
1 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 29.06.2021. godine u 

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

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Antonio Paušić, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis, Martina Kovač Crnčec, Marijo 

Pomahać, Mario Šćuri, Tomislav Bišćan, Vedran Svilić, Ivan Marečić, Damir Belavić, Jurica 

Đudarić, Dražem Kralj, Zlatko Nežić   

 

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine V. Ludina; 

- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, 

- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove;  

- Maja Lacković Šalković, novinar „Mreža TV“ Voloder; 

- Branko Nikitović, snimatelj „Mreža TV“ Voloder; 

- Diana Jagodnik, novinar „Moslavački list“ i „Radio Moslavina“ Kutina. 

                                 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina, pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine, te ističe kako će se 

ova sjednica održava uz pridržavanje epidemioloških mjera zbog epidemije COVID 19. 

 

 Za pravovaljanost rada sjednice utvrđuje kvorum i konstatira da je na sjednici 

prisutno svih 13 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke 

Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

Prije početka rada sjednice potrebno je da vijećnici koji nisu bili na konstituirajućoj 

sjednici daju prisegu za člana Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća Vjekoslav 

Kamenščak čita tekst prisege za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijeća, te nakon 

prozivke vijećnika Vedrana Svilića, Ivana Marečića i Damira Belavića koji ponaosob 

izjavljuju „Prisežem“  i isti tekst prisege vlastoručno potpisuju. 

 

 Ujedno upoznaje o potpisanom Sporazumu kluba vijećnika Hrvatske demokratske 

zajednice, Općinske organizacije Velika Ludina i Liste Grupe birača – Zlatka Nežića kojem je 

predsjednik Martina Kovač Crnčec.  

 

 Također upoznaje sa Obavijesti SDP-a Velika Ludina o sastavljanju kluba vijećnika 

SDP-a i nezavisnog vijećnika kojem je predsjednik Tomislav Bišćan.  

 

Daje na glasanje dnevni red 02. sjednice koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova 

ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina zakazane 

za dan 29.06.2021. godine. 
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KLASA:  021-01/21-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-5 

 

 

D N E V N I    R E D : 

 

 

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

    (Zapisnik sa 39. i 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća)  

     

2. Aktualni sat 

 

3. Imenovanje Odbora za Statut i Poslovnik 

 

4. Imenovanje Odbora za Proračun i financije 

 

5. Imenovanje Odbora za socijalnu skrb 

 

6. Imenovanje Odbora za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja 

 

7. Imenovanje Odbra za školstvo i dodjelu stipendija 

 

8. Imenovanje Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu 

 

9. Imenovanje Odbora za sport i kulturu 

     

10. Imenovanje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina  

 

11. Imenovanje člana u Nadzorni odbor MOSLAVINE d.o.o. Kutina 

 

12. Imenovanje člana u Nadzorni odbor EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina 

 

13. Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina 

 

14. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju  

      poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  

      Općine Velika Ludina 

 

15. Davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice 

      i čitaonice Velika Ludina 

 

16. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove i 

      zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina 

 

17. Imenovanje Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih  

      kandidatura Savjeta mladih 

 

18. Donošenje Odluke o potpisivanju financijske dokumentacije Općine Velika Ludina 
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19. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske  

      korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od  

      01.01.2021. do 31.03.2021.  

 

20. Razmatranje i usvajanje Poslovnog izvješća Moslavine d.o.o. Kutina za 2020. godinu 

 

21. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom 

      u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2020. godinu 

 

22. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina  

       

23. Donošenje Odluke o prodaji poslovnog udjela u  trgovačkom društvu Moslavački list  

      d.o.o. Kutina  
 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 39. elektronske sjednice 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 13.04.2021. godine i Zapisnik sa 01. 

konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 15.05.2021. godine  te otvara raspravu.  

 

 Kako primjedbi na zapisnike nije bilo, iste daje na glasovanje koji su prihvaćeni 

jednoglasno sa13 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaćaju se Zapisnici sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(održana 13.04.2021. godine) i 01. konstituirajuće sjednice Općine Velika Ludina (održane 

15.06.2021. godine). 

 

Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat, te ističe kako je u materijalima 

dostavljena dva Izvješće o radu općinskog načelnika između 39. i 01. konstituirajuće sjednice 

Općinskog vijeća odnosno od 12.04.2021. do 14.06.2021. godine i Izvješće između 01. 

konstituirajuće i 02. sjednice Općinskog vijeća između 14.06.2021. i 24.06.2021. godine te 

otvara raspravu. 

 

 Tomislav Bišćan, postavlja pitanje čišćenja voćnjaka u Voćarskoj ulici, da li je poslana 

opomena za čišćenje jer iz istog izlaze razne divlje životinje. 

 

 Dražen Pavlović i Vjekoslav Kamenščak, odgovaraju da je komunalni redar poslao 

opomenu za čišćenje i dio se je počeo čistiti, a dio se još čisti. 

 

 Dražen Kralj, ističe pozornost da je kod Odluke o osnivanju i imenovanju članova 

Stožera civilne zaštite došlo do greške jer Dario Hegel nije zapovjednik već predsjednik 

vatrogasne postrojbe DVD-a Velika Ludina. Postavlja pitanje iz Izvješća u kojem je donijeta 

Odluka u kojoj se odobravaju financijska sredstva za izvođenje priključka na sustav javne 

odvodnje otpadnih voda na objektu u Velikoj Ludini, Sv. Mihaela 27. 
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Također su odobrena sredstva prema ponudi HEP-a za priključak električne energije 

na istoj adresi pa ga zanima obrazloženje zbog čega su odobrena sredstva. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da sve nekretnine koje su u vlasništvu Općine Velika 

Ludina za njih Općina snosi i skida teret preko Centra za socijalnu skrb kako bi se nekretnina 

prodala bez tereta. U ovom slučaju se radi o stanu koji je Općina Velika Ludina prodala 

Katarini Koletić gdje se nije mogla priključiti struja jer je postojao dug prijašnjih vlasnika, a 

dio troškova snosio je sam Kupac pa se na taj način pomoglo da se omoguće navedeni 

priključci na komunalnu infrastrukturu.  

 

 Ivan Marečić, postavlja pitanje da li postoji mogućnost postave klima uređaja u 

domovima koji se više koriste za neke razne svečanosti, a u ljetnim mjesecima je nesnošljivo 

vruće. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da je u domu Velika Ludina već postavljen klima uređaj, a 

postoji mogućnost da se ugradi i u domovima koji se najviše koriste. 

 

 Dražen Kralj, postavlja pitanje koliko je financijski ukupno koštala dogradnja i 

opremanje Dječjeg vrtića Ludina. DVD Mustafina Klada je tužila Općinu i dobila spor pa ga 

zanima koliko je to novaca. 

 

 Hrvoje Plaščar, pripremit će se odgovori pismeno za slijedeću sjednicu Općinskog 

vijeća.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako su vijećnici upoznati sa Izvješćem o radu općinskog 

načelnika između 39. i 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća odnosno od 12.04.2021. 

do 14.06.2021. godine i Izvješće između 01. konstituirajuće i 02. sjednice Općinskog vijeća 

između 14.06.2021. i 24.06.2021. godine, te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

o primanju na znanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 12.04.2021. do 24.06.2021. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 39. i 01. 

konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća odnosno od 12.04.2021. do 14.06.2021. godine i 

Izvješće između 01. konstituirajuće i 02. sjednice Općinskog vijeća između 14.06.2021. i 

24.06.2021. godine. 

 

II 

 

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

 

KLASA: 022-05/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-21-___ 
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Ad. 3.  

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je imenovati Odbor za Statut i Poslovnik te otvara 

raspravu. 

 

Ističe prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Odbor za Statut i 

Poslovnik imenuju: Martina Kovač Crnčec – predsjednik, Mario Šćuri – član, Tomislav 

Bišćan – član. 

 

Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je usvojen sa 13 glasova ZA te je 

donijeto slijedeće  

 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

o imenovanju Odbora  

za Statut i Poslovnik 

 

I 

 

 U Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se: 

 

1. Martina Kovač Crnčec - predsjednik; 

2. Mario Šćuri                  - član, 

3. Tomislav Bišćan          - član. 

 

II 

 

 Odbor za Statut i Poslovnik razmatra i predlaže Statut Općine Velika Ludina, 

Poslovnik Općinskog vijeća, te njihove izmjene i dopune. Predlaže donošenje odluka i drugih 

akata iz nadležnosti Općinskog vijeća. Daje mišljenje na prijedlog Odluke ili suglasnost na 

podnesene prijedloge koje donosi Općinsko vijeće, te obavlja i druge poslove određene 

Zakonom, Statutom, Poslovnikom, Odlukama i drugim aktima Općinskog vijeća. 

 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA:  021-01/21-02/__ 

URBROJ: 2176/19-02-21-__       

 

Ad. 4. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je imenovati Odbor za Proračun i financije te otvara 

raspravu. 

 

Ističe prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Odbor za Proračun i 

financije imenuju: Vjekoslav Kamenščak – predsjednik, Dejan Faltis – član, Zlatko Nežić – 

član. Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen sa 9 glasova ZA i 4 

SUZDRŽANA glasa te je donijeto slijedeće 
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R J E Š E N J E 

o imenovanju  

Odbora za Proračun i financije  

 

I 

 

 U Odbor za Proračun i financije imenuju se: 

 

 1. Vjekoslav Kamenščak   – predsjednik, 

 2. Dejan Faltis                   – član, 

 3. Zlatko Nežić                  – član. 

 

II 

 

 Odbor za Proračun i financije razmatra i daje mišljenje na Odluke o prihodima i 

rashodima Općine Velika Ludina, kao i na prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina sa 

Programima izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture i javnih potreba u kulturi, te daje 

preporuku za usvajanje istih. 

 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/__ 

URBROJ: 2176/19-02-21-__      
 

 

Ad. 5.  
 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Imenovanje Odbora za socijalnu skrb te otvara 

raspravu. 

 

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Odbor za 

socijalnu skrb imenuju: Dejan Faltis – predsjednik, Antonio Paušić – član, Jurica Đudarić – 

član. Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 

glasova ZA te je donijeto slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Odbora  

za socijalnu skrb 

 

I 

 

 U Odbor za socijalnu skrb imenuju se: 

 

 1. Dejan Faltis      – predsjednik, 

 2. Antonio Paušić - član, 
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 3. Jurica Đudarić -  član. 

II 

 

 Odbor za socijalnu skrb brine o socijalno ugroženima na području Općine Velika 

Ludina, prikuplja informacije i prijedloge sa terena, obrađuje ih, te predlaže rješenje iz 

područja socijalne skrbi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću. 

 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama" Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___      

 

Ad. 6. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno imenovati Odbor za dodjelu Godišnje 

nagrade i priznanja te otvara raspravu. 

 

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Odbor za 

dodjelu Godišnje nagrade i priznanja imenuju: Mario Šćuri – predsjednik, Marijo Pomahač – 

član, Martina Kovač Crnčec – član. Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova ZA te je donijeto slijedeće 

 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Odbora  

za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja 

 

I 

 

 U Odbor za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja imenuju se: 

 

 1. Mario Šćuri                  – predsjednik, 

 2. Marijo Pomahač           – član, 

 3. Martina Kovač Crnčec –  član. 

  

II 

 

 Odbor za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja zaprima, razmatra i samostalno daje 

prijedloge za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja fizičkim i pravnim osobama za neprekidno 

višegodišnje uspješno djelovanje na području Općine Velika Ludina, te predlaže Odluku o 

dodjeli Godišnje nagrade i priznanja Općinskom načelniku i Općinskom vijeću. Godišnja 

nagrada i priznanja dodjeljuju se jednom godišnje u obliku povelje za Dan Općine Velika 

Ludina. 
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III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___       

 

 

Ad. 7. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno imenovati Odbor za školstvo i dodjelu 

stipendija te otvara raspravu. 

 

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Odbor za 

školstvo i dodjelu stipendija imenuju: Martina Kovač Crnčec – predsjednik, Dejan Faltis – 

član, Zlatko Nežić – član. Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 13 glasova ZA te je donijeto slijedeće 

 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju  

Odbora za školstvo i dodjelu stipendija  

 

I 

 U Odbor za školstvo i dodjelu stipendija imenuju se: 

 1. Martina Kovač Crnčec  – predsjednik, 

 2. Dejan Faltis                   – član, 

 3. Zlatko Nežić                  – član. 

 

II 

 

 Odbor za školstvo i dodjelu stipendija razmatra i obrađuje prispjele prijave na natječaj 

za dodjelu stipendija, te nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva utvrđuje prijedlog liste 

kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. 

 Daje prijedloge i mišljenja nadležnim tijelima u svezi sa školskom problematikom. 

 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___       
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Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je imenovati Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu 

te otvara raspravu. 

 

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Odbor za 

gospodarstvo i poljoprivredu imenuju: Antonio Paušić – predsjednik, Marijo Pomahač – član, 

Zlatko Nežić – član. Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen sa 12 

glasova ZA i 1 glasom PROTIV te je donijeto slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju  

Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu  

 

I 

 U Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu imenuju se: 

 1. Antonio Paušić     – predsjednik, 

 2. Marijo Pomahač   – član, 

 3. Zlatko Nežić         – član. 

 

II 

 

 Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu brine za unapređenje gospodarstva i 

poljoprivrede na području Općine Velika Ludina, prikuplja informacije i prijedloge sa terena, 

obrađuje ih, te predlaže rješenja iz područja gospodarstva i komunalne djelatnosti Općinskom 

načelniku i Općinskom vijeću. 

 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

             

 

KLASA:  021-01/21-02/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___       

 

 

Ad. 9. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je imenovati Odbor za sport i kulturu te otvara 

raspravu. 

     

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Odbor za sport i 

kulturu imenuju: Marijo Pomahač – predsjednik, Dejan Faltis – član, Zlatko Nežić – član. 

Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova 

ZA te je donijeto slijedeće 
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R J E Š E N J E 

o imenovanju  

Odbora za sport i kulturu  

 

I 

 U Odbor za sport i kulturu imenuju se: 

 1. Marijo Pomahač   – predsjednik, 

 2. Dejan Faltis          – član, 

 3. Zlatko Nežić        – član. 

 

II 

 

 Odbor za sport i kulturu brine o unapređenju sporta i kulture na području Općine 

Velika Ludina, prikuplja informacije i prijedloge sa terena, obrađuje ih, te predlaže rješenja iz 

područja sporta i kulturnih djelatnosti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću. 

 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___      

 

Ad. 10. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je imenovati Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina te 

otvara raspravu. 

 

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića Ludina imenuju: Dejan Faltis – predsjednik, Martina Kovač Crnčec – član, 

Ivan Marečić – član. Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 13 glasova ZA te je donijeto slijedeće 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina  

 

I 

 

 U Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina imenuju se: 

 

 1. Dejan Faltis                     – predsjednik, 

 2. Martina Kovač Crnčec    – član, 

 3. Ivan Marečić                   – član.  
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II 

   

 Mandat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina traje četiri godine i rješavat će 

problematiku iz područja predškolskog odgoja. 

  

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___       

 

Ad. 11. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je imenovati člana u Nadzorni odbor MOSLAVINE 

d.o.o. Kutina te otvara raspravu. 

 

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se za člana u 

Nadzorni odbor Moslavine d.o.o. Kutina imenuje vijećnik Zlatko Nežić. Drugih prijedloga 

nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen sa 9 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa te je 

donijeto slijedeće 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju člana u Nadzorni odbor  

Moslavine d.o.o. Kutina 

 

I 

 

 U Nadzorni odbor Moslavine d.o.o. Kutina imenuje se ZLATKO NEŽIĆ iz Male 

Ludine, Moslavačka 28, 44316 Velika Ludina.      

 

II 

   

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___       
 

Ad. 12. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je imenovati  člana u Nadzorni odbor EKO 

MOSLAVINA d.o.o. Kutina te otvara raspravu. 
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Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se za člana u 

Nadzorni odbor Eko Moslavine d.o.o. Kutina imenuje vijećnik Vjekoslav Kamenščak. Drugih 

prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen sa 11 glasova ZA, 1 SUZDRŽANI 

glas i 1 glas PROTIV te je donijeto slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju člana u Nadzorni odbor  

EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina 

I 

 

 U Nadzorni odbor EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina imenuje se vijećnik 

VJEKOSLAV KAMENŠČAK iz Velike Ludine, Obrtnička 85, 44316 Velika Ludina. 

      

II 

   

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___       

 

Ad. 13. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je imenovati Povjerenstvo za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Povjerenstvo za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina imenuju: Vladimir Bohatka – 

predsjednik, Jelena Malekinušić – član i Marijo Pomahač - član. Drugih prijedloga nema pa 

isti daje na glasanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova ZA te je donijeto slijedeće 

 

 

RJEŠENJE  

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta  

od prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina 

 

I. 

 

 U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina 

imenuju se: 

1. Vladimir Bohatka, predsjednik 

2. Jelena Malekinušić, član 

3. Marijo Pomahač, član. 

 

II. 

 

 Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 



13 

 

III. 

 

 Općinsko povjerenstvo obavlja poslove utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda i godišnjim Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda 

Općine Velika Ludina. 

 

IV. 

 

 Administrativne i stručne poslove za potrebe Općinskog povjerenstva obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina. 

 

V. 

 

 Sredstva za rad Općinskog povjerenstva osiguravaju se u Proračun Općine Velika 

Ludina. 

VI. 

 

 Danom stupanja na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina („Službene 

novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/19). 

 

VII. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   361-07/21-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___ 

 

 

Ad. 14. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Povjerenstvo za 

zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Velika Ludina imenuju:  Denis Pedić - pravne struke, Lorena Marjanović - geodetske 

struke, Vladimir Bohatka - agronomske struke, Nenad Kušec - vanjski suradnik, Marijo 

Pomahač - član općinskog vijeća. 

 

Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 

glasova ZA te je donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  

Općine Velika Ludina 

 

I 

 

Ovom Odlukom se osniva i imenuje Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog 

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

tekstu: Povjerenstvo). 

 Povjerenstvo čini pet članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske 

struke te dva predstavnika općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

II 

  

 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Denis Pedić, pravne struke, 

2. Lorena Marjanović, geodetske struke, 

3. Vladimir Bohatka, agronomske struke, 

4. Nenad Kušec, vanjski suradnik, 

5. Marijo Pomahač, član općinskog vijeća. 

 

III 

 

Članovi Povjerenstva iz stavka II. ovoga članka kao i članovi njihovih obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju koji 

su u nadležnosti rada tog Povjerenstva.  

 

IV. 

 

 Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća, traje do 

isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

V. 

 

 Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Velika Ludina Odluku o izboru 

najpovoljnije ponude za zakup / prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske. 

VI. 

 

 Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezane uz provedbu postupka javnog 

natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, kao i sve ostale 

poslove, obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina. 

 

VII. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 6/20) 

 



15 

 

VIII. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 

 

KLASA:  320-02/21-01/05 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 15. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je dati suglasnost na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe kako je potrebno donijeti novi Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina zbog usklađivanja sa zadnjim 

izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina koje je 

donijeto jednoglasno sa 13 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

 

 Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina, koji je sastavni dio ove odluke. 

 

II 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 

 

 

KLASA:   612-01/21-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___ 

 

Ad. 16. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o objavi javnog poziva za isticanje 

kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina te otvara 

raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe kako je potrebno raspisati ponovni Javni poziv za isticanje 

kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina. Savjet 

mladih ima 5 članova i 5 zamjenika članova, a mandat im traje tri godine. Na javni poziv 

mogu se javiti osobe u dobi od 15 do 30 godina života. 
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Damir Belavić, postavlja pitanje na koji način će se obavijestiti mladi da se jave na 

raspisani Javni poziv? 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da se Javni poziv objavljuje na službenim stranicama 

Općine Velika Ludina, a poslat će se i udrugama na području Općine Velika Ludina koje u 

svom članstvu imaju osobe u toj dobi. 

 

Dražen Pavlović, ističe da je službena stranica Općine formalni način za objavu 

mještana, moguće i preko medija, a mogu se proslijediti Javni pozivi i udrugama. Službena 

stranica Općine je dosta posjećena, a dosta se objavljuje informacija i preko facebooka.  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o objavi javnog poziva za isticanje 

kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina na 

glasovanje koja je prihvaćena jednoglasno sa 13 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 

O D L U K A 

o objavi javnog poziva za isticanje kandidature 

za članove i zamjenike članova  

Savjeta mladih Općine Velika Ludina 
 

I. 

 Savjet mladih Općine Velika Ludina osniva se kao savjetodavno tijelo Općine Velika 

Ludina u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Velika Ludina. 

 

II. 

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina mogu biti 

osobe u dobi od 15 (petnaest) do 30 (trideset) godina života, s prebivalištem ili boravištem na 

području Općine Velika Ludina. 

 

Savjeti mladih Općine Velika Ludina ima 5 (pet) članova i 5 (pet) zamjenika članova čiji 

mandat traje 3 (tri) godine. 

 

III. 

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike, temeljem javnog poziva za isticanje 

kandidatura, mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima 

opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci 

političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj kao i 

neformalne skupine mladih. 

 

Prilikom isticanja kandidature za člana savjeta mladih Općine Velika Ludina, obavezno se 

predlaže i kandidat za zamjenika svakog člana.  

 

Svaki ovlašteni predlagatelj može podnijeti prijedloge za najviše dva kandidata za članove 

Savjeta mladih Općine Velika Ludina i najviše dva kandidata za zamjenike članova. 

 

 

IV. 

 Prijedlog kandidata mora sadržavati: 
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 - naziv ovlaštenog predlagatelja odnosno naziv „neformalna skupina mladih“, 

            - ime i prezime kandidata i njegova zamjenika, 

 - adresa prebivališta odnosno boravišta kandidata i njegova zamjenika, 

            - dan, mjesec i godina rođenja kandidata i njegova zamjenika, 

            - OIB kandidata i njegova zamjenika, 

            - obrazloženje kandidature. 

 

 Kandidatura mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjerena 

pečatom predlagatelja, ukoliko predlagatelj ima pravnu osobnost. 

 

 Uz kandidaturu je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice odnosno 

uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu za kandidata i njegova zamjenika, kao dokaz o 

prebivalištu odnosno boravištu na području Općine Velika Ludina, kao i vlastoručno 

potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor člana odnosno zamjenika člana 

Savjeta. 

 

 Uz kandidaturu je potrebno priložiti i izvadak iz registra udruga ili drugog registra u 

koji se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih, izvadak iz statuta udruge iz kojeg se vidi 

da je udruga ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, preslike 

odluke o osnivanju organizacijskog oblika djelovanja mladih, izvatke iz statuta ili druge akte 

kao dokaz o svojstvu ovlaštenog predlagatelja. 

 

 Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen i popis osoba koje čine 

skupinu i podržavaju kandidaturu, sa slijedećim podacima: ime i prezime, adresa prebivališta 

odnosno boravišta, dan, mjesec i godina rođenja, OIB i potpis osobe. 

 

V. 

 Uz prijedlog, predlagatelj je dužan predložiti: 

 - potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih, 

 - potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Savjeta mladih, 

 - životopis kandidata za člana Savjeta mladih, 

 - životopis kandidata za zamjenika člana Savjeta mladih, 

 - presliku osobne iskaznice kandidata za člana Savjeta mladih, 

 - presliku osobne iskaznice kandidata za zamjenika člana Savjeta mladih, 

 - izvadak iz registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 6 mjeseci). 

 

VI. 

 Prijedlozi se, uz dodatnu dokumentaciju, podnose na propisanim obrascima koji se 

mogu preuzeti na web stranici Općine Velika Ludina (www.opcina-vludina.hr ) ili osobno u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina. 

 

VII. 

 Prijedlozi kandidata podnose se osobno u pisarnici Općine Velika Ludina ili putem 

pošte na adresu: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, s naznakom 

„prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih – ne otvarati“. 

 

VIII. 

 

 Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici 

Općine Velika Ludina. 

http://www.opcina-vludina.hr/
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 Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati. 

 

 

KLASA:  006-01/21-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-4 

 

Ad. 17. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno imenovati Povjerenstvo za provjeru 

valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura Savjeta mladih  te otvara raspravu. 

 

Ističe kako je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i Grupe birača da se u Povjerenstvo za 

provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura Savjeta mladih imenuju 

se: Vjekoslav Kamenščak - predsjednika, Dejan Faltis -  član, Martina Kovač Crnčec -  član, 

Marijo Pomahač – člana, Ivan Marečić -  član.  

 

Drugih prijedloga nema pa isti daje na glasanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 

glasova ZA te je donijeto slijedeće 

 

R  J   E  Š  E  N  J  E 

o imenovanju Povjerenstva za provjeru 

valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura 

Savjeta mladih 

 

I 

 

 U Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura 

Savjeta mladih imenuju se: 

            1. Vjekoslav Kamenščak - za predsjednika, 

 2. Dejan Faltis                  - za člana, 

 3. Martina Kovač Crnčec - za člana, 

 4. Marijo Pomahač           - za člana, 

 5. Ivan Marečić                - za člana. 

 

II 

 

 Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura 

obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka 

za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih 

kandidatura. 

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama" Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA:  006-01/21-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___ 
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Ad. 18. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o potpisivanju financijske 

dokumentacije Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti novu Odluku o potpisivanju financijske 

dokumentacije Općine Velika Ludina jer je dodan Hrvoje Plaščar a briše se Dražen Kralj. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o potpisivanju financijske 

dokumentacije Općine Velika Ludina  koja je prihvaćena jednoglasno sa 13 glasova ZA te je 

donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 
I 

 
 Za potpisivanje financijske dokumentacije Općine Velika Ludina imenuju se: 

 

 1. Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove u Općini Velika Ludina. 

2. Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina, 

3. Marta Kucelj, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina, 

4. Dražen Pavlović, Općinski načelnik Općine Velika Ludina, 

   

II 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o potpisnicima financijske 

dokumentacije Općine Velika Ludina Klasa: 402-01/19-01/41, Urbroj: 2176/19-02-19-1 od 

30.04.2019. godine („Službene novine Općine Velika Ludina br. 4/19). 

 

III 

 

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

Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA:   402-01/21-01/41 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 19. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je razmotriti i prihvatiti financijske izvještaje za 

Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021. te otvara raspravu. 

 

Hrvoje Plaščar, obrazlaže financijske izvještaje za Općinu Velika Ludina i 

proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje 

od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine koji su već predani na FINA-u na propisanim 

obrascima. 
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Dražen Kralj, postavlja pitanje starom – novom načelniku da podnese izvješće o 

zaduženosti općine, kreditu odnosno financijskom stanju Općine. 

 

Dražen Pavlović, odgovara da Općina nije zadužena, ali ima odobren minus u banci. 

Dječji vrtić Ludina je ima kredit koji se koristi za dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića 

Ludina te nakon sve provjere i dostave dokumentacije, čeka se povrat sredstava kroz sredstva 

EU. Sve se obveze redovito podmiruju, Općina nije zadužena, niti prezadužena, sve 

funkcionira normalno.   

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijski izvještaj za Općinu Velika 

Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 

glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 
 

I 
 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za razdoblje od 

01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine i to kako slijedi:      

                                       U KN 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                                   1.993.953 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                               1.918.371 

  b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                               75.582    

   

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                                   2.102.745 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                               2.050.322 

   b) rashodi za nabavu  nefinancijske imovine                               52.423 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                      866.576    

 - od toga: 

  a) obveze za rashode poslovanja                                                394.801 

  b) obveze za financijsku imovinu                                              400.000    

                        c) obveze za nefinancijsku imovinu                                             71.775        

   

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2021. godine                                              456.254 

 

II 
 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.          

 

 

KLASA:  402-01/21-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijski izvještaj proračunskog korisnika 

Dječji vrtić Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine  koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 13 glasova ZA te je donijeta slijedeća 
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O   D   L   U   K   A 

 

I 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića 

Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine i to kako slijedi:  

           

                                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                               913.681 

 - od toga: 

             a) prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja)    87.635  

                        b) prihodi iz Proračuna                                                         826.046 

      

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                       456.245 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                            442.562 

                  b) rashodi za nefinancijsku imovinu                                       13.683  

 

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2021. godine                                            2.119 

 

II 
 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.          

 

KLASA:  402-01/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-21-__ 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijski izvještaj proračunskog korisnika 

Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine  koji 

je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine i to kako 

slijedi:            

                                              U KN 

UKUPNI PRIHODI                                                                                                  44.977 

 - od toga: 

 a) prihodi iz Proračuna                                                                                   44.977

  

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                                     46.284 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                          45.369 

                        b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           915    

 

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2021. godine                                                        2.054 
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II 
 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.          

 

KLASA:   402-01/21-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-21-___ 

 

Ad. 20. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je razmotriti i usvojiti Poslovno izvješće Moslavine 

d.o.o. Kutina za 2020. godinu te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2020. 

godinu te ističe kako je sukladno Zakonu o vodnim uslugama dana 28.06.2013. godine 

izvršena podjela društva osnivanjem Eko Moslavine d.o.o. s temeljnim kapitalom u iznosu od 

9.330.000 kn, te je završen proces odvajanja djelatnosti vodnih usluga od ostalih komunalnih 

djelatnosti. Ukupni temeljni kapital Moslavine d.o.o. s 31.12.2020. godine iznosi 74.216.000 

kn. Udio u vlasništvu s 31.12.2020. godine je slijedeći: Grad Kutina – 61,00% (45.271.800 

kn), Grad Popovača – 32,00% (23.749.100 kuna) i Općina Velika Ludina 7,00 % (5.195.100 

kn).  

Sa 28.02.2020. godine proveden je unos komunalnih vodnih građevina sukladno 

Zakonu o vodnim uslugama temeljem odluka gradskih/općinskih vijeća o prijenosu prava 

vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama i skupštinske odluke od 11.12.2019. godine 

Vrijednost vodnih građevina koje su unijete u Društvo je 76.341.773 kn od toga se povećao 

ulog u temeljni kapital u iznosu od 22.227 kn i ulaganje kroz potporu u iznosu od 54.104.318 

kn. Unos vodnih građevina kroz temeljni kapital Općine Velika Ludina je 4.185.500,00 kn, a 

unos vodnih građevina kroz potpore je 14.977.872,87 kuna što ukupno iznosi 19.163.372,87 

kn. 

Prema Poslovnom izvješću Moslavine d.o.o. Kutina 2019.-2023. su godine provedbe 

„Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ prema fondovima EU. 

Srednjoročni planovi uključuju nastavak realizacije EU projekta „Aglomeracija Kutina“ koji 

se odnosi na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za kondicioniranje 

pitke vode koja obuhvaća projektiranje, izgradnju i pokusni rad na oba uređaja. Vrijednost 

projekta je cca 500 milijardi kuna. Ističe kako je jedina investicija preko Moslavine d.o.o. 

Kutina napravljena prepumpna stanica u Velikoj Ludini u vrijednosti 1,7 milijuna kuna preko 

sredstava EU. U budućnosti planira se preko mini aglomeracije napraviti kanalizacijska mreža 

gdje još nije dovršena za naselja: Vidrenjak, Okoli i Grabrov Potok u neko dogledno vrijeme.   

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina 

za 2020. godinu  koje je prihvaćeno jednoglasno sa 13 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 2020. godinu, koje je 

sastavni dio ovog Zaključka. 
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II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/21-07/07 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Ad. 21. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je razmotriti Izvješće o provedbi Plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2020. godinu te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je potrebno usvojiti Izvješće o provedbi plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2020. godinu kojeg je Općina u 

obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom najkasnije 

do 30. rujna te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 

Sisačko-moslavačke županije. Izvješće o provedbi Plana upravljanja prati strukturu poglavlja 

Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina utvrđenih 

Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike 

Hrvatske. 

 

Na službenoj stranici Općine Velika Ludina nalazi se ikona nekretnine koja sadrži sve 

podatke o imovini Općine: evidenciju imovine, upravljanje i raspolaganje imovinom i 

natječaje te ukoliko je netko za nešto zainteresiran može pregledati. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Izvješće o provedbi plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2020. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno 

sa 13 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 
ODLUKA  

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2020. GODINU 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Velika Ludina za 2020. godinu kojeg je Općina Velika Ludina u obvezi donijeti u 

skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 

52/18), te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 

Sisačko-moslavačke županije. 
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II. 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg 

plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina, utvrđenih Uredbom o 

propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne 

novine«, broj 24/14). 

III. 

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 

2020. godinu donosi Općinsko vijeće Općine Velika Ludina za prethodnu godinu, a najkasnije 

do 30. rujna.  

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama 

Općine Velika Ludina«, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Velika Ludina i 

dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama 

(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). 

 

 

Klasa:   402-01/21-01/44 

Urbroj: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 22. 

 

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

Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

    

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je, temeljem raspisanog natječaja u „Večernjem 

listu“ od 08. travnja do 22. travnja 2021. godine za prodaju 14 nekretnina u vlasništvu Općine 

Velika Ludina pristiglo 11 ponuda zainteresiranih kupaca dok za 3 nekretnine nije pristigla 

niti jedna ponuda. U privitku je dostavljen Zapisnik s javnog otvaranja pristiglih ponuda na 

objavljeni natječaj i prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 

koju treba donijeti Općinsko vijeće da bi se mogli dalje sklopiti ugovori o prodaji nekretnina. 

Za tri nekretnine, za koje nije pristigla niti jedna ponuda, predlaže se ponovno raspisivanje 

natječaja za prodaju. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu 

Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 13 glasova ZA donijeta je slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

 

O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

I 

 

 Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina slijedećim 

kupcima i to: 
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1. RENATI BIOČIĆ, Sv. Mihaela 27, Velika Ludina, nekretnina pod red. brojem 1.                    

    i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

1. 313/2 Ludina 601 41,79 m² 

+ 

6,26 m² 

Velika 

Ludina 

Kuća, dvorište u 

mjestu 

Stan na drugom 

katu, Etažno 

vlasništvo  

(E-6) 

75.501,20 7.550,12 

 

     u iznosu od 75.501,20 kuna. 

 

2. VEDRANU SVILIĆU, Katoličko Selišće, Moslavačkih vinograda 79, nekretnina    

     pod rednim brojem 3. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

3. 4857 Katoličko 

Selišće 

1073 1074 m² Katoličko 

Selišće 

Oranica u 

mjestu 

1.138,44 113,84 

 

    u iznosu od 1.933,20 kuna. 

 

 

3. OPG TIHOMIRU PERAIĆU, Dobri dol 49, Zagreb, nekretnina pod rednim   

    brojem 4. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

4. 5222 Katoličko 

Selišće 

1073 6808 m² Katoličko 

Selišće 

Oranica Brezik 7.216,48 721,64 

 

               u iznosu od 14.432,96 kuna. 
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4. VEDRANU SVILIĆU, Katoličko Selišće, Moslavačkih vinograda 79,   

    nekretninu pod rednim brojem 5. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

5. 5254 Katoličko 

Selišće 

1073 4986 m² Katoličko 

Selišće 

Livada Gornje 

livade 

5.285,16 528,51 

 

    u iznosu od 8.974,80 kuna. 

 

 5. VEDRANU SVILIĆU, Katoličko Selišće, Moslavačkih vinograda 79, nekretninu  

                pod rednim brojem 6. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

6. 5253 Katoličko 

Selišće 

1371 4966 m² Katoličko 

Selišće 

Livada Gornje 

livade 

5.263,96 526,39 

 

                u iznosu od 8.938,80 kuna. 

 

 6. VEDRANU SVILIĆU, Katoličko Selišće, Moslavačkih vinograda 79,  

                nekretnina pod red. br. 8. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

8. 4858 Katoličko 

Selišće 

710 1069 m² Katoličko 

Selišće 

Oranica u 

mjestu 

1.133,14 113,31 

 

       u iznosu od 1.924,20 kuna. 

 

7. VEDRANU SVILIĆU, Katoličko Selišće, Moslavačkih vinograda 79,  

    nekretnina pod red. br. 9. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 
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9. 4859 Katoličko 

Selišće 

710 3922 m² Katoličko 

Selišće 

Kuća i dvorište 

u mjestu 

9.687,34 968,73 

 

                u iznosu od 13.727,00 kuna. 

 

8. VEDRANU SVILIĆU, Katoličko Selišće, Moslavačkih vinograda 79, 

    nekretnina pod rednim brojem 10. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

10. 4869 Katoličko 

Selišće 

710 1069 m² Katoličko 

Selišće 

Oranica u 

mjestu 

1.133,14 113,31 

 

     u iznosu od 1.924,20 kuna. 

 

 9. MARIJANU ĐURIŠECU, Ulica Bedema ljubavi 50, Sesvete 

                nekretninu pod red. br. 11. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

11. 4978/1 Katoličko 

Selišće 

710 3013 m² Katoličko 

Selišće 

Oranica 

Pešćenica 

3.193,78 319,37 

 

      u iznosu od 7.001,00 kuna. 

 

 10. NIKOLI TRNJARU, Vodnjanska 5, Zagreb 

       nekretnina pod red. br. 12. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

12. 4978/4 Katoličko 

Selišće 

710 2957 m² Katoličko 

Selišće 

Oranica 

Pešćenica 

3.134,42 313,44 

 

       u iznosu od 7.001,00 kuna. 

 

11. MILANU ERMACORI, Cvjetna ulica 5, Velika Ludina 

                 nekretnina pod red. br. 13. i to: 
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Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

13. 4978/5 Katoličko 

Selišće 

710 2961 m² Katoličko 

Selišće 

Oranica 

Pešćenica 

3.138,66 313,86 

 

                 u iznosu od 6.500,00 kuna. 

 

II 

 

 Za nekretnine za koje nije pristigla niti jedna ponuda i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

2. 439 Ludina 460 2576 m² Velika 

Ludina 

Kuća, dvorište 

i oranica 

101.315,25 10.131,52 

7. 3093/2 Katoličko 

Selišće 

710 4167 m² Ludinica Livada 

Mijakovska u 

Ludinici 

4.417,02 441,70 

14. 5256 Katoličko 

Selišće 

710 10116 Katoličko 

Selišće 

Livada Gornje 

livade 

10.722,96 1.072,29 

 

raspisat će se ponovni natječaj. 

III 

 

 Uplaćena jamčevina koju su uplatili zainteresirani kupci iz točke I ove Odluke u 

iznosu od 10% od ukupne cijene predmetnih nekretnina uračunat će se u prodajnu cijenu 

predmetne nekretnine. 

 

 Između Prodavatelja i kupaca iz točke I ove Odluke sklopit će se ugovor o kupnji 

nekretnine te se ovlašćuje općinski načelnik za potpis istog. 

 

IV 

 

Ova Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina stupa na snagu 

dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/21-01/28 

URBROJ: 2176/19-02-21-22 
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Ad. 23. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o prodaji poslovnog 

udjela u  trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. Kutina te otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, obrazlaže kako se namjerava prodati poslovni udio u Moslavačkom 

listu d.o.o. Kutina od 25%, koji je Općina Velika Ludina dobila razdiobom bivše Općine 

Kutina na tri jedinice lokalne samouprave po kriteriju broja stanovnika. Udjeli koje je Općina 

Velika Ludina imala u Hidraulici d.d. Kutina su prodani. Upoznaje sa pismom namjere Grada 

Kutine za kupnjom poslovnog udjela. Početna prodajna cijena od 285.488,50 kuna utvrđena je 

Elaboratom o procjeni vrijednosti društva Moslavački list d.o.o. Kutina, izrađenom od AGO 

KARTA d.o.o. Zagreb od 24.03.2021. godine. Nakon donošenja Odluke o prodaji poslovnog 

udjela u trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. Kutina raspisat će se Poziv za iskazivanje 

interesa za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. u javnom 

glasilu i stranici Općine Velika Ludina, a konačnu Odluku donijet će Općinsko vijeće. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o prodaji poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. koja je prihvaćena jednoglasno sa 13 glasova ZA te 

je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

o prodaji poslovnog udjela u  

trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o.  
 

Članak 1. 

 

Općina Velika Ludina prodati će 25% poslovnog udjela u trgovačkom društvu Moslavački list 

d.o.o., sa sjedištem u Kutini, Ul. Ivana Gorana Kovačića 25, MBS: 080139491, OIB: 

38734276515, osoba ovlaštena za zastupanje Ivan Gračaković, direktor, OIB: 68927192398. 

 

Članak 2. 

 

Početna prodajna cijena od 285.488,50 kuna utvrđena je Elaboratom o procjeni vrijednosti 

društva Moslavački list d.o.o., Kutina, izrađenom od AGO KARTA d.o.o. Zagreb od 

24.03.2021. godine. 

 

Članak 3. 

 

Jedinice lokalne samouprave koje su u suvlasništvu trgovačkog društva Moslavački list d.o.o. 

biti će obaviještene o prodaji poslovnog udjela iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

Prodaja poslovnog udjela provodi se sukladno Odluci o načinu prodaje dionica, poslovnih i 

vlasničkih udjela u vlasništvu Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika 

Ludina“ br. 3/16) i na temelju ove Odluke. 
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Članak 5. 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Velika Ludina za poduzimanje svih pravnih radnji 

potrebnih za provedbu ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 

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

 

 

KLASA: 402-01/21-01/06 

URBROJ: 2176/19-21-02-3 

 

 

 

 Završeno u 16:50 sati. 

 

 

 

Referent za administrativne poslove:                                          Predsjednik: 

 

 

         Mirjana Rajtora                     Vjekoslav Kamenščak  


