radi na najvećem 

projektu a to je rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Ludina u iznosu od 5.000.000,00 

kuna. Promijenjen je krov na domu Mustafina Klada u vrijednosti od 170.000,00 kuna, od 

čega su sredstva EU u iznosu od 100.000,00 kuna. Ističe kako je Općina pred dobivanjem 

Građevinske dozvole za uređenje parka u centru Velike Ludine koji će se sufinancirati također 

sredstvima EU. Izgradile bi se dvije fontane uz crkvu – park u centru. U Proračunu Općine 

Velika Ludina predviđena su sredstva za aglomeraciju Kutina koju će ovih dana potpisati 

direktor Moslavine d.o.o. Kutina. Preko LAG-a Moslavina za uređenje Doma Gornja 

Vlahinička planirano je sufinanciranje u iznosu od 15.000 € (eura), te je u tijeku sređivanje 

imovinsko-pravnih odnosa, te je potrebna tabularna isprava Ministarstva državne imovine 

koja se trenutno čeka. 

 

 Za izgradnju sportske dvorane u Velikoj Ludini potpisan je Sporazum sa Županom 

Sisačko-moslavačke županije Ivom Žinićem o sufinanciranju projekta sa Općinom Velika 

Ludina. Ističe kako bi se sadašnja dvorana prenamijenila za učionice za jednosmjensku 

nastavu jer sada nema dovoljno učionica. Sportska dvorana bi omogućila sadržaje koje sada 

Općina nema. Radi se staza na groblju Mala Ludina, napravljene su tribine na N.Š.K. Sokol 

Velika Ludina. Napravljen je krov na domu Mala Ludina, asfaltira se nogostup u Zagrebačkoj 

ulici, Velika Ludina, kraj poslovne zone – dio koji nedostaje. Radi se na poboljšanju 

internetske veze preko projekta WiFi4EU – koji će se financirati također iz sredstava EU. 

 

 Dubravko Petir, postavlja pitanje da li je u planu uređenje ceste Vidrenjak – Mala 

Ludina – Gaj koja je potrebna radi turizma. Ujedno postavlja pitanje da li ima saznanja oko 

zaprimanja vreća od umjetnih gnojiva na reciklažnom dvorištu te predlaže da se kontaktira sa 

Eko Moslavinom d.o.o. Kutina. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da će se kontaktirati sa Eko Moslavinom d.o.o. i pokušat 

će se to riješiti. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da je u planu te će se kroz EU fondove – šumske puteve 

kandidirati ta cesta Vidrenjak – Mala Ludina – Gaj i cesta za Bukovec. 
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 Vedran Svilić, postavlja pitanje šta je sa uređenjem šumskih puteva od Katoličkog 

Selišća za Gornju Vlahiničku – da li će se urediti i kada. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da ima dosta upita od strane gosp. Peraića kada će se taj put 

urediti, te smatra da je na taj put navezen kamen i prohodan je, a kompletno uređenje bilo bi 

jako skupo. Tim putem voze najviše traktori i strojevi koji su u vlasništvu Fragarie, te smatra 

da je taj put dovoljno uređen da bi se mogao koristi, a i neće se asfaltirati. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak konstatira da je 

Općinsko vijeće upoznato odnosno primilo na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika 

između 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 25.04.2019. do 

13.06.2019. godine te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 25.04.2019. do 13.06.2019. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 23. i 24. sjednice 

Općinskog vijeća od 25.04.2019. do 13.06.2019. godine. 

 

II 

 

 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

KLASA: 022-05/19-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-19-___ 

 

 

Ad. 3.  

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Donošenje Odluke o predlaganju člana uprave 

– direktora trgovačkog društva Ludina d.o.o.,  na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

prijedlog Odluke o predlaganju Skupštini trgovačkog društva „Ludina d.o.o.o.“ imenovanje 

Hrvoja Plaščara iz Vidrenjaka, Vidra 1, za jedinog člana uprave – direktora trgovačkog 

društva d.o.o. Ludina, te opoziv dosadašnjeg člana uprave – direktora Mirele Montag, koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
O PREDLAGANJU ČLANA UPRAVE- DIREKTORA 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA LUDINA D.O.O. 

 

Članak 1. 

 

Predlaže se skupštini trgovačkog društva „LUDINA d.o.o.“ za usluge i trgovinu, OIB: 

89000039640, imenovanje HRVOJA PLAŠČARA, OIB: 37600527843, Vidra 1, Vidrenjak, 

44316 Velika Ludina, za jedinog člana uprave – direktora trgovačkog društva „LUDINA 

d.o.o.“. 

Članak 2. 

 

Predlaže se skupštini trgovačkog društva „LUDINA d.o.o.“ za usluge i trgovinu, OIB: 

89000039640, opoziv dosadašnjeg člana uprave – direktora MIRELE MONTAG, OIB: 

45676820924. 

Članak 3. 

 

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

Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 021-01/19-01/07 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

Ad. 4. 

 

 Vjekoslav Kamenšak, otvara točku 4. Razmatranje i usvajanje Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina 

 

 Verica Kesak, administrativni referent II i Luka Jakopčić, predstavnika tvrtke Recider 

d.o.o. izrađivač prijedloga Programa, obrazlažu kako je potrebno izmijeniti Program 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika 

Ludina i uskladiti sa očitovanjem Ministarstva poljoprivrede od 15. travnja 2019. godine u 

kojem se navodi da zbir ukupne površine pojedine čestice ukupna površina prelazi Zakonom 

propisanu površinu od 1,00 ha predviđenog za prodaju čestica označenih kao osobito vrijedno 

(P1) ili vrijedno (P2) poljoprivredno zemljište, a isto je navedeno i u očitovanju Ministarstva 

poljoprivrede Klasa: 945-01/18-01/624, Urbroj: 525-07/1784-18-2 od 12. rujna 2018. godine.  

 

 Prema očitovanju Ministarstva poljoprivrede u Program raspolaganja uvrštene 

katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta označenog kao vrijedno obradivo tlo (P2) čija je 

površina veća od Zakonom propisanih 1,00 ha iste ne mogu biti predmetom Programa 

raspolaganja predviđene za prodaju (npr. 1541/2 u k.o. Katoličko Selišće, k.č.br. 1241/28, 

1322/1 sve u k.o. Ruškovica, k.č.br. 1054 u k.o. Vidrenjak). 

 

 U tabličnom prikazu navedena je k.č.br. 2617 u k.o. Katoličko Selišće i predviđena je 

za prodaju, navedeno je da je ista obrasla pregledom Geoportala DGU i Geoportala Hrvatskih 

šuma vidljivo je da je ista na grafičkom planu evidentirana kao k.č.br. 2617/1 i 2617/2 te se 

iste sukladno Geoportalu Hrvatskih šuma nalaze unutar šumskogospodarske osnove kojom 

gospodare Hrvatske šume. 
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 U tabličnom prikazu navedena je k.č.br. 3068 u k.o. Katoličko Selišće za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta pregledom kopije katastarskog plana vidljivo je da je susjedna 

k.č.br. 3069 u k.o. Katoličko Selišće također u vlasništvu Republike Hrvatske stoga se 

postavlja pitanje mogućnosti pristupa k.č.br. 3069 u k.o. Katoličko Selišće. 

 

 U Programu raspolaganja pojedine čestice predviđene za prodaju i povrat predstavljaju 

dijelom javno dobro (akumulacija) iste ne mogu biti predmetom prodaje dok se ne izdvoji 

javno dobro, iste trenutno mogu biti sadržane u Programu predviđene za zakup 

poljoprivrednog zemljišta, također katastarske čestice koje su po načinu uporabe evidentirane 

kao šuma, dvorište, kuća ne mogu biti sadržaj Programa raspolaganja dok se ne uskladi 

stvarno stanje odnosno dok se u zemljišnim knjigama i katastru ne promijeni način uporabe.  

 

  Proveden je javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske u vremenu od 29.05.2019. do 12.06.2019. godine u vremenu 

od 07,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Velika Ludina na koji se mogu podnijeti pisani 

prigovori ili primjedbe na prijedlog Programa. U istom vremenu provedeno je i savjetovanje 

sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

 Pristigli su slijedeći prigovori: 

 

 Prigovor Petara Miškovića iz Gornje Vlahiničke, 44316 Velika Ludina, zaprimljenog 

dana 31.05.2019. godine na Program odnosno kako k.č.br. 1451/2 i 1452, k.o. Katoličko 

Selište, nisu dio Programa – jer postoji zainteresiranost za kupnju. Predmetne čestice nisu dio 

Programa jer su obuhvaćene ŠGO. Predlaže se odbijanje prigovora. 
 

 Prigovor Frigo logistike d.o.o. iz Ruškovice 37, 44316 Velika Ludina, se ne razmatra 

jer je pristigao izvan roka, a već je o njemu raspravljano prilikom donošenja drugog 

prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 

 

 Ističu kako je potrebno staviti van snage Odluku Općinskog vijeća o donošenju 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od 

19.03.2019. godine. 

 

 Nakon obrazloženja, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje prigovor Petra 

Miškovića kojim se predlaže odbijanje prigovora. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 8 

glasova ZA, te konstatira da prigovor Petra Miškovića nije prihvaćen. 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Velika 

Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Velika Ludina 

  

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Velika Ludina donosi Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Velika Ludina (u daljnjem 

tekstu: Program).  
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 Općinsko vijeće Program upućuje Županiji Sisačko-moslavačkoj radi izdavanja 

mišljenja, odnosno Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja suglasnosti na Program. 

Članak 2. 

 

 Program iz članka 1. prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio. 

 Program će se objaviti na Internet stranici Općine Velika Ludina po dobivanju 

suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. 

Članak 3. 

 Stavlja se van snage Odluka Općinskog vijeća o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Velika 

Ludina KLASA: 320-02/19-04/01, URBROJ: 2176/19-02-19-1 od 19.03.2019. („Službene 

novine Općine Velika Ludina“ br. 3/19). 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka i Program stupaju na snagu dan nakon objave, a objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  320-02/19-04/01 

URBROJ: 2176/19-02-19-7 

 

Ad. 5. a) 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je točka 5. a) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o 

poslovanju trgovačkog društva Eko Moslavina d.o.o. Kutina za 2018. godinu, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Vjekoslav Hanjilec, izvjestitelj i predstavnik Eko Moslavine d.o.o. Kutina, ističe kako 

je uspješno završena poslovna 2018. godina, a što je vidljivo iz priloženih financijskih i 

računovodstvenih pokazatelja te revizorskog izvješća. Krajem 2017. godine došlo je do 

smjene uprave Društva te stupanjem na snagu novih zakonskih propisa u području 

gospodarenja otpadom.  

 Nova uprava je tijekom 2018. godine naišla na niz problema, a jedan od problema 

vezan je uz pogrešno prikazivanje financijskih podataka, tako da se sredinom 2018. godine 

ispravljao GFI i PD obrasci za 2016. godinu. 

 

 Tijekom 2018. godine provedeno je geodetsko snimanje odlagališta Kutina uporabom 

drona za snimanje fotografija, jer je odlagalište neopasnog otpada Kutina zaprimilo tijekom 

2017. godine oko 100 tisuća tona otpada iz drugih jedinica lokalne samouprave te se kao 

drugi veliki problem nametnula činjenica da je Odlagalištu iznimno smanjen kapacitet 

slobodnog prostora za odlaganje. Prema provedenom proračunu, raspoloćivi kapacitet aktivne 

odlagališne plohe u 2018. godini je iznosio oko 21.874 m³, što je dovoljno za oko dvije 

godine odlaganja otpada (u količinama od prosječnih 7,319 t/god), uključujući materijal za 

dnevno prekrivanje otpada. 

 

 Sukladno inspekcijskom rješenju, tijekom 2018. godine moralo se ukloniti otpad sa 

bokova Odlagališta te podići obodne nasipe, izdići plinske zdence, sanirati protupožarni put. 
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 Investicija navedenih zahvata iznosila je 566.860,00 kuna. Društvo mora nastaviti 

ispunjenje mjere inspekcijskog rješenja te će Društvo u 2019. godini morati uložiti oko pola 

milijuna kuna u smanjenje otvorene plohe za odlaganje, odnosno držanje aktivne radne 

površine što je moguće manjom.  

 

 Javnom uslugom sakupljanja miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je 10.265 

domaćinstava – fizičkih osoba i 437 – pravnih osoba. U odnosu na 31.12.2017. godine ukupan 

broj korisnika je pao za 1,8%.  U Općini Velika Ludina javnu uslugu koristila su u 2017. 

godini 622, a u 2018. godini 617 domaćinstava, dok su pravne osobe u 2017. i 2018. godini 

ostale na istoj razini – 24. 

 

 U privitku dostavljeno je Godišnje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Eko 

Moslavina d.o.o. za 2018. godinu. 

 

 Nakon obrazloženja Vjekoslava Hanjilca, predstavnika Eko Moslavine d.o.o. Kutina, 

Vjekoslav Kamenščak daje na prihvaćanje Godišnje izvješće trgovačkog društva Eko 

Moslavina d.o.o. Kutina o poslovanju društva za 2018. godinu, koje je prihvaćeno 

jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Godišnje izvješće trgovačkog društva Eko Moslavina d.o.o. Kutina o 

poslovanju društva za 2018. godinu, koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/19-12/12 

URBROJ: 2176/19-02-19-2 

 

 

Ad. 5. b) 

 

    Vjekoslav Kamenščak, otvara točku b) Razmatranje i prihvaćanje Plana financiranja 

investicija Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2019. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te 

otvara raspravu.  

 

 Vjekoslav Hanjilec, predstavnik Eko Moslavine d.o.o. Kutina ističe kako je Plan 

investicija financiranih sredstvima JLS iz naknade za razvoj u iznosu od 2.320.000,00 kuna 

koji se planiraju utrošiti za: Polupodzemne spremnike zapremnine 5m³ za miješani i 

biorazgradivi komunalni otpad u iznosu od 500.000,00 kuna, Otpadomjere s pripadajućom 

opremom u iznosu od 170.000,00 kuna, Kamion za prikupljanje otpada 5m³ u iznosu od 

500.000,00 kuna i Kamion za prikupljanje otpada 16 m³ u iznosu od 1.150.000,00 kuna. 
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 Zajedničke investicije financirane sredstvima JLS iz naknade za razvoj za Općinu 

Velika Ludina prema postotku udjela 1,94% iznose 32.010,00 kuna koje će se rasporediti za 

nabavku: Kamiona za prikupljanje otpada 5m³ u iznosu od 9.700,00 kuna i Kamiona za 

prikupljanje otpada 16 m³ u iznosu od 22.310,00 kuna. 

 

 Ukupna planirana vrijednost investicija iz prikupljene naknade za razvoj iznosi za 

2019. godinu 2.320.000,00 kuna. Udio Grada Kutina u ukupnim zajedničkim investicijama 

iznosi 1.230.075,00 kuna, Grada Popovače 387.915,00 kuna, te Općine Velika Ludina 

32.010,00 kuna. Grad Kutina ima samostalne investicije u vrijednosti 670.000,00 kuna. 

 

 Nakon obrazloženja Vjekoslava Hanjilca, predstavnika Eko Moslavine d.o.o. Kutina, 

Vjekoslav Kamenščak daje na prihvaćanje Plan financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. 

za 2019. godinu, koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Plan financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. za 2019. godinu,koji je 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 Ukupna planirana vrijednost investicija iz prikupljene naknade za razvoj za 2019. 

godinu iznosi 2.320.000,00 kuna, a udio Općine Velika Ludina je 32.010,00 kuna(1,94%). 

 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/19-12/10 

URBROJ: 2176/19-02-19-2 

 

Ad. 6. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je točka 6. Razmatranje i prihvaćanje Poslovnog 

izvješća Moslavine d.o.o. Kutina za 2018. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. Kutina, obrazlaže Poslovno izvješće za 2018. 

godinu te ističe kako je u 2018. godini ostvaren prihod u iznosu 22.089.200,00 kuna i rashod 

od 21.041.220,00 kuna, odnosno s neto dobiti u iznosu od 695.738,00 kuna. Ukupna imovina 

tvrtke za 16 godina (2003.-2019.) porasla je sa 62.471.774,00 kuna na 226.434.847,00 kuna, s 

tim da je planom podjele s 30.06.2013. god. preneseno 38.619.561,00 kuna na Eko Moslavinu 

d.o.o., a ukupni kapital je porastao za 35.353.065,00 kuna, odnosno sa 23.795.000,00 nakon 

podjele Društva na 56.805.820,00 kuna u 2018. godini. 
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 U 2018. godini Moslavina d.o.o. Kutina uspjela je aplicirati EU projekt „Poboljšanje 

vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, te je 18.04.2019. godine potpisan 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta s Hrvatskim 

vodama i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike čija  se realizacija očekuje u naredne tri 

godine znači 2019.-2022. Ukupna vrijednost projekta s PDV-om je 488.414.656,13 kn, 

odnosno bez PDV-a 390.731.724,90 kuna, od čega su sredstva EU 262.967.282,54 kn. Ističe 

kako je to veliki izazov za Moslavinu d.o.o. Kutina i za cijelu zajednicu jer se takav projekt na 

širem području jedinica lokalne samouprave nije provodio dugi niz godina, te smatra da su 

zajedničkom aktivnom suradnjom svih vlasnika i uz uloženi napor društva spremni ostvariti 

zacrtani cilj. 

 

 Izgradnjom novih izvora vode u Osekovu i Ravniku osigurana je količina vode za 

budućnost od 50 godina. Smanjen je gubitak vode od 2002. godine do danas sa 42% na cca 

20-15%. Izgrađene su vodovodne mreže u duljini 381.241,00 metara. U 2017. godini 

Uporabna dozvola je dobivena za 19.697 metara distributivnog vodovoda i 5.446 metara 

uličnog vodovoda. Tehnološki je unaprijeđen sustav (Nadzorno Upravljački Sustav, 

telemetrija…). Rekonstrukcijom je optimiziran mehanički uređaj za pročišćavanje otpadnih 

voda, kao i biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kroz aglomeraciju Kutina i 

uređaj na području aglomeracije Popovača iz fondova EU. 

 

 Iz Poslovnog izvješća za 2018. godine može se zaključiti da Društvo kontinuirano 

ulaže u povećanje učinkovitosti i optimalizaciju troškova u obavljanju djelatnosti s ciljem 

pružanja što kvalitetnije vodne usluge građanima i ostalim korisnicima, a uvažavajući 

zahtjeve, posebnosti i različitosti koncepcija svih članova društva (Kutina, Popovača i V. 

Ludina) što daje vidljive rezultate. 

 

 Nakon obrazloženja Mije Šepaka, direktora Moslavine d.o.o. Kutina, Vjekoslav 

Kamenščak daje na usvajanje Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2018. godinu 

koje je prihvaćeno jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2018. godinu, koje je 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/19-07/07 

URBROJ: 2176/19-02-19-2 
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Ad. 7. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i prihvatiti Godišnji 

financijski izvještaj Moslavačkog lista d.o.o. Kutina za 2018. godinu, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Ivan Gračaković, direktor Moslavačkog lista Kutina, ističe kako je u skladu s 

Društvenim ugovorom Moslavačko lista d.o.o., članak 27. stavak 2, dostavljen Godišnji 

financijski izvještaj Moslavačkog lista d.o.o. Kutina za 2018. godinu, gdje je dostavljena 

Bilanca na dan 31.12.2018. godine, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, Izvještaj o 

novčanim tokovima sve za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine. 

 

 Ističe kako u Moslavačkom listu ima 6 zaposlenih i 10 vanjskih suradnika. Udio 

Općine Velika Ludina je 25 % koji Općina Velika Ludina planira prodati te ističe 

nezadovoljstvo s takvom odlukom. Ističe kako „Moslavački list“  i „Radio Moslavina“ d.o.o. 

Kutina postoje 50 godina, te smatra da ne bi bilo dobro da se udio Općine Velika Ludina 

proda. „Moslavački list“ d.o.o. Kutina financira se najviše iz Proračuna Gradova i Općina i 

ima nešto malo vlastitih prihoda i na taj način za sada dobro funkcionira. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je najava na Općinskom vijeću Općine Velika Ludina 

bila da će se udio Općine Velika Ludina u Moslavačkom listu d.o.o. Kutina od 25% prodati. 

Prema razdruživanju Grada Kutine na 3 JLS Općini Velika Ludina pripalo je: vlasnički dio u 

Malom Lošinju što se je prodalo, dionice u Hidraulici Kutina koje su se prodale, te je sada na 

redu suvlasnički dio u „Moslavačkom listu“ d.o.o. Kutina. Napravljena je procjena ukupne 

tržišne vrijednosti nekretnine od 1.200.000,00 kuna, a prodajom navedenog dijela Općina 

Velika Ludina dobila bi 300.000,00 kuna.  

 

 Nakon obrazloženja Ivana Gračakovića, direktora „Moslavačkog lista“ d.o.o. Kutina, 

Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Godišnji financijski izvještaj „Moslavačkog lista“ 

d.o.o. Kutina za 2018. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet 

slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj Moslavačkog lista d.o.o. Kutina za 2018. 

godinu, koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  008-01/19-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-19-3 
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Ad. 8. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 8. Razmatranje i prihvaćanje Dodatka I 

Sporazumu od 19.02.2014. godine u svezi financijske konsolidacije i nastavka rada 

trgovačkog društva MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, na prijedlog općinskog načelnika, te 

otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako su dana 19.02.2014. godine, Grad Kutina, Grad 

Popovača, Općina Velika Ludina, Plin-projekt d.o.o., MOSLAVINA PLIN d.o.o. i 

MOSLAVINA d.o.o. su sklopili Sporazum u svrhu financijske konsolidacije i nastavka rada 

trgovačkog društva Moslavina plin d.o.o. a sve u cilju i radi ostvarenja nastavka redovne 

opskrbe plinom građana i gospodarskih subjekta na području jedinica lokalnim samouprava. 

 

 Istim Sporazumom za potrebe konsolidacije predmetnog društva utvrđena je obveza 

MOSLAVINE d.o.o. prema MOSLAVINI PLINU d.o.o. u visini od 6.000.000,00 kuna koja 

se je namirila u zadanim rokovima sukcesivnim prijebojem dospjelih obveza MOSLAVINE 

PLINA d.o.o. za zakup plinske mreže u vlasništvu Grada Kutine i Grada Popovače. 

 

 Također čl. 5. istoga sporazuma za potrebe konsolidacije predmetnog društva, jedinice 

lokalne samouprave (Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina u daljnjem tekstu 

JLS) su se obvezali u roku od tri godine, računajući od dana stupanja na snagu Sporazuma, do 

18.10.2017. godine preuzeti odnosno zbrinuti ukupno 6 (šest) zaposlenika MOSLAVINE 

PLINA d.o.o. 

 

 Pokazalo se da čl. 5. predmetnog Sporazuma nije provediv, odnosno da JLS nisu u 

mogućnosti zbrinuti predmetne zaposlenike zbog zakonskih odredaba, prvenstveno misleći na 

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. S 

obzirom da predmetnim sporazumom i čl. 5. obveza postoji, u pregovorima s MOSLAVINA 

PLINOM d.o.o., prijedlog je da JLS umjesto preuzimanja zaposlenika MOSLAVINE PLINA 

d.o.o. za isto nadoknadi putem financijskih sredstava. 

 

 Temeljem navedenog, MOSLAVINA PLIN d.o.o. i predstavnici JLS kao rezultat 

pregovora i zajedničkog dogovora predlažu mijenjanje čl. 5. Sporazuma iz 2014. godine na 

način da JLS se potpisom Dodatka I Sporazumu iz 2014. godine na način da JLS se potpisom 

Dodatka I Sporazumu iz 2014. godine obvezuju MOSLAVINI PLIN d.o.o. umjesto obveze 

zbrinjavanja 6 (šest) zaposlenika, isplati iznos od 600.000,00 kuna i to u sljedećim omjerima: 

Grad Kutina 62,8 %, Grad Popovača 28,7 % i Općina Velika Ludina 8,5 %. 

 

 Ujedno ističe da bi udio Općine Velika Ludina za zbrinjavanje radnika bio cca 

60.000,00 kuna. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Dodatak I Sporazumu od 19.02.2014. godine u svezi financijske konsolidacije i nastavka rada 

trgovačkog društva MOSLAVINA PLIN d.o.o.  koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova 

ZA te je donijet slijedeći 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Dodatak I Sporazumu od 19.02.2014. godine u svezi financijske 

konsolidacije i nastavka rada trgovačkog društva MOSLAVINA PLIN d.o.o. 

 

II 

 

 Dopušta se načelniku Općine Velika Ludina zaključivanje Dodatka I Sporazuma, koji 

je sastavni dio ovog Zaključka. 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/19-01/42 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

Ad. 9. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti I. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom 

redu, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, viši stručni referent obrazlaže da je potrebno donijeti I. Izmjene i 

dopune Odluke o komunalnom redu prema uputi Ureda državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji, gdje je u preambuli potrebno navesti i Zakon o naseljima (N.N. 54/88), 

te promijeniti članak 9. stavak 1. koji će glasiti: „Ploča s imenom naselja postavlja se uz 

svaku javnu cestu na ulazu u građevinsko područje naselja. Ploča s imenom ulice postavlja se 

na početku i na kraju ulice kao i važnijim križanjima. Ploča s imenom trga postavlja se na 

ulazu iz glavnih ulica na trg.“ Ostali članci se bitno nisu mijenjali. 

  

 Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje I. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom 

redu Općine Velika Ludina koje su prihvaćene jednoglasno sa 8 glasova ZA te su donijete 

 

I. IZMJENE I DOPUNE  

O D L U K E 

o komunalnom redu 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 2/19) članak 9. 

stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Ploča s imenom naselja postavlja se uz svaku javnu cestu na ulazu u građevinsko područje 

naselja.  

Ploča s imenom ulice postavlja se na početku i na kraju ulice kao i na važnijim križanjima. 

Ploča s imenom trga postavlja se na ulazu iz glavnih ulica na trg.“ 
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Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5. 

 

Članak 2. 

 

U članku 177. točka 116. riječi „u smislu članka 169. ove Odluke“ zamjenjuju se riječima „u 

smislu članka 171. ove Odluke“. 

 

Članak 3. 

 

Ove I. izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu stupaju na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA: 363-01/19-01/10 

URBROJ: 2176/19-02-19-___ 

 

Ad. 10. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti I. Izmjene i dopune Odluke o 

komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, viši stručni referent obrazlaže da je potrebno donijeti I. Izmjene i 

dopune Odluke o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina također prema uputi Ureda 

državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, te se predlažu ispravci kao u prijedlogu 

izmjena. Najviše se mijenja cijeli članak 8. koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja 

komunalnog doprinosa i tko sve može biti oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa.  

 

 Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, višeg stručnog referenta, Vjekoslav 

Kamenščak daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu Općine 

Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA te su donijete 

 

I. IZMJENE I DOPUNE  

O D L U K E 

o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika 

Ludina“ broj: 2/19) u članku 1. stavak 1. alineja 5. briše se. 

 

Članak 2. 

 

Članak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Velika Ludina koji se koristi za 

financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.“ 

 

Članak 3. 

 

Članak 4. briše se. 
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Članak 4. 

 

U članku 7. stavak 1. briše se rečenica „Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se 

izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne 

uplate nakon izvršene uplate prve rate.“ 

 

Stavak 4. briše se. 

 

Stavak 5. postaje stavak 4. 

 

Članak 5. 

 

Članak 8. mijenja se i glasi: 

 

„Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje: 

- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova, 

- vojnih građevina, 

- prometne, vodne, komunikacijske i električne komunikacijske infrastrukture, 

- nadzemnih i podzemnih produktovoda i voda, 

- sportskih i dječjih igrališta i sportskih dvorana, 

- ograda, zidova i potpornih zidova, 

- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih  

  kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahtjeva, 

- spomenika, trgova i javnih parkova. 

 

Plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti oslobođeni su: 

- HRVI iz Domovinskog rata koji to pravo ostvaruju sukladno odredbama važećeg Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i to u slučaju 

kada grade odgovarajući stan radi stambenog zbrinjavanja, 

- trgovačka društva i ustanove kojih je općina Velika Ludina osnivač, vlasnik, suvlasnik, u 

slučaju izgradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti, 

- investitori koji grade objekte za javnu, kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i 

rekreaciju, objekte socijalne zaštite i zdravstva, objekte humanitarne djelatnosti te vjerske 

objekte i objekte za vatrogasnu djelatnost, 

- u ostalim slučajevima propisanim posebnim zakonom.  

 

Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika može osloboditi plaćanja komunalnog 

doprinosa djelomično ili u cijelosti: 

- obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja grade objekte za uzgoj stoke, smještaj 

poljoprivrednih strojeva i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, 

- poslovne objekte u kojima će se obavljati deficitarno zanimanje i djelatnosti od posebnog 

interesa za Općinu Velika Ludina. 

 

Obveznik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za oslobođenje od plaćanja komunalnog 

doprinosa Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom 

dokazuje ispunjavanja uvjeta iz stavka 1.,2. i 3. ovog članka.“ 
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Članak 6. 

 

Članak 9. briše se. 

Članak 7. 

 

Ove I. izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina stupaju na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 363-01/19-01/11 

URBROJ: 2176/19-02-19-___ 

 

Ad. 11. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti novu Odluku o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te 

otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je potrebno donijeti novu Odluku o ustrojstvu i 

djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina kojom se ustrojava 

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, te poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu Velika Ludina, u 

skladu sa zakonom i drugim propisima. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju jedinstvenog odjela – službe Općine Velika Ludina („Službene novine 

Općine Velika Ludina“ broj: 1/94, 1/96 i 2/97). Potrebno je izmijeniti i uskladiti s odredbama 

ove Odluke i Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 30 dana od 

dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 

glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Velika Ludina 
 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina za 

obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te poslova državne uprave koji su 

preneseni na Općinu Velika Ludina, u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

 

Članak 2. 

 

 Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Velika Ludina na adresi: 

Velika Ludina, Sv. Mihaela 37. 
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 Na zgradi u kojoj se nalazi sjedište Jedinstvenog upravnog odjela mora biti istaknuta 

ploča koja sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Sisačko-moslavačka 

županija, Općina Velika Ludina, Jedinstveni upravni odjel, te adresa sjedišta.  

 

 Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat, okruglog oblika, promjera 38 mm, sa grbom 

Republike Hrvatske u sredini i tekstom koji glasi: „Republika Hrvatska, Sisačko-moslavačka 

županija, Općine Velika Ludina, Jedinstveni upravni odjel. 

 

 Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv 

Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačka županija, Općina Velika Ludina, Jedinstveni 

upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. 

 

 Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se pečatom koji odgovara zaglavlju 

akta. 

 

Članak 3. 

 

 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

kojega na temelju javnog natječaja, sukladno zakonu, imenuje općinski načelnik. 

 

 U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, 

općinski načelnik može iz redova službenika općinske uprave koji ispunjavaju uvjete za 

raspored na navedeno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika 

(privremenog pročelnika). 

 

 Općinski načelnik može u svako doba opozvati imenovanog vršitelja dužnosti 

pročelnika. 

 

Članak 4. 

 

 Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte općih i drugih akata, 

nacrte programa i planova, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinskog načelnika, 

Općinsko vijeće i radna tijela. 

 

 Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu neposredno izvršava  i nadzire izvršenje 

općih i drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, predlaže mjere i radnje za 

provođenje istih te predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima iz 

samoupravnog djelovanja. 

 

 Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može donositi 

pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba. 

 

Članak 5. 

 

 Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine 

Velika Ludina i iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 
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II.  UNUTARNJE USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

 

Članak 6. 

 

 Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, klasifikacija, nazivi i opisi radnih 

mjesta, stručni nazivi i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja 

od značaja za rad jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina. 

 

 Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

 

III. DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

 

Članak 7. 

 

 Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog 

djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i 

to naročito: 

 

- poslove iz područja društvenih djelatnosti: kultura, tjelesna kultura i šport, briga o djeci,      

  odgoj i osnovno obrazovanje, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita, protupožarna i   

  civilna zaštita te zaštita potrošača, 

- poslove vezane za gospodarski razvoj, te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg   

  poduzetništva putem posebnih programa od interesa za Općinu, 

- poslove iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja  

  komunalne infrastrukture, upravni postupci u području komunalnog gospodarstva, provedba  

  komunalnog reda, 

- poslove iz područja prostornog i urbanističkog planiranja te zaštite i unapređenja prirodnog   

  okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i programa za   

  unaprjeđenje stanja u prostoru, organiziranje poslova na donošenju prostornog plana  

  uređenja Općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa i mjera zaštite okoliša u  

  slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, 

- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i zakup   

  nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora, 

- poslove vezane za uređenje naselja i stanovanje te prometa na svom području Općine, 

- poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike  

  Hrvatske i Općine, 

- poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema EU, stranim donatorima i tijelima  

  državne vlasti, 

- poslove vezane za razvoj turizma, 

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i godišnjeg  

  i polugodišnjeg obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Općini  

  kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje  

  knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine Općine, 

- poslove opće uprave 

- poslove unaprjeđenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora, 

- poslove javne nabave roba, radova i usluga, 

- poslove državne uprave prenesene na Općinu Velika Ludina, 
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- druge poslove sukladno posebnim zakonima i nalozima Općinskog načelnika i predsjednika  

  Općinskog vijeća. 

 

Članak 8. 

 

 Poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici. 

 

 Službenik, odnosno namještenik se može rasporediti samo na radno mjesto predviđeno 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina, za koje 

ispunjava opće i posebne uvjete propisane Zakonom, Uredbom i Pravilnikom. 

 

IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

 

Članak 9. 

 

 Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i 

za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje 

poslova. 

 

 Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom 

samoupravnom djelokrugu. 

 

V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 10. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju jedinstvenog 

upravnog odjela – službe Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ 

broj: 1/94, 1/96 i 2/97). 

 

Članak 11. 

 

 Službenici i namještenici zatečeni u službi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Velika Ludina na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju sa radom na svojim 

dosadašnjim radnim mjestima, do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Velika Ludina. 

Članak 12. 

 

 Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela potrebno je izmijeniti i 

uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 13. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“.  

 

 

KLASA: 021-05/19-04/01 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 
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Ad. 12. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o zamjeni nekretnina u vlasništvu 

Općine Velika Ludina označene kao k.č.br. 319/2, k.o. Ludina sa nekretninom Marije Hegel, 

na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da Općina V. Ludina nije vlasnik parkirališta na groblju 

Mala Ludina, a terasa Caffe bara „Komarac“ Velika Ludina nije u vlasništvu Marije Hegel, 

već Općine Velika Ludina, pa se stoga predlaže zamjena čestica. Napravljena je Procjembeni 

elaborat za livadu u Maloj Ludini (k.č.br. 1268/2, k.o. Vidrenjak) i Procjembeni elaborat za 

građevinsko zemljište u Obrtničkoj ulici, Velika Ludina (k.č.br. 319/2, k.o. Ludina) koji je 

izradio Valentin Jakovljević iz Kutine, Dubrovačka 2, stalni sudski vještak za graditeljstvo i 

procjenu nekretnina 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je inspekcijski nadzor u Caffe baru „Komarac“ Velika 

Ludina gdje je utvrđeno da je terasa nelegalna i nalazi se na čestici Obrtničke ulice. 

Prostornim planom predviđena je kao Obrtnička ulica, ali je istu trebalo prenamijeniti u 

građevinsko zemljište. Napravljena je parcelacija, a provedba iste traje cca od 6-12 mjeseci.  

 

 Iz razloga gore navedenog predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke o zamjeni 

nekretnina, i to: nekretnine u vlasništvu Općine Velika Ludina, označene kao k.č.br. 319/2, 

k.o. Ludina, Obrtnička ulica, uređeno zemljište i poslovna zgrada, u površini od 102 m², s 

jedne strane, te nekretnine u vlasništvu Marije Hegel iz Velike Ludine, označene kao k.č.br. 

1268/2, k.o. Vidrenjak, livada u Maloj Ludini, u površini od 1066 m², upisane u zk.ul. 316, u 

cijelosti, s druge strane. Za potrebe parkirališta na groblju Mala Ludina sukladno PPUO 

Velika Ludina, sklopit će se Ugovor o zamjeni nekretnina sukladno procjeni stalnog sudskog 

vještaka Valentina Jakovljevića. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o zamjeni nekretnina koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeta  

 

O D L U K A 

o zamjeni nekretnina 
 

Članak 1. 

 

Donosi se odluka o zamjeni nekretnina, i to zamjena nekretnine u vlasništvu Općine Velika 

Ludina, označene kao k.č.br. 319/2, k.o. Ludina, Obrtnička ulica, uređeno zemljište i poslovna 

zgrada, u površini od 102 m², upisane u zk.ul. 485, s jedne strane 

 

te nekretnine u vlasništvu Marije Hegel, OIB: 58407882028 iz Velike Ludine, označene kao 

k.č.br. 1268/2, k.o. Vidrenjak, livada u Maloj Ludini, u površini od 1066 m², upisane u zk.ul. 

316, u cijelosti s druge strane. 

 

Članak 2. 

 

Za potrebe parkirališta na groblju Mala Ludina sukladno PPUO Velika Ludina, sklopit će se 

Ugovor o zamjeni nekretnina kojim će Marija Hegel ustupiti Općini Velika Ludina k.č.br. 

1268/2, k.o. Vidrenjak, u površini od 1066 m², a Općina Velika Ludina ustupit će Mariji 
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Hegel k.č.br. 319/2, k.o. Ludina, u površini od 102 m², a sve sukladno procjeni stalnog 

sudskog vještaka Valentina Jakovljevića, dipl.ing.građ. 

 

Članak 3. 

 

Utvrđuje se prema procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke Valentina 

Jakovljevića, dipl.ing.građ. da ukupna procijenjena vrijednost nekretnine u vlasništvu Marije 

Hegel iznosi 3.219,32 kuna, a procijenjena vrijednost nekretnine u vlasništvu Općine Velika 

Ludina iznosi 2.555,10 kuna. 

 

Članak 4. 

 

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik Općine Velika Ludina za sklapanje 

Ugovora o zamjeni nekretnina, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze stranaka.  

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“ 

 

KLASA: 940-01/19-02/02 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

Ad. 13. 

     

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Izvješća o ostvarivanju Programa 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Velika Ludina u 2018. godini, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je temeljem članka 25. stavak 9. i članka 49. stavak 

5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu potrebno donijeti Izvješće o ostvarivanju Programa 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Velika Ludina za 2018. godinu. U razdoblju od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2018. godine ostvaren je prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 325.280,85 kuna i to: zakup poljoprivrednog 

zemljišta u iznosu od 235.629,75 kuna i prodaja poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 

89.651,10 kuna. Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta utrošena su na: uređenje ruralnog prostora, izgradnju i održavanje 

ruralne infrastrukture, zdravstvene i veterinarske usluge, programe pripreme i provedbe 

projekata ruralnog razvoja, geodetsko – katastarske usluge, potpore udrugama za organizaciju 

gospodarskih i lokalno-tradicijskih manifestacija i program sufinanciranja (sufinanciranje 

kamata Fito Hladnjača). 

 

 Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina u 2018. godini koje je 

prihvaćeno jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeto slijedeće 
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IZVJEŠĆE 

o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina u 2018. godini 

 

Članak 1. 

 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvaren je prihod od zakupa i 

prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 325.280,85 

kuna, kako slijedi: 

 

-     zakup poljoprivrednog zemljišta – 235.629,75 kuna 

-     prodaja poljoprivrednog zemljišta – 89.651,10 kuna 

 

Članak 2. 

 

Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske utrošena su na slijedeće projekte i aktivnosti: 

 

1. Uređenje ruralnog prostora, izgradnja i održavanjem ruralne infrastrukture 

 

Za uređenje ruralnog prostora, izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture u 2018. godini 

uloženo je 180.783,75 kn,  kako slijedi:  

 

• održavanje makadamskih cesta……………………..…………………    180.783,75 kn  

 

2. Zdravstvene i veterinarske usluge 

 

U 2018. godini provodile su se mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti koje se mogu 

prenijeti sa životinja na ljude, kako slijedi: 

 

• Provođenje deratizacije i dezinsekcije…………………………………. 31.651,25 kn 

• Sanitarno higijeničarski poslovi………………………………………..  34.217,52 kn  

• Veterinarske usluge……………………………………………………...25.360,00 kn 

 

3. Program pripreme i provedbe projekata ruralnog razvoja  

 

U 2018. godini dodijeljene su potpore (članarine) udrugama s područja Općine Velika 

Ludina- LAG Moslavina ………………………………………………………..  2.625,00 kn 

 

 

4. Geodetsko - katastarske usluge  

Za podmirenje troškova vezanih za provedbu geodetsko - katastarskih usluga  utrošen je iznos 

od   ……………………………………………………………..…………….…  20.730,00 kn 
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5. Potpore udrugama za organizaciju gospodarskih i lokalno-tradicijskih 

manifestacija…………………………………………………………………… 18.000,00 kn 

 

6. Program sufinanciranja 

 

Sufinanciranje kamata Fito Hladnjača…………………………………………     32.643,33 kn 

 

Ukupno utrošena sredstva iznose 325.280,85kn . 

 

Članak 3. 

 

Ovo Izvješće stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“ i dostaviti će se Ministarstvu poljoprivrede. 

 

 

KLASA: 320-02/19-03/10 

URBROJ: 2176/19-02-19-3 

 

Ad. 14. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Program korištenja sredstava 

od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu 

Velika Ludina u 2019. godini, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je također temeljem Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu donijeti Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina u 2019. godini.  

 

 Dražen Pavlović, ističe kako se planiraju ukupni prihodi od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u iznosu od 300.000,00 kuna, odnosno planiraju se prihodi od 

prodaje u iznosu od 90.000,00 kuna i prihodi od zakupa u iznosu od 210.000,00 kuna. 

Rashodi u iznosu od 300.000,00 kuna utrošili bi se na: troškove održavanja makadamskih 

cesta u iznosu od 200.000,00 kuna, troškovi provođenja deratizacije i dezinsekcije 30.000,00 

kuna, veterinarske usluge 25.000,00 kuna, katastarsko geodetske usluge 20.000,00 kuna, 

potpore udrugama za organizaciju gospodarskih i lokalno tradicionalnih manifestacija 

20.000,00 kuna i sanitarno – higijeničarski poslovi u iznosu od 5.000,00 kuna.  

 

 Nakon obrazloženja Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Program korištenja 

sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Velika Ludina u 2019. godini koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA te je 

donijet slijedeći 
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P   R   O   G   R   A   M 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina u 2019. godini 

 

I. 

 

  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina u 2019. godini planski je dokument kojim se 

raspoređuju namjenski prihodi ostvareni od zakupa i prodaje u vlasništvu RH. 

 

  Ovim Programom utvrđuje se raspored prihoda prema namjeni rashoda planiranih u 

Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. godinu. 

 

II. 

 

  Ukupno planirani prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina u 2019. godini iznose 300.000,00 kuna i odnose 

se na: 

 

RED. 

BR. 

VRSTE PRIHODA U 2019. GODINI PLAN. PRIHODI 

U 2019. U KN 

1. Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 90.000,00 

2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 210.000,00 

 U K U P N O : 300.000,00 

 

 

 Planirani prihodi u 2019. godini u iznosu od 300.00,00 kuna za rashode koji su 

planirani u 2019. godini. 

 

III. 

 

 Ukupni prihodi iz prethodne točke ovog Programa koristit će se za ostvarenje rashoda 

u 2019. godini kako slijedi: 

 

RED. 

BR. 

VRSTE RASHODA U 2019. GODINI PLAN. RASHODI 

U 2019. U KN 

1. Troškovi održavanja makadamskih cesta 200.000,00 

2. Troškovi provođenja deratizacije i dezinsekcije 30.000,00 

3. Veterinarske usluge 25.000,00 

4. Katastarsko geodetske usluge 20.000,00 

5. Potpore udrugama za organizaciju gospodarskih i lokalno 

tradicionalnih manifestacija 

 

20.000,00 

6. Sanitarno-higijeničarski poslovi 5.000,00 

 U K U P N O : 300.000,00 

 

IV. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“ i dostaviti će se Ministarstvu poljoprivrede. 
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KLASA: 320-02/19-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-19-___ 

 

Ad. 15. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2018. 

godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da se svake godine, temeljem Zakona o zaštiti od 

požara, nakon prikupljenih izvješća Hrvatskih voda i Vatrogasne zajednice Općine Velika 

Ludina o radu za 2018. godinu, podnosi Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2018. godinu. 

Općina Velika Ludina je Proračunom za 2018. godinu za aktivnosti navedene u Izvješću 

osigurala 180.000,00 kuna od čega je ostvareno 179.901,00 kuna. 

 

 Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 

2018. godinu,  koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeto slijedeće 

 

Izvješće o stanju provedbe  

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2018. godinu 

 

I. 

 

Općina Velika Ludina je po Godišnjem provedbenom planu u cilju unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Velika Ludina  u 2018. godini provela slijedeće radnje:  

 

Dana 22.06.2018. godine održana je 14. pokazno-tehnička vježba sa ciljem provjere 

ispravnosti vatrogasne opreme svih DVD-a koja se već tradicionalno održava u Katoličkom 

Selišću, na kojoj je sudjelovalo 74 vatrogasaca sa 1 navalnim vozilom, 3 auto cisterne i 5 

vatrogasnih motornih štrcaljki. Održani su i savjetodavni sastanci kako bi se opasnost od 

nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru, te upozoravanje pučanstva na 

zabranu loženja na otvorenom prostoru. 

 

U 2018. godini vatrogasne postrojbe intervenirale su ukupno 14 puta i to: 

 

Požari:  

- 7 požara otvorenog prostora 

- 5 požara gospodarskih objekata 

- 1 požar prometnih sredstava 

 

Tehnička intervencija:  

- 1 tehničke intervencije ispumpavanja vode  

 

Na intervencijama su sudjelovali sljedeći DVD-i: 

- DVD Vidrenjak                – 6 intervencija 

- DVD Velika Ludina         – 4 intervencije 

- DVD Mustafina Klada     – 1 intervencije 
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- DVD Mala Ludina        – 1 intervencije 

- DVD Katoličko Selišće    – 1 intervencije 

Jedna intervencija bila je van područja Općine Velika Ludina, po zapovjedi zapovjednika 

VZSMŽ Mije Brlečića, na području VZO Jasenovac, mjesto Uštice zbog poplave. Na 

intervenciju je bio upućen DVD Velika Ludina sa 3 vatrogasca i 3 motorne pumpe. 

 

Na navedenim intervencijama sudjelovalo je 75 vatrogasaca, a utrošeno je ukupno 160 sati 

rada. 

 

Održana je redovna godišnja skupština VZO-a i dvije sjednice predsjedništva i 

zapovjedništva, svečano obilježen dan vatrogasaca Sv. Florijan u Okolima te je organizirano 

24. Općinsko natjecanje djece. 

 

Na području općine Velika Ludina u 2018. godini Hrvatske vode izvodile su sljedeće radove 

održavanja: 

 

• Uklanjanje vegetacije košnjom trave na nasipima i bankinama 

• Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka i kanala 

• Uklanjanje vegetacije krčenjem sitnijeg šiblja  

• Obnova i izvedba čepova i propusta, prijelaza preko vodotoka ili kanala, 

sifona,brklji,kilometarskih i drugih oznaka na nasipima i uz vodne tokove 

• i radovi aktivne obrane od poplava i leda 

 

Navedeni radovi vršeni su tijekom cijele godine na području Sisačko-moslavačke županije i 

JLS Velika Ludina na Pozicijama A.02.01.09.,A.02.02., i A.02.03.02. Plana upravljanja 

vodama za 2018.godinu – Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na 

branjenom području 9: Područje malog sliva LONJA – TREBEŽ na temelju Ugovora Klasa: 

325-02/14-02/134, Ur.broj: 374-21-1-18-90 i to: 

A.02.01. na: 

                                 – rijeci Česmi, korito i lijevi nasip u dužini 16.799 metara 

                                  - bujični kanal  LK Vlahnička u dužini 8.860 metara 

                                  - LK Kozarac dužine 1.300 metara 

                                  - zapadni lateralni kanal u dužini 4.400 metara 

                                  - Grabrov potok dužine približno 3.400 metara 

                                  - LK Ludinica –uzvodno od ušća u Česmu ukupno u dužini 1.300 m 

 

U 2018. godini radovi su izvršeni na ukupno 157 kanala ukupne dužine preko 36,34 

kilometara na svim katastarskim općinama od k.o. Vidrenjak, Ludina, Katoličko Selište, 

Ruškovica, Gornje Jelenska, Grabrov potok i k.o. Okoli.  

Na 13 kanala izvršeni su radovi strojnog čišćenja dna i izmuljenja cijele trase kanala. Za te 

radove na kanalskoj mreži III i IV reda na području Općine Velika Ludina ukupno je utrošeno 

982.682,15 kuna sa PDV-om. 

Izvršeni su i manji radovi na strojnim čišćenjima manjih mostova i cijevnih propusta i čepova 

u sklopu provođenja mjera obrane od poplava kao i manja pumpanja voda iz zaobalja u 

vodotoke. 

 

Kritična mjesta su uz Kolodvorsku ulicu i Željezničku prugu M103 Dugo Selo – Novska te 

kanali Kamniž i Kamniž 5, koji su pod pojačanim nadzorom i pojačanim radovima održavanja 

sa češćim izmuljivanjima i uklanjanjem naplavina. 
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II. 

 

Općina Velika Ludina je Proračunom za 2018. godinu za gore navedene aktivnosti 

osigurala 180.000,00 kuna, od čega je ostvareno 179.901,00 kuna.  

 

III. 

 

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Općine Velika Ludina za 2018. godinu dostavit Sisačko-moslavačkoj 

županiji, Služba za zajedničke poslove. 

 

IV. 

 

Ovo Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Općine Velika Ludina za 2018. godinu objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA:   214-01/19-01/____ 

URBROJ: 2176/19-02-19-___ 

 

Ad. 16. 

 

     Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Godišnji Provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2019. godinu, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je Županija Sisačko-moslavačka donijela Provedbeni 

plan unapređenja zaštite od požara za područje Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu 

17. travnja 2019. godine na temelju kojeg je potrebno donijeti Godišnji provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2019. godinu koji se 

donosi svake godine. 

 

 Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Godišnji Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 

2019. godinu, koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2019. GODINU 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) u 

cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Velika ludina. 
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Članak 2. 

 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Velika Ludina potrebno je u 

2019. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

 

1. ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

1.1.      Vatrogasna postrojba 

 

a) Na području Općine Velika Ludina nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već 

djeluju Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Vidrenjak, te 8 Dobrovoljnih 

vatrogasnih društava:  Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Gornja Vlahinička, 

Katoličko Selište, Mala Ludina, Ruškovica i Kompator. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

b) Ne organizira se stalno 24-satno dežurstvo u sjedištu postrojbe već se uzbunjivanje 

vrši osloncem na dežurstvo 112 ili 193, a obavješćivanje se obavlja uzbunjivanjem 

zapovjednika i/ili zamjenika zapovjednika postrojbi koji dalje uzbunjuju sustavom 

veza (RU, telefon, mobitel) sastav postrojbi. 

Prilikom uništavanja biljnih ostataka paljenjem potrebno je, sukladno Odluci o 

agrotehničkim mjerama te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

na području Općine Velika Ludina, osigurati dežurstvo vatrogasaca. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine Velika 

Ludina 

 

c) Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06 i 110/11) 

Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Velika Ludina provode redovito ispitivanje 

ispravnosti sustava za uzbunjivanje svake prve subote u mjesecu u 12 sati korištenjem 

znaka „prestanak opasnosti“, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj. 

Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi 

(NN 43/95) i Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih 

postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02) zadužuju se DVD Vidrenjak, 

Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Gornja Vlahinička, Katoličko Selište, Mala 

Ludina, Ruškovica i Kompator na provjeru i eventualno popunjavanje opremom i 

sredstvima za rad u slučaju nedostataka.  

 

Izvršitelj zadatka: DVD Vidrenjak, Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Gornja         

                                          Vlahinička, Katoličko Selišće, Mala Ludina, Ruškovica i Kompator 

 

1.2.     Normativni ustroj zaštite od požara 

 

Općina Velika Ludina ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području 

sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

koncesije na području Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika 

Ludina“ broj: 4/12). 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 
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2.      TEHNIČKE MJERE 

 

2.1.     Vatrogasna oprema i tehnika 

 

a) Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu vatrogasnim domom, spremištem, navalnim 

vozilima, autocisternama, kombi vozilima, motornim vatrogasnim štrcaljkama i 

opremom za tehničke intervencije.  

Središnje DVD Vidrenjak uz pravovremeno okupljanje može efikasno intervenirati u 

vremenu od 15 minuta na cijelom području lokalne samouprave. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine Velika 

Ludina 

 

b) Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na 

opremi i vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.  

 

Izvršitelj zadatka: Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured  Sisak, 

Vatrogasna zajednica Općine Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak 

 

2.2.     Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

 

 Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i   

mobilnim  uređajima pozivom na dežurni operativni centar 112 Državni ured za zaštitu 

i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak, te se vrši uzbunjivanje 

zapovjednika središnjeg DVD Vidrenjak. 

 

 Izvršitelj zadatka: Središnji DVD Vidrenjak, Vatrogasna zajednica Općine Velika          

                                            Ludina, Općina Velika Ludina 

 

3.      URBANISTIČKE MJERE 

 

3.1.     Prostorno-planska dokumentacija 

 

           Općina Velika Ludina ima izrađen Prostorni plan uređenja Općine. Izrađivač je bio  

dužan kod izrade pridržavati se zahtjeva iz područja zaštite od požara i važećih zakona 

i propisa. 

 

           Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

3.2.     Prohodnost prometnica i javnih površina 

 

 Na području Općine Velika Ludina sve su prometne i javne površine uvijek prohodne    

u svrhu nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za 

korištenjem predmetnih površina u neku drugu svrhu (izvođenje radova i sl.) dužna je 

zatražiti suglasnost Općine i voditi računa o sigurnosti prometa (cestovnog i 

pješačkog). Sve eventualne prepreke otkloniti u najkraćem roku. Do svih javnih 

građevina (dječji vrtić, osnovna škola, ambulanta, pošta i dr.) osiguran je cestovni 

prilaz, a kroz 11 naselja izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim 

hidrantima.  
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 Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak 

 

 Ispitivanje hidrantske mreže mora se provjeravati u vremenu i na način propisan  

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 

požara (NN  67/96 i 41/03).  

 

 Izvršitelj zadatka: Moslavina d.o.o.Kutina, Općina Velika Ludina 

 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara 

 

 Na području općine izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim 

hidrantima u 11 naselja, sukladno Pravilniku za hidrantsku mrežu (NN 8/06), 

odgovarajućeg promjera za priključak vatrogasnih cijevi i na međusobnom razmaku 

sukladno hidrauličkom proračunu i Pravilniku. Prostor oko hidranata mora biti stalno 

dostupan. 

 

Izvršitelj zadatka: Moslavina d.o.o.Kutina, Općina Velika Ludina 

 

3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara 

 

 U neposrednoj blizini Općine Velika Ludina nalazi se rijeka Česma koja se može 

koristiti kao neiscrpni izvor vode za gašenje požara.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak  

 

4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 

 

 Općina Velika Ludina nema na svom području odlagalište komunalnog otpada, već  

tvrtka „Moslavina d.o.o.“ Kutina sakuplja i odvozi komunalni otpad. 

 

 Općina Velika Ludina u 2014. godini izradila je potrebnu dokumentaciju i pribavila 

građevinsku dozvolu za izgradnju Reciklažnog dvorišta. U 2015. godini radilo se na 

izmjenama projektne dokumentacije prema uputi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. Sa izmijenjenom projektnom dokumentacijom u 2017. godini Općina će 

se prijaviti na natječaj za sufinanciranje izgradnje Reciklažnog dvorišta za odvojeno 

prikupljanje otpada. 

 

5. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA 

OTVORENOM PROSTORU 

 

a) Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za RH koji donosi vlada RH, Općina Velika Ludina ima 

izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara, a tijekom 2017. 

godine biti će izrađena nova Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i 

Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 
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b) Općina Velika Ludina nema na svom području miniranog zemljišta. 

 

c) DVD redovito organizira pokazne vježbe vezane za gašenje požara, a u skladu s 

mogućnostima i zainteresiranosti organizira osposobljavanje za vatrogasca. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, DVD 

 

d) Općina Velika Ludina i Vatrogasna zajednica Općine Velika Ludina organizira 

savjetodavne sastanke kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na 

najmanju moguću mjeru.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine Velika 

Ludina 

 

e) Općina Velika Ludina ima propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i 

međa, poljskih putova i kanala sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama te mjerama 

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Ludina. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

f) Redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada za 

Općinu Velika Ludina izvode Hrvatske vode d.o.o. 

 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode d.o.o. Kutina  

 

g) Na području Općine Velike Ludine domaćinstva su, uglavnom priključena na 

vodovodnu mrežu. Prirodna pričuva vode  je rijeka Česma.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak 

 

h) Na području Općine ima državnih cesta dužine 5 km, županijskih cesta 26 km, 

lokalnih cesta 4,90 km i nerazvrstanih cesta 30,42 km.  

Vrši se obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste. 

 

Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Općina 

Velika Ludina 

 

i) Područjem općine prolazi magistralna glavna željeznička pruga s oznakom MG 2.1 

dužine 5,1 km i služi za mješoviti promet putničkih i teretnih vlakova.  

Čišćenje pojasa uz željezničku prugu izvršavaju Hrvatske željeznice. 

 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice 

 

Članak 3. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina upoznat će s odredbama ovoga Provedbenog 

plana sve pravne osobe koje su ovim Planom predviđene kao izvršitelji pojedinih zadataka. 
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Članak 4. 

 

Sredstva za provedbu obveza Općine Velika Ludina koje proizlaze iz ovoga Provedbenog 

plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine za 2018. godinu. 

 

Članak 5. 

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe  

Provedbenog plana. 

Članak 6. 

 

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Općine Velika Ludina dostavit će se Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za 

zajedničke poslove. 

Članak 7. 

 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina”. 

 

KLASA:   214-01/19-01/06 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

Ad. 17. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti  Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Velika Ludina u 2019. godine, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

  

 Jelena Malekinušić, ističe kako su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u obvezi najmanje jedanput godišnje, ili pri donošenju proračuna, 

razmatrati stanje sustava zaštite i spašavanja, te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na svom području prema članku 17. Zakona o sustavu civilne 

zaštite. 

 

 Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina u 2019. godini 

koje su prihvaćene jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA  
U 2019. GODINI 

 
 
 Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br.: 82/15, 118/18) 
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi je 
najmanje jedamput godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatrati stanje sustava 
zaštite i spašavanja, te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na svom području. 
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 Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva raščlambu (analizu) 
Procjene ugroženosti stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje 
moguće oblike ugroze i opasnosti, te njihove moguće posljedice na stanovništvo, 
materijalna i kulturna dobra, a prema elementima sadržanim u Procjeni, koja je 
izrađena prema Pravilniku o metodologiji izrade Procjene ugroženosti civilnog 
stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih 
katastrofa (N.N. 30/14 i 67/14), a usvojilo je Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na 
svojoj 14. sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine (Klasa: 214-01/11-01/9, Urbroj: 
2176/19-11-01/9).  
 

Prema elementima sadržanim u Procjeni ugroženosti stanovništva, te 
materijalnih i kulturnih dobara, te dalnjim aktivnim učestvovanjem stručnih službi 
Općine na prikupljanju potrebnih podataka, izrađen je Plan zaštite i spašavanja 
Općine Velika Ludina sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu Procjene 
ugroženosti i Plana zaštita i spašavanja (N.N. 30/14 i 67/14), koji je usvojen na 23. 
sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održanoj 31. svibnja 2012. godine 
(Klasa: 214-01/11-01/9, Urbroj: 2176/19-11-01/9) 

 
 Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da je područje Općine Velika 
Ludina ugroženo mogućim opasnostima i prijetnjama svih navedenih prirodnih i 
civilizacijskih katastrofa, osim pucanja hidroakumulacijskih brana, a posebno je 
ugroženo poplavama (rijeka Česma, te bujični vodotoci Moslavačke gore), požarima 
otvorenog prostora (nekontrolirano i nepažljivo spaljivanje otpada na otvorenim 
poljoprivrednim površinama), potresima (stupanj seizmičnosti 7-8° MCS), drugim 
prirodnim nepogodama, poput olujnih vjetrova orkanske snage, poledice, tuča, 
dugotrajne suše, te obilne padaline koje onemogućavaju normalno odvijanje života, 
tehničko-tehnološkim nesrećama u gospodarskim objektima (postojanje postrojenja 
koja pri radu koriste ili skladište opasne tvari) i prometu (područjem se vrši transport 
opasnih tvari), nuklearnim nesrećama (na udaljenosti do 1.000 km od teritorija 
Općine u pogonu se nalazi ukupno 40 nuklearnih elektrana, a NE Krško nalazi se 
vrlo blizu općinskim naseljima, a udaljenost Općinskog središta od NE Krško približno 
je 95 km), istjecanjem opasnih tvari u mjestima posebne ugroženosti (mogućnost 
zagađenja opasnim tvarima iz gospodarskih objekata i transportnih sredstava, 
vodotoka i izvora pitke vode), te epidemiološkim i sanitarnim opasnostima. 
Naposlijetku, ne treba zanemariti opasnost od ratnih i terorističkih djelovanja. 
 
 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne 
osobe, službe i udruge koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima 
zaštite i spašavanja sa ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, a to 
su:  
 - Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe: 
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Tablica 1. 
 
 

 snage vozila** područje djelovanja područje odgovornosti 

Središnje DVD* 

Vidrenjak 20 1 NV, 1 AC, 1K  područje Općine  područje Općine 

Ostala DVD*** 

Velika Ludina 10 1 AC, 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Mustafina Klada 10 1 AC, 1 K,1 MVŠ,  regulirano statutom društva - 

Okoli 10  1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Gornja Vlahinička 10  regulirano statutom društva - 

Katoličko Selišće 10 1 K, 1 MVŠ,  regulirano statutom društva - 

Mala Ludina 10 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Ruškovica 10  1 K 1 TC,  1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Kompator 10 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 
 
 
             * dobrovoljni ustroj bez profesionalaca 
               ** NV = navalno vozilo,  AC = autocisterna, TC = traktorska cisterna, K = kombi vozilo,            
                   MVŠ=motorna vatrogasna štrcaljka  

 
Tablica 2. 

 

najbliža profesionalna vatrogasna postrojba (tel. 660-423, 680-875 ) 

JVP Kutina 26/ 6/ 2-5* raspolaže odgovarajućom vatrogasnom tehnikom 

* ukupno vatrogasaca / vatrogasaca u smjeni / vatrogasaca za prvi izlaz  
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         Tablica 3. 
 
 

funkcija Ime adresa telefon mobitel 
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VIDRENJAK 

zapovjednik Goran Bistrički Cvjetna 11 044/ 658 470  099/ 2020506 

zamjenik Goran Petrec Mije Stuparića bb, Vidrenjak  097/7900150 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VELIKA LUDINA  

zapovjednik Dario Hegel Obrtnička 5 044/ 658 081 098/ 601216 

zamjenik Dejan Hegel Sv. Mihaela 21, V. Ludina 044/ 658 199  099/ 5064985 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MUSTAFINA KLADA  

zapovjednik Dubravko Petir Ulica Mustafina Klada 24 044/ 637 087 098/ 711919 

zamjenik Ivica Baričević Ulica Mustafina Klada 36 044/ 637 080 - 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a OKOLI  

zapovjednik Mile Močilac Česmanska 5, Okoli 044/ 642 102   098/ 1943226 

zamjenik Denis Gorički Crkvena 170 044/ 642 069 - 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a GORNJA VLAHINIČKA  

zapovjednik Dejan Peršić Moslavačka 4   044/ 638 031 098/ 1982350 

zamjenik Čedo Pelegrin Moslavačka 11   044/ 638 039 098/ 574892 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KATOLIČKO SELIŠĆE 
zapovjednik Vedran Svilić Ulica Mosl. vinograda 79 044/658 357 099/ 5937685 

zamjenik Domagoj Šimac Ulica Mosl vinograda   098/9504612 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MALA LUDINA, 

zapovjednik Dalibor Vanjek Moslavačka 34    044/ 658-002  095/9000845 

zamjenik Nikola Ključar Moslavačka 59 044/ 658 453  091/ 3006604 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a RUŠKOVICA 

zapovjednik Davor Naglić Ulica Ruškovica 47 044/658-381 098/9297994 

zamjenik Dražen Grenković Ulica Ruškovica 3 044/658 377 098/ 774189 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KOMPATOR, 

zapovjednik Siniša Sanković Rečica Kriška 1 A 044/658-429 091/ 5521700 
zamjenik Ivica Naglić Ulica Kompator 34 044/658-412 091/ 5437949 

 
VZ Općine Velika Ludina, Mije Stuparića 30, Vidrenjak, tel. /fax. 044/658472 

predsjednik VZ Općine Velika Ludina Branko Moguljak 
Mije Stuparića 11, 

Vidrenjak 
044/ 658143 
098/ 394678  

zapovjednik VZ Općine Velika Ludina Goran Bistrički Cvjetna 11, Vidrenjak 
044/ 658470 

099/ 2020506 

 
 

- Komunalna poduzeća:        
 

tablica 4. 
 
 

komunalno poduzeće Moslavnina d.o.o. – za vodu  telefon 

odgovorna osoba i dežurstvo 044/ 691-411  

poduzeće Moslavina plin d.o.o. – plin telefon 

odgovorna osoba i dežurstvo 044/ 684-038 

 
- HRVATSKE VODE, VGI „Lonja-Trebež“ Kutina i poduzeće koje se bavi 

obranom od poplava VGI „Lonja-Strug“ d.o.o. Kutina, 

- Policijska postaja Kutina, 

- Prometna policija Kutina, 

- Zdravstvene ustanove: 
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a) Hitna medicinska pomoć: 
 
Tablica 5. 
 

Zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći telefon 

Hitna medicinska pomoć u Kutini (194) 044/ 630-666 

 
 

     b) Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije  
     c) Dom zdravlja Kutina – Zdravstvena ambulanta Ludina, 
 
- Veterinarske službe: 

a) Veterinarska stanica Kutina d.o.o.  

b) Vet-med d.o.o. Stružec, 

 
- Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke Županije, Sisak, 

- Hrvatska elektroprivreda 

 
tablica 6. 

 

HEP  Elektra Križ, pogon Popovača Telefon 044/670-857 

 

- Hrvatske šume: 

tablica 7. 
 

“Hrvatske šume”  odgovorna osoba telefon 

Šumarija Popovača Davor Janković 044/ 679-014 

 
- Mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi pravnih i fizičkih osoba 

(sukladno članku 30. Zakona o zaštiti i spašavanju), 

- Centar za socijalnu skrb Kutina,  

- Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Kutina (sukladno Zakonu o 
Hrvatskom crvenom križu – N.N. 71/10), 

- Specijalizirane udruge građana (specijalizirane službe spašavanja i sl.). 

 

U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave zaštitom i spašavanjem nisu 
u mogućnosti sami učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza prijeti 
nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev Načelnika Općine aktivira se 
Stožer Civilne zaštite (kojeg je imenovao Općinski načelnik Odlukom o osnivanju i 
imenovanju Stožera Civilne zaštite, KLASA: 810-06/17-01/02, URBROJ: 2176/19-01-
17-12 od 04.09.2017. godine). 
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         T  Tablica 8. 
 

ČLANOVI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKA LUDINA 

Rbr. Dužnost u Stožeru Ime adresa telefon mobitel 

1. Načelnik stožera 
DRAŽEN 
KRALJ 

Mala Ludina, 
Moslavačka 2 

U stanu: 
044/658-044 

098/525313 

2. 
zamjenik Načelnika 

stožera 
BORIS  

MUNKO 
Andrije Hebranga 9, 

Kutina 
 

091/2123039 
098/729956 

3. 
 

član Stožera 
BRANKO  

MOGULJAK 
Vidrenjak,  

Mije Stuparića 11 
 098/394678 

4. član Stožera 
PREDRAG  

FITNIĆ 
Kralja Petra Krešimira 

IV, Kutina 
Posao: 

044/646-111 
098/262317 

5. član Stožera 
JOCO 

MARKOVIĆ 
Vidikovac 99 

Petrinja 
044/811-709 098/9443221 

6. član Stožera 
KATICA 
ZEMAN 

Augusta Šenoe 2, 
Kutina 

044/683-946 091/5452796 

7. član Stožara 
DRAGUTIN 

JUREC 
Velika Ludina, 
Obrtnička 31 

044/658-087 098/571668 

8. član Stožera 
DARIO 
HEGEL 

Velika Ludina, 
Obrtnička 5 

 098/601216 

9. Član Stožera 
MIROSLAV 

LIDMILA 
Velika Ludina 
Obrtnička 127 

 099/6580599 

10. član Stožera 
MILE 

MOČILAC 
Okoli, 

Česmanska 7 
 098/1943226 

 

Navedeni Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje 
pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski 
načelnik. 

Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage na području 
Općine ne bi bile dostatne, Općina može računati na pomoć snaga i sredstava drugih 
gradova i općina, te županijskih postrojbi CZ i organiziranih snaga zaštite i 
spašavanja Županije, kao i iz drugih Županija, te snaga iz sredstava Hrvatske vojske. 

 

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU REALIZIRANO U 

2018. godini 
(kn) 

PLANIRANO ZA 

2019. godinu (kn) 

1. 

 

 

 

 

CIVILNA ZAŠTITA 

(opremanje, osposobljavanje, 
smotriranje, angažiranje, osiguravanje 
uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i dr. 
aktivnosti i mjere u zaštiti i 
spašavanju) 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

5.000,00 

 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU REALIZIRANO U 

2018. godini 
(kn) 

PLANIRANO ZA 

2019. godinu (kn) 
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SKLONIŠTA 

(tehnička kontrola, tekuće i 
investicijsko održavanje skloništa 
osnovne zaštite, te osiguranje uvjeta 
za druge oblike sklanjanja) 

 

 

           0,00 

 

 

            0,00 

 

 

2. VATROGASTVO 

- opremanje, angažiranje i dr. 

(središnje dobrovaljno vatrogasno 
društvo, vatrogasna zajednica i DVD-
a) 

 

 

184.901,00 

 

 

256.000,00 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA 
JE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
REDOVITA DJELATNOST 

(JP za održavanje komunalne 
infrastrukture, hitna pomoć, javno 
zdravstvo, socijalna skrb, veterinarske 
službe, zaštita okoliša, pravne osobe 
od interesa za ZIS, i dr.) 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

4. UDRUGE GRAĐANA 

(crveni križ, ronilački klubovi, radio 
amateri, planinari, lovačka društva i 
dr.). 

 

68.625,00 

 

 

83.000,00 

 

 

5. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  

5.000,00 

 

       5.000,00 

 

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA (1+2+3+4+5) 

 

258.526,00 

 

344.000,00 

 

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja daje se slijedeći  

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Općina Velika Ludina je ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti, te uložila 
znatna sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, zbog čega 
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se može istaći da je sustav zaštite i spašavanja na tom području dostigao 
zadovoljavajuću razinu. 

 U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati 
i suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem 
razvoju treba povesti računa o ravnomjernijem razvoju  svih komponenti. 

 Obzirom da je Općina u 2017. i 2018. godini izdvojila sredstva za razvoj civilne 
zaštite, potrebno je i dalje sukladno člancima: 16., 17., 18., 19. Zakona o sustavu 
civilne zaštite (N.N. br. 82/15 i 118/18) u Proračunu za 2019. godinu izvršiti 
zakonsku obvezu osiguranja sredstava za razvoj civilne zaštite.  

 

KLASA: 810-06/19-01/03 
URBROJ: 2176/19-02-19-1 
 

Ad. 18. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje 2019.-2022. godine, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je nakon usvojenih Analiza stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine Velika Ludina potrebno donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje 2019., 2020., 2021., 2022. Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predstavljaju zbir potrebnih aktivnosti  koje se u 

svrhu poboljšanja sustava civilne zaštite trebaju poduzimati, u četverogodišnjem razdoblju, od 

svih sudionika civilne zaštite, a posebno Općine Velika Ludina kao jedinice lokalne 

samouprave. Ističe kako se svake godine moraju donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje prema Zakonu o sustavu civilne zaštite. 

 

 Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje 2019.-

2022. godine koje su prihvaćene jednoglasno sa 8 glasova ZA te su donijete slijedeće 

 
 

SMJERNICE  
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 
2019., 2020., 2021., 2022. 

 
Članak 1. 

 
 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predstavljaju zbir 
potrebnih aktivnosti koje se u svrhu poboljšanja sustava civilne zaštite trebaju 
poduzimati, u četverogodišnjem razdoblju, od svih sudionika civilne zaštite, a 
posebno Općine Velika Ludina kao jedinice lokalne samouprave. 
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Članak 2. 
 
SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 
  
1. Stožer civilne zaštite – stručno operativno i koordinativno tijelo, 
 
- u suradnji s izvršnim tijelom Općine Velika Ludina prati stanje sustava civilne 
zaštite, te predlaže mjere za unapređenje organizacije i opremljenosti postrojbe 
civilne zaštite. 
 
2. Vatrogastvo-operativne snage civilne zaštite: 
 
- nastaviti s razvojem DVD-a na području Općine Velika Ludina,   
- sukladno dokumentima zaštite od požara poduzimati mjere za daljnje organizacijsko  
i tehničko unapređenje protupožarne zaštite, 
- stalno pratiti rad i djelovanje DVD-ate prema iskazanim potrebama i materijalnim  
mogućnostima vršiti nabavku dodatne opreme s kojom bi se povećala efikasnost  
protupožarne zaštite, 
 
- osigurati materijalne pretpostavke za organizaciju i izvođenje obuke članova DVD- 
a, a naročito novih članova, 
- raditi na formiranju i održavanju protupožarnih putova i osmatračnica, 
- vršiti edukaciju stanovništva i pojačati redarsku kontrolu kod spaljivanja otpada. 
 
3. Društvo Hrvatskog crvenog križa – Gradsko društvo Kutina – operativna 
    snaga civilne zaštite:  
 
    - poboljšati smještajne kapacitete i opremljenost sredstvima za smještaj ugroženog      
      Stanovništva. 
 
4. Postrojba civilne zaštite 
 
- poboljšati opremljenost postrojbe opremom i tehničkim sredstvima, 
- osigurati obuku pripadnika postrojbe i upoznavanje članova iste s potencijalnim 
  opasnostima koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara na  
području Općine Velika Ludina. 
 
5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
 
- pravne osobe u većinskom vlasništvu Općine Velika Ludina u narednom razdoblju  
dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe  
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 
- pravne osobe koje su odlukom izvršnog tijela Općine Velika Ludina određene kao 
operativne snage u sustavu civilne zaštite u narednom razdoblju dužne su u 
operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti 
u sustavu civilne zaštite. 
 
 U daljnjem razvoju sustava civilne zaštite poduzeti sve potrebne mjere radi 
usklađivanja postojećih akata iz područja zaštite i spašavanja sa Zakonom o sustavu 
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civilne zaštite, uređenje i opremanje prostora za smještaj i sklanjanje ljudi i 
materijalnih dobara. 

Članak 3. 
 

 Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 
četverogodišnje razdoblje 2019., 2020., 2021. i 2022. godinestupaju na snagu osmog 
danaod dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 
 
 
KLASA:    810-06/19-01/04 
URBROJ: 2176/19-02-19-1 
 

 Ad. 19. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o pokretanju prodaje 

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je potrebno donijeti Odluku o pokretanju prodaje 

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 2/10 nekretnine u vlasništvu Općine Velika 

Ludina putem javnog natječaja – prikupljanjem pisanih ponuda, a odnosi se na k.č.br. 2191/1, 

k.o. Grabrov Potok, oranica u Dolnjoj Poljani u Donjoj Vlahiničkoj, koja se nalazi na 

području Grada Popovače koji su zainteresirani za kupnju jer se nalazi na njihovom području. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako Općina Velika Ludina na navedenoj čestici ima 

suvlasnički dio od 2/10 koja se teritorijalno nalazi na području Grada Kutine koji su 

zainteresirani za kupnju navedene čestice. Da bi se proveo javni natječaj napravljena je  

procjena tržišne vrijednosti nekretnine koja iznosi 3.162,56 kuna, koju je izradio stalni sudski 

vještak građevinske struke i procjenitelj nekretnina Valentin Jakovljević, dipl.ing.građ. iz 

Kutine. 

 

 Nakon obrazloženja, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Odluku o pokretanju 

prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 2/10 nekretnine u vlasništvu Općine 

Velika Ludina, oranica u Dolnjoj Poljani u Donjoj Vlahiničkoj, k.č.br. 2191/1 u k.o. Grabrov 

Potok, površine 494 čhv, upisana u z.k. uložak broj: 588, koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 

glasova ZA te je donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu  

Općine Velika Ludina 
 

Članak 1. 

 

Odobrava se pokretanje prodaje 2/10 nekretnine u vlasništvu Općine Velika Ludina putem 

javnog natječaja – prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 

 

1. Oranica u Dolnjoj Poljani u Donjoj Vlahiničkoj, k.č.br. 2191/1 u k.o. Grabrov Potok, 

površine 494 čhv, upisana u zk. uložak broj: 588, tržišne vrijednosti 3.162,56 kuna. 
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Članak 2. 

 

Procjena tržišne vrijednosti nekretnina utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnina, izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevinske struke i 

procjenitelja nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl.ing.građ. 

 

Članak 3. 

 

Iznos jamčevine za sudjelovanje u natječaju utvrđuje se u iznosu 10% od početna cijene. 

 

Članak 4. 

 

Općinski načelnik će u skladu s ovom Odlukom i Odlukom o uvjetima, načinu i postupku 

upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Velika Ludina donijeti odluku o raspisivanju 

javnog natječaja. 

 

Članak 5. 

 

Jedinstveni upravi odjel Općine Velika Ludina priprema i objavljuje natječaj o prodaji 

nekretnina u javnom glasilu, oglasnoj ploči i Internet stranici Općine, a postupak natječaja 

provodi Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda koje imenuje Općinski načelnik. 

 

Članak 6. 

 

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju zapisnika Povjerenstva, Općinski 

načelnik predlaže Općinskom vijeću donošenje konačne Odluke. 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/19-01/44 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

 

 Završeno u 18:00 sati. 

 

 

           Zapisničar:                               Predsjednik: 

 

 

       Mirjana Rajtora                    Vjekoslav Kamenščak  


