
1 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 25.03.2021. godine u 

15,45 sati u društvenom domu „Mijo Stuparić“ Vidrenjak, Mije Stuparića 30, prostorija DVD-

a Vidrenjak i VZO-a Velika Ludina. 

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis, Tomislav Bišćan, Vedran Svilić,  

Ivan Marečić, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir   

 

- Odsutni vijećnici: Stevo Kovač, Damir Belavić, Igor Faltis, Nikola Mokosek  

                                 

                                                                                                                      

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik općinskog načelnika Općine V. Ludina, 

- Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik JUO Općine Velika Ludina, 

- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, 

- Verica Kesak, referent – komunalni redar, 

- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove, 

- Dijana Jagodnik, novinar „Moslavački list“ d.o.o. Kutina, 

- Matej Kostelac, snimatelj „Mreža TV“ 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

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

ova sjednica održati u Društvenom domu „Mijo Stuparić“ Vidrenjak u prostorijama 

Vatrogasne zajednice Općine Velika Ludina jer se trenutno vrši otklanjanje i sanacija nastale 

štete od požara u domu Velika Ludina.  

 

Sjednica se održava uz pridržavanje svih potrebnih epidemioloških mjera zbog 

COVID-19. Za pravovaljanost rada sjednice utvrđuje kvorum i konstatira da je na sjednici 

prisutno 9 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke Općinskog 

vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

Daje na glasanje dnevni red 38. sjednice koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova 

ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina zakazane 

za dan 25.03.2021. godine. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

 



2 

 

D N E V N I    R E D : 

 

 

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

    (Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća)  

     

2. Aktualni sat 

 

3. Prihvaćanje Godišnjeg Izvršenja Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu 

    sa programima 

 

4. Donošenje Odluke o imenovanju Ravnateljice Dječjeg vrtića Ludina 

 

5. Razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o III. Izmjenama i dopuna Poslovnika  

    Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

 

6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina (stan i šuma) 

 

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

    (kuća, stan i dr.) 

 

8. Donošenje Odluke o naknadi za rad Predsjednika i podpredsjednika te članova Općinskog  

    vijeća Općine Velika Ludina 

 

9. Donošenje Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja  

    poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina u  

    2020. godini 

    

10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti –  

      dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija na području Općine Velika Ludina u 2021. godini 

 

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

      Općine Velika Ludina za 2020. godinu 

 

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

      od požara za područje Općine Velika Ludina za 2020. godinu 

 

13. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje    

      Općine Velika Ludina za 2021. godinu 

 

14. Donošenje Odluke o prodaji plinske mreže u vlasništvu Općine Velika Ludina 

   

15. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala u trgovačkom društvu  

      Eko Moslavine d.o.o.  

 

16. Prihvaćanje Izvješća o radu Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2020. godinu  za  

      područje Općine Velika Ludina 
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Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 17.02.2021. godine, te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

17.02.2021. godine. 

 

Ad. 2. 

 

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

o radu općinskog načelnika između 37. i 38. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 

12.02.2021. do 19.03.2021. godine, te otvara raspravu. 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako je primijetio rupu na cesti za Gornju Vlahiničku, kraj 

obitelji Faltis, te postavlja pitanje kada će se ista sanirati. 

 

 Maja Pesić, postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se svim umirovljenicima na 

području općine dodijele financijska sredstva za Uskrs i Božić ili neki bon, naravno prema 

utvrđenim kriterijima i visini mirovine.  

 

 Dražen Pavlović, odgovara da je cesta za Gornju Vlahiničku pod nadležnosti 

Županijske uprave za ceste. U naselju Mala Ludina kod Lipovice, potrebno je sanirati propust 

i cestovni jarak, te će se održat sastanak sa predstavnicima Županijske uprave za ceste i obići 

sve sporne lokacije. Ujedno ističe da je Županijska uprava za ceste zajedno sa Općinom 

Velika Ludina potpisala Sporazum o zajedničkom financiranju radova izvanrednog 

održavanja kolničkog zastora dijela županijske ceste Ž3124 u naselju Vidrenjak, pa smatra da 

će uz navedene radove ići i popravak te rupe za Gornju Vlahiničku, a ukoliko ŽUC isto ne 

sanira, sanirat će Općina Velika Ludina. 

 

 Ističe kako isplata sredstava za umirovljenike nije opcija bez obzira na izbore. Tu bi 

trebalo tražiti ispis mirovina, odredit neke kriterije za isplatu, netko u kućanstvu ima po dvije 

mirovine, a neki možda sami žive na rubu egzistencije. Ističe kako se, na neki način, pomaže 

kroz Odbor za socijalnu skrb gdje se traži od Porezne uprave potvrda o dohotku, gdje se vide 

prihodi i po tome se odredi financijska pomoć. Također se puno pomaže bolesnima i 

invalidima na području Općine Velika Ludina kojima se dodijele financijska sredstva za 

Uskrs i Božić na prijedlog Odbora za socijalnu skrb, tako da smatra da nije potrebno donositi 

generalnu odluku za sve umirovljenike. 

 

 Dubravko Petir, postavlja pitanje da li netko zna u kakvoj je situaciji Josip Cetinski iz 

Kompatora, odnosno da li je netko s njim stupio u kontakt? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da je s njim pokušao stupiti u kontakt ali se s njim nije 

moglo razgovarati oko popravka kuće. 
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 Ivan Marečić, postavlja pitanje da li su se uzeli kriteriji tko voze mercedese, a tko ne? 

Ujedno ističe problematiku odvodnog kanala u Crkvenoj ulici u Okolima gdje oborine pri 

velikoj kiši ulaze u podrum. 

 

 Vjekoslav Kamenščak i Dražen Pavlović, odgovaraju da je Općina u stalnom kontaktu 

sa Centrom za socijalnu skrb na kojem se popisu oni nalaze, a ujedno se traži i Potvrda 

porezne uprave prema kojoj se vidi da li netko ima pravo ili ne.  

 

 Dražen Pavlović, odgovara da je sa gosp. Hrvojem dogovoreno da se uredi odvodni 

jarak, samo se čeka ŽUC da napravi propust i da se stavi u funkciju.  

 

 Ističe kako je to vjerojatno zadnja sjednica Općinskog vijeća, eventualno je moguća 

još jedna on-line sjednica, zahvalio se na suradnji istaknuvši kako nije bilo problema u 

provođenju sjednica vijeća te kako se većina odluka donosila jednoglasno ili većinom 

glasova. Podsjeća da je tijekom mandatnog razdoblja od 2017. do 2021. godine realizirano 10 

projekata sufinanciranih iz EU fondova, ukupne vrijednosti 12 milijuna kuna. Kroz pripremu i 

provedbu u njima su sudjelovali općinski djelatnici i dužnosnici. Najveći projekat vrijedan 6,5 

milijuna kuna je dogradnja i obnova postojećeg dijela Dječjeg vrtića Ludina za koji se čeka 

još povlačenje sredstava. Kroz nekoliko mjeseci čeka se da bude uplaćeno 4,9 milijuna kuna 

odnosno 79% ukupne vrijednosti projekta. Ostali projekti su: Rekonstrukcija Pintarićeve ulice 

vrijednosti od oko 560 tisuća kuna, obnova Društvenog Doma Kompator 200.000,00 kuna, 

uređenje i zamjena krovišta u Društvenom domu Mustafina Klada vrijednosti 100.000,00 

kuna, projektiranje Parka u centru Velike Ludine vrijednosti 200.000,00 kuna, a iz EU 

fondova su sufinancirani u 100%-tnim iznosima. Također, iz EU fondova s 85% nam je 

financiranja izgradnja Reciklažnog dvorišta ukupne vrijednosti 2,4 milijuna kuna. Potom sa 

75% nam je financiran projekt rekonstrukcije Cvjetne ulice vrijednosti nešto veće od 2 

milijuna kuna, uređenje društvenog Doma u Gornjoj Vlahiničkoj vrijednosti 163.000,00 kuna 

putem LAG-a financirano je sa 88%, a napravljen je i WiFi4EU – besplatan Internet u centru 

Velike Ludine vrijednosti 110.000,00 kuna, što je također financirano u 100%-tnom iznosu. 

 

 Osim navedenih projekata proveden je i niz financiranih iz općinskog proračuna te uz 

pomoć ministarstava i županije. Jedan takav projekt je rekonstrukcija Duge ulice vrijednosti 

600.000,00 kuna. Uređen je društveni Dom Mala Ludina u vrijednosti 87.000,00 kuna, te 

završen nogostup u Zagrebačkoj ulici u iznosu od 72.000,00 kuna. Upoznaje kako je na 

groblju bilo dosta radova, od kojih su neki sad u tijeku, ukupne vrijednosti 1,5 milijuna kuna. 

Uz pomoć županije napravljene su tribine na nogometnom igralištu u vrijednosti od 82.000,00 

kuna. Po samom završetku Reciklažnog dvorišta bilo je određenih dodatnih radova (nabavka 

kontejnera i nadstrešnica) u vrijednosti od 150.000,00 kuna. Izgrađeno je i dječje igralište u 

Okolima u vrijednosti od 250.000,00 kuna, te prilaz DVD-u Vidrenjak u vrijednosti 72.000,00 

kuna. Napravljene su i odrađene obnove u Društvenom domu Velika Ludina u vrijednosti 

60.000,00 kuna i sada se tamo sanira dom od požara koji je oštećen pri pokušaji pljačke 

bankomata 31. siječnja ove godine. Radove u vrijednosti od 150.000,00 kuna izvodi Zulf 

gradnja d.o.o. Velika Ludina. Ujedno ističe kako je u stalnom kontaktu sa Privrednom 

bankom Zagreb, koja će nakon obnove doma, ponovno postaviti bankomat u istom prostoru, u 

drugoj polovici travnja. 

 

 Ističe kako se radi i na budućim projektima kao što je izgradnja školske dvorane za  

koju je napravljena prostorno-planska dokumentacija, a financirala bi se 50% županija, a 50% 

općina. Zatim su tu spremni projekti Park kraj crkve i Moslavačka ulica u Velikoj Ludini. 
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 Upoznaje vijećnike da će ubrzo započeti radovi, temeljem potpisanog Ugovora sa 

ravnateljem Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije o zajedničkom 

financiranju radova izvanrednog održavanja kolničkog zastora dijela Županijske ceste 3124 u 

naselju Vidrenjak. Radovi obuhvaćaju uređenje asfaltnog sloja u dva nova sloja, uređenje 

bankina, uređenje cestovnih jaraka, izrada betonskih cijevnih propusta u dva nova sloja, te 

prilagodba kolnih ulaza, a sve u dužini 2 km. Vrijednost radova procjenjuje se na 

1.500.000,00 kuna koji će se financirati na način 50% Općina, a 50%  Županijska uprava za 

ceste. Za navedeni posao izabran je izvođač radova Strabag d.o.o. te se očekuje da radovi 

budu tijekom travnja i svibnja tekuće godine. Podsjeća da je to drugi ovakav Ugovor jer je 

prije četiri godine potpisan Ugovor za rekonstrukciju Županijske ceste 3158 od naselja 

Vidrenjak do naselja Okoli. Ujedno ističe da je namjera da se na isti način sufinancira i 

obnova Županijske ceste od Male Ludine do Mustafine Klade. Na taj način bi sve dionice 

Županijskih cesta bile rekonstruirane. 

 

 Uz navedeno, ističe kao se znatna sredstva ulažu u konstantno održavanje vlastitih  

nerazvrstanih cesta na području Općine Velika Ludina. Ove godine na tim prometnicama 

planira se uređenje – asfaltiranje ulice Bukovec u dužini 1 km, produžetka Cvjetne ulice, te 

produžetka Obrtničke ulice u Velikoj Ludini. Potrebni su radovi na popravci dionica ceste na 

području Ruškovice, Katoličkog Selišća i Kompatora. Konstantno se ulaže i u školstvo 

(digitalna nastava) i u održavanje sakralnih objekata. Napravljen je Plan raspolaganja 

državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Velika Ludina i raspisan je natječaj 

za zakup poljoprivrednog zemljišta, a uskoro će biti i za prodaju. Cijela k.o. Okoli je 

izmjerena, a isto tako će se napraviti i u k.o. Grabrov Potok. Prodajom poljoprivrednog 

zemljišta završio bi taj posao.  

 

 Uz sve nedaće koje su nas zadesile u ovom mandatu uz potrese, ističe kako je ovaj 

mandat bio jako dobar iako je sam razvoj općine bio usporen tijekom prošle godine zbog 

pandemije virusa COVID-19, sve odluke su se donosile bez velikih problema u suradnji sa 

oporbenom strankom. 

 

 Tomislav Bišćan, kao predsjednik SDP-a Općine Velika Ludina, također ističe 

zadovoljstvo u suradnji sa vladajućima, te podsjeća kako su im većinom svi uloženi 

amandmani i prihvaćeni, te prijedlozi kroz školstvo i dodjelu stipendija. Ujedno zahvaljuje 

djelatnicima Općine na suradnji koji su uvijek susretljivi.  

 

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

načelnika između 37. i 38. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 12.02.2021. do 19.03.2021. 

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 12.02.2021. do 19.03.2021. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 37. i 38. sjednice 

Općinskog vijeća od 12.02.2021. do 19.03.2021. godine. 
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II 

 

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

 

KLASA: 022-05/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-21-___ 

 

Ad. 3.  

 

 

Vjekoslav Kamenščak, upoznaje sa točkom 3. Prihvaćanje Godišnjeg Izvršenja 

Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu sa programima te otvara raspravu. 

 

Hrvoje Plaščar, obrazlaže da je Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2020. godinu slijedeći: Prihod poslovanja je bio 8.832.290,00 kuna, rashodi 

poslovanja 19.841.730,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.389.552,00 

kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.351.103,00 kuna. Primici od 

nefinancijske imovine i zaduživanja bili su u iznosu od 2.734.788,00 kuna, izdaci za 

financijsku imovinu i otplate zajmova 550.000,00 kuna. Razlika – manjak je u iznosu od 

786.203,00 kuna. 

 

Vjekoslav Kamenščak, nema više pitanja pa daje na glasovanje Godišnji izvještaj o 

Izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 

glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

 

 Prihvaća se: 

 - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu, 

 - Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu sa 

 - Izvršenjem programa 

 

 koji su sastavni dio ove Odluke a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 

 

KLASA: 400-06/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-21-__ 

 

Ad. 4. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o imenovanju 

Ravnateljice Dječjeg vrtića Ludina te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako su na raspisani natječaj, koji je bio objavljen u 

Narodnim novinama broj: 16 od 17. veljače 2021. godine, na Internet stranicama i oglasnoj 

ploči, pristigle dvije ponude i to dosadašnje ravnateljice Tajane Lidmila i Ivane Rzounek – 

Šimunović. Provedeno je testiranje navedenih kandidata i napravljena je rang lista i Tajana je 

bolje riješila test. Stoga je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općinskom vijeću da se 

Tajana Lidmila ponovno imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Ludina na mandatno razdoblje 

od četiri godine. 
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog Upravnog vijeća da se za 

ravnateljicu Dječjeg vrtića Ludina imenuje Tajana Lidmila na mandatno razdoblje od četiri 

godine, koji je jednoglasno prihvaćen sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K    A    

o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ludina 

  

I 

 

 Tajana Lidmila iz Velike Ludine, Obrtnička 127, na radnom mjestu odgojitelja 

predškolske djece imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Ludina na vrijeme od četiri 

godine. 

II 

 

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

Ludina“. 

 

KLASA:   601-01/21-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 5. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Poslovničku odluku o III. 

Izmjenama i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, upoznaje vijećnike da je potrebno donijeti Poslovničku odluku o 

III. Izmjenama i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Ludina u kojem se brišu 

riječi „zamjenik općinskog načelnika“ jer je novim Zakonom o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi regulirano da Općinski načelnici uopće nemaju svog zamjenika. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Poslovničku odluku o  III. Izmjenama i 

dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Ludina koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 POSLOVNIČKA ODLUKA 

 O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA 

P O S L O V N I K A OPĆINSKOG VIJEĆA 

  OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

Članak 1. 

 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Velika Ludina („Službene novine Općine 

Velika Ludina“ br. 6/09, 2/13 i 3/18) u članku 18. stavak 1. točka 5. riječi „i zamjeniku 

Općinskog načelnika“ brišu se. 

 

Članak 2. 

 

U članku 19. stavak 2. riječi: „neplaćeni“ briše se, točka na kraju rečenice zamjenjuje se 

zarezom te se dodaju riječi: „sukladno sporazumu s poslodavcem.“ 
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Članak 3. 

 

 U članku 60. stavak 1. riječi: „i zamjenik“ brišu se, a riječ: „prisustvuju“ zamjenjuje se 

riječju: „prisustvuje“. 

 

Članak 4. 

 

 U članku 62. riječi: „i zamjenika“ brišu se 

 

Članak 5. 

 

 U članku 96. stavak 1. riječi: „zamjeniku Općinskog načelnika“ brišu se. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 98. stavak 2. riječi: „zamjenik Općinskog načelnika“ brišu se. 

 

Članak 7. 

 

 U članku 99. riječi: „zamjenik Općinskog načelnika“ brišu se. 

 

Članak 8. 

 

 U članku 108. riječi: „zamjeniku Općinskog načelnika“ brišu se. 

 

Članak 9. 

 

Ova Poslovnička Odluka o III. Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane, a objavit će se u  

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   021-01/21-02/05 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Ad. 6. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o prodaji nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina (stan i šuma) te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je na raspisani natječaj za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina u Večernjem listu od 19. veljače 2021. godine, Internet 

stranicama i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina, u vremenu od 22. veljače do 01. ožujka 

2021. godine, pristiglo nekoliko ponuda koje je razmotrilo Povjerenstvo za provedbu natječaja 

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina i to: 
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Za nekretninu pod rednim brojem 1. stan u Velikoj Ludini, na k.č.br. 313/2, k.o. 

Ludina u površini od 74,16 m² i spremište 11,86 m², stan na prvom katu, tržišne vrijednosti 

75.000,00 kuna pristigle su tri ponude: Katarine Koletić iz Ivanić-Grada s najvećom 

ponuđenom cijenom od 101.000,99 kuna, Zlate Tomeković iz Čazme s ponuđenom cijenom 

od 92.000,00 kuna i Mirjana Rašić iz Sesvetskog Kraljevca s ponuđenom cijenom od 

81.000,00 kuna. Predlaže se Općinskom vijeću prihvaćanje ponude Katarine Koletić sa 

najvećom ponuđenom cijenom za kupnju stana. 

 

Za nekretninu pod rednim brojem 2. kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini, na 

k.č.br. 439, k.o. Ludina, u površini 2576 m², tržišne vrijednosti 101.315,25 kuna nije 

zaprimljena niti jedna ponuda stoga će se za istu nekretninu ponovno raspisati natječaj. 

 

Za nekretninu pod rednim brojem 3. Šuma Ludenica, k.č.br. 5372/1, k.o. Katoličko 

Selišće, u površini 9601 m², tržišne vrijednosti 19.682,05 kuna pristigle su tri ponude i to: 

Vurnek Matije iz Gornje Vlahiničke sa najvišom ponuđenom cijenom u iznosu od 22.226,66 

kuna, Široki Mihaela iz Male Ludine sa ponuđenom cijenom od 20.001,00 kuna i Mišković 

Petra iz Gornje Vlahiničke sa ponuđenom cijenom u iznosu od 19.688,05 kuna. Predlaže se 

Općinskom vijeću prihvaćanje ponude Vurnek Matije sa najvećom ponuđenom cijenom za 

kupnju šume Ludenica. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako Općina Velika Ludina dosta nekretnina naslijedi pa se 

stoga izvrši procjena vrijednosti nekretnina i raspiše se natječaj i ista ide na prodaju da ne 

bude na teret Općini. Navedeni stan nalazi se u zgradi u Velikoj Ludini, Sv. Mihaela 27, gdje 

će se plaćati i pričuva, a u Općinskom stanu živi jedna obitelj iz Petrinje koji rade u O.Š. 

Ludina. Najavljuje da će se sva naslijeđena imovina i dalje prodavati. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Velika Ludina (stan, šuma) koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA te je 

donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

 

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

I 

 

 Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina slijedećim 

kupcima:  

 

1. KATARINI KOLETIĆ, Kosničarska 1, 10310 Ivanić-Grad, nekretnina pod 

rednim brojem 1. stan u Velikoj Ludini, k.č.br. 313/2, k.o. Ludina, u površini 74,16 m² i 

spremište 11,86 m², stan na prvom katu, Etažno vlasništvo (E-3), po cijeni od 101.000,99 

kuna. 

 

2. Za nekretninu pod rednim brojem 2. Kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini, 

k.č.br. 439, k.o. Ludina, u površini 2576 m², tržišne vrijednosti 101.315,25 kuna, nije 

zaprimljena niti jedna ponuda stoga se predlaže ponovno raspisivanje natječaja. 
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3. VURENK MATIJI, Gornja Vlahinička, Moslavačka 15,  44316 Velika Ludina,           

nekretnina pod rednim brojem 3. Šuma Ludenica, k.č.br. 5372/1, k.o. Katoličko Selišće, u 

površini 9601 m², po cijeni od 22.226,66 kuna. 

 

II 

 

 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. 

 

III 

 

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

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

 

 

KLASA: 402-01/21-01/17 

URBROJ: 2176/19-02-21-14 

 

Ad. 7. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina (kuća, stan i dr.) te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da Općina Velika Ludina naslijedi dosta nekretnina na 

području općine za koje je potrebno donijeti Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina. Radi se o 14 nekretnina kojima je procijenjena tržišna 

vrijednost nekretnina od sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina 

Jakovljevića iz Kutine. Radi se o stanu (k.č.br. 313/2, k.o. Ludina) koji je općinski i 

iznajmljen, te kući, dvorištu i oranici u Velikoj Ludini (k.č.br. 439, k.o. Ludina), oranice i 

livade u Katoličkom Selišću. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina (kuća, stan i dr.) koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 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 nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina putem javnog 

natječaja – prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 

1. Stan u Velikoj Ludini, k.č.br. 313/2, k.o. Ludina, u površini 41,79 m² i spremište 6,26 

m², stan na drugom katu, Etažno vlasništvo (E-6), tržišne vrijednosti 75.501,20 kuna, 
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2. Kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini, k.č.br. 439, k.o. Ludina, u površini 2576 m², 

tržišne vrijednosti 101.315,25 kuna, 

3. Oranica u mjestu, k.č.br. 4857, k.o. Katoličko Selišće, u površini 1074 m², tržišne 

vrijednosti 1.138,44 kuna, 

4. Oranica Berzik, k.č.br. 5222, k.o. Katoličko Selišće, u površini 6808 m², tržišne 

vrijednosti 7.216,48 kuna, 

5. Livada Gornje livade, k.č.br. 5254, k.o. Katoličko Selišće, u površini 4986 m², tržišne 

vrijednosti 5.285,16 kuna, 

6. Livada Gornje livade, k.č.br. 5253, k.o. Katoličko Selišće, u površini 4966 m², tržišne 

vrijednosti 5.263,96 kuna, 

7. Livada Mijakovska u Ludinici, k.č.br. 3093/2, k.o. Katoličko Selišće, u površini 4167 

m², tržišne vrijednosti 4.417,02 kuna, 

8. Oranica u mjestu, k.č.br. 4858, k.o. Katoličko Selišće, u površini 1069 m², tržišne 

vrijednosti 1.133,14 kuna, 

9. Kuća i dvorište u mjestu, k.č.br. 4859, k.o. Katoličko Selišće, u površini 3922 m², 

tržišne vrijednosti 9.687,34 kuna, 

10. Oranica u mjestu, k.č.br. 4869, k.o. Katoličko Selišće, u površini 1069 m², tržišne 

vrijednosti 1.133,14 kuna, 

11. Oranica Pešćenica, k.č.br. 4978/1, k.o. Katoličko Selišće, u površini 3013 m², tržišne 

vrijednosti 3.193,78 kuna, 

12. Oranica Pešćenica, k.č.br. 4978/4, k.o. Katoličko Selišće, u površini 2957 m², tržišne 

vrijednosti 3.134,42 kuna, 

13. Oranica Pešćenica, k.č.br. 4978/5, k.o. Katoličko Selišće, u površini 2961 m², tržišne 

vrijednosti 3.138,66 kuna,  

14. Livada Gornje livade, k.č.br. 5256, k.o. Katoličko Selišće, u površini 10116 m², 

tržišne vrijednosti 10.722,96 kuna. 

 

Članak 2. 

 

Procjena tržišne vrijednosti 1. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 2. nekretnine utvrđena je na temelju Elaborata tržišne vrijednosti 

nekretnine procijenjene na dan 03.02.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka za 

graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., Dubrovačka 2, 

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 3. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 4. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 5. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 
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Procjena tržišne vrijednosti 6. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 22.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 7. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 8. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 9. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 10. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 11. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 12. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 13. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 14. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

 

Članak 3. 

 

Iznos jamčevine za sudjelovanje u natječaju utvrđuje se u iznosu 10% od početne 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. 
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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: 402-01/21-01/28 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, upoznaje s točkom 8. Donošenje Odluke o naknadi za rad 

Predsjednika i podpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina te otvara 

raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je potrebno donijeti Odluku o naknadi za rad 

Predsjednika i potpredsjednika te članove Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća 

ima pravo na naknadu za rad u ukupnom godišnjem neto iznosu od 9.000,00 kuna, a 

potpredsjednici Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u ukupnom godišnjem neto 

iznosu od 7.800,00 kuna. Članovi Općinskog vijeća Općine Velika Ludina imaju pravo na 

naknadu za rad u neto iznosu od 200,00 kuna po prisutnosti na sjednici. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o naknadi za rad Predsjednika i 

podpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D   L   U   K   A 

o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika te 

članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 
 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad Predsjedniku Općinskog vijeća, 

potpredsjednicima Općinskog vijeća te članovima Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.  

 

Članak 2. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u ukupnom godišnjem 

neto iznosu od 9.000,00 kuna. 
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Članak 3. 

 

Potpredsjednici Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u ukupnom 

godišnjem neto iznosu od 7.800,00 kuna.  

 

Članak 4. 

  

Članovi Općinskog vijeća Općine Velika Ludina imaju pravo na naknadu za rad u neto 

iznosu od 200,00 kuna po prisutnosti na sjednici. 

 

Članak 5. 

 

 Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o naknadi za rad Predsjednika i 

potpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina („Službene novine 

Općine Velika Ludina“ br. 4/17 i 1/19). 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“, a stupa na 

snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora 

za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

općinske načelnike, gradonačelnike i župane.  

 

 

KLASA:   402-01/21-01/27 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Ad. 9. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Izvješće o ostvarivanju 

Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina u 2020. godini te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe kako je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine 

ostvaren prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske u iznosu od 408.510,57 kuna i to od zakupa 249.364,65 kuna i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 159.145,92 kune. Navedena sredstva su utrošena na 

projekte i aktivnosti: uređenje ruralnog prostora, izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture, 

zdravstvene i veterinarske usluge i geodetsko-katastarske usluge. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja 

sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Velika Ludina u 2020. godini koje je prihvaćeno jednoglasno sa 9 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 2020. godini 

 

Članak 1. 

 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvaren je prihod od zakupa i 

prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 408.510,57 

kuna, kako slijedi: 

 

-     zakup poljoprivrednog zemljišta    –  249.364,65 kuna 

-     prodaja poljoprivrednog zemljišta –  159.145,92 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 2020. godini 

uloženo je 194.429,00 kn,  kako slijedi:  

 

• održavanje makadamskih cesta……………………..…………………    274.460,57 kn  

 

2. Zdravstvene i veterinarske usluge 

 

U 2020. godini provodile su se mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti koje se mogu 

prenijeti sa životinja na ljude, kako slijedi: 

 

• Provođenje deratizacije i dezinsekcije…………………………………. 30.000,00 kn 

• Sanitarno higijeničarski poslovi……………………………………….. .50.000,00 kn  

• Veterinarske usluge……………………………………………………...20.175,00 kn 

•  

Ukupno:                                                                                                              100.175,00 kn 

 

3. Geodetsko - katastarske usluge  

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

od   ……………………………………………………………..…………….…  33.875,00 kn 

 

Ukupno utrošena sredstva u 2020. godini iznose 408.510,57 kn . 

 

Članak 3. 

 

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

Ludina“ i dostaviti će se Ministarstvu poljoprivrede. 

 

 

KLASA: 320-02/21-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 
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Ad. 10. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o usvajanju Programa mjera 

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija na području 

Općine Velika Ludina u 2021. godini te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke 

županije izradio Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, 

dezinsekcija, deratizacija na području Općine Velika Ludina u 2021. godini koji je potrebno 

prihvatiti radi provođenja DDD-a. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o usvajanju Programa mjera zaštite 

pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija na području Općine 

Velika Ludina u 2021. godini koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta 

slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

 

 Usvaja se Program mjera zaštite pučanstava od zaraznih bolesti – dezinfekcija, 

dezinsekcija, deratizacija na području Općine Velika Ludina u 2021. godini izrađen od strane 

Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije URBROJ: 2176-124-5/21-1202 od 

12. veljače 2021. godine. 

 

II 

 

 Program mjera sastavni je dio ove Odluke i objavit će se na Internet stranici Općine 

Velika Ludina. 

 

III 

 

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

Ludina“. 

 

KLASA:   510-01/21-01/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Ad. 11. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Zaključak o prihvaćanju 

Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 2020. godinu te 

otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe kako je općinski načelnik izradio Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 2020. godinu koje je potrebno usvojiti na 

Općinskom vijeću. Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za razdoblje od 2020. 

do 2025. godine donesen je na 35. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.10.2020. godine.  
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Zakonom  o održivom gospodarenju otpadom utvrđena je obveza redovitog godišnjeg 

izvješćivanja o provedbi Plana gospodarenja otpadom, a posebno o provedbi utvrđenih 

obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. Temeljem prikupljenim podataka za 2020. godinu 

sastavljeno je zbirno Izvješće koje se podnosi Općinskom vijeću Općine Velika Ludina na 

razmatranje i usvajanje. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 2020. godinu koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina 

za 2020. godinu 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 

2020. godinu. 

II 

 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 2020. 

godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

III 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   351-01/21-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Ad. 12. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, upoznaje sa točkom 12. Donošenje Izvješća o stanju provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika 

Ludina za 2020. godinu i otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, upoznaje kako se je na području Općine Velika Ludina u 2020. 

godini po Godišnjem provedbenom planu u cilju unapređenja zaštite od požara provedene 

određene radnje koje su bile u smanjenom obimu zbog pandemije izazvane korona virusom 

COVID-19. Održane su godišnje skupštine DVD-a, izvršeni su tehnički pregledi i osiguranja 

vozila te liječnički pregledi članova interventne postrojbe.  

 

Ostale aktivnosti, kao što su obilježavanje dana vatrogasaca, pokazna vježba, 

natjecanja nisu se održali zbog zabrane okupljanja zbog pandemije COVID-19. U 2020. 

godini vatrogasne postrojbe intervenirale su ukupno 15 puta. 
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2020. 

godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeto slijedeće 

 

Izvješće o stanju provedbe  

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2020. godinu 

 

I. 

 

Na području Općine Velika Ludina u 2020. godini su po Godišnjem provedbenom planu u 

cilju unapređenja zaštite od požara provedene slijedeće radnje, ali u smanjenom obimu zbog 

pandemije izazvane korona virusom COVID-19:  

 

U  2020. godini održana je jedna sjednica predsjedništva i zapovjedništva VZO Velika 

Ludina, 7 DVD-a održalo je svoje redovne godišnje skupštine, dok DVD Okoli  i  DVD Mala 

Ludina kao i VZO nisu održali skupštine zbog pandemije COVID 19. Svi  DVD-i  izvršili su 

tehničke preglede i osiguranja svojih vozila te liječničke preglede članova interventne 

postrojbe. 

Ostale aktivnosti, kao što su obilježavanje dana vatrogasaca, pokazna vježba, natjecanja itd. 

nisu bili u mogućnosti održati, zbog zabrane okupljanja zbog pandemije COVID-19.  

 

U 2020. godini vatrogasne postrojbe intervenirale su ukupno 15 puta i to: 

 

Požari:  

- 6 požara otvorenog prostora 

- 1 požara automobila 

- 1 požar stambenog objekta 

 

Tehnička intervencija:  

- 2 intervencije uklanjanja prepreka na prometnicama 

- 1 intervencija uklanjanja stabla sa stambenog objekta 

- 1 intervencija na radnom stroju (berač kukuruza) oslobađanje unesrećene osobe 

- 1 intervencija na stambenom objektu 

- 1 intervencija izvlačenje mrtve osobe iz bunara 

- 1 intervencija zatvaranja plina na objektu 
 

 

Aktivnosti vezane uz COVID 19 od 21.03. -  11.04. 2020. 

- preventivne ophodnje i  dezinfekcije javnih objekata, iste su provodili  DVD-i Velika 

Ludina, Vidrenjak, Gornja Vlahinička, Okoli  

- 29.12. i 30.12.2020. godine DVD Velika Ludina i DVD Mustafina Klada bili su upućeni na 

potresom pogođeno područje kao pomoć stradalom stanovništvu 

Na navedenim intervencijama sudjelovalo je 99 vatrogasaca, te je utrošeno ukupno 180 sati 

rada. 

 

Na području općine Velika Ludina u 2020. godini Hrvatske vode izvodile su sljedeće radove 

održavanja: 
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- U sklopu Ugovora o uslugama preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i 

leda na BP 9 (vodotoci I. i II. reda) izvršene su usluge uklanjanja vegetacije krčenjem  

na vodotocima LK Ludinica (3000 m) i LK Grabrov potok (3400 m), OK Lonja Strug 

(4000 m) i  lijeva obala rijeke Česme  (10 000 m). 

  

- U 2020. godini bile su ugovorene Usluge održavanja detaljnih melioracijskih 

građevina za odvodnju i navodnjavanje na BP 9 u smanjenom obimu (cca 50% ). 

               

Unatoč tome, na području Općine Velika Ludina 113 km kanala III. I IV. reda održavano je 

uslugama košnje, a od toga izmuljeno je 36 km. Prioritet su bili melioracijski kanali uz  velike 

poljoprivredne površine u Okolima. 

 

II. 

 

Općina Velika Ludina je Proračunom za 2020. godinu za gore navedene aktivnosti 

osigurala 215.000,00 kuna, od čega je ostvareno 162.877,39 kuna.  

 

III. 

 

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Općine Velika Ludina za 2020. godinu dostavit Sisačko-moslavačkoj 

županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za 

zaštitu okoliša i prirode. 

 

IV. 

 

Ovo Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Općine Velika Ludina za 2020. godinu objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   214-01/21-01/03 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 13.  

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Godišnji provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2021. godinu te otvara 

raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je temeljem donijetog Provedbenog plana 

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

potrebno na Općinskom vijeću donijeti Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Velika Ludina u 2021. godini. U cilju unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Velika Ludina potrebno je provesti niz organizacijskih, tehničkih i 

urbanističkih mjera navedenih u Godišnjem provedbenom planu. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2021. godinu koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijet slijedeći 
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GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2021. 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. 

 

Članak 2. 

 

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

2021. 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 i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i 

mjerama zaštite od požara 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 69/16) 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         
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                                          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 određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju 

ugovora o koncesiji („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 7/19) i Odluci o 

obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Velika Ludina („Službene 

novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/20). 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

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 
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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.  

 

 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 o hidrantskoj mreži za gašenje požara 

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

 Općina Velika Ludina u 2019. godini pustila je u rad Reciklažno dvorište za odvojeno 

prikupljanje otpada te ga dala na upravljanje tvrtki „Eko Moslavina d.o.o.“ Kutina. 

 Do reciklažnog dvorišta osiguran je vatrogasni pristup, a na samom reciklažnom 

dvorištu primjenjuju se propisi kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara. 

 

            Izvršitelj zadatka: Eko Moslavina d.o.o. 
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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.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

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. 
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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. 

 

Članak 4. 

 

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

plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine za 2021. 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, Upravnom 

odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i 

prirode. 

 

Članak 7. 

 

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

novinama Općine Velika Ludina”. 

 

 

KLASA:   214-01/21-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Ad. 14. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti ponovnu Odluku o prodaji plinske mreže u 

vlasništvu Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, obrazlaže kako se na prošli raspisani natječaj nije javio ciljani kupac 

koji je zatražio od HERA-e mišljenje da li se smije kupiti plinska mreža i plinski priključci što 

su saznali da se ne smiju kupiti plinski priključci. Stoga predlaže da se ponovno raspiše 

natječaj samo za plinsku mrežu bez priključaka. Početna cijena za prodaju plinske mreže i 

mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika Ludina iznosi 4.778.695,02 kuna i ne mogu se 

prodati za nižu cijenu. Početna cijena utvrđena je na način da je tržišna vrijednost plinske 

mreže i mrežnog razvoda utvrđena u nalazu sudskog vještaka Ivana Pekere, Kutina iz 

studenog 2020. godine od 4.664.035,87 kn uvećana za trošak prodaje plinske mreže u iznosu 

od 114.659,15 kn (trošak procjene po vještaku, trošak oglasa, trošak pripreme natječaja i 

izrade ugovora o kupoprodaji). Stoga se predlaže ponovno raspisivanje natječaja bez plinskih 

priključaka. 
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 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o prodaji plinske mreže u vlasništvu 

Općine Velika Ludina bez plinskih priključaka koja je donijeta jednoglasno sa 8 glasova ZA 

te je donijeta slijedeća 

 

ODLUKA 

o prodaji plinske mreže u  

vlasništvu Općine Velika Ludina 

  

Članak 1. 

 

Odobrava se prodaja plinske mreže u vlasništvu Općine Velika Ludina sagrađene u Općini 

Velika Ludina. 

Članak 2. 

 

Za prodaju plinske mreže raspisat će se javni natječaj. Ovom Odlukom potvrđuje se i prihvaća 

prijedlog teksta javnog natječaja koji se prilaže ovoj Odluci.  

 

Početna cijena za prodaju plinske mreže i mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika 

Ludina iznosi 4.778.695,02 kn. Plinska mreža i mrežni razvod u vlasništvu Općine Velika 

Ludina ne mogu se prodati za nižu cijenu od one navedene u ovoj Odluci. 

 

Početna cijena utvrđena je na način da je tržišna vrijednosti plinske mreže i mrežnog razvoda 

utvrđena u nalazu sudskog vještaka Ivana Pekere iz studenog 2020. g. od 4.664.035,87 kn 

uvećana za trošak prodaje plinske mreže u iznosu od 114.659,15 kn (trošak procjene po 

vještaku, trošak oglasa, trošak pripreme natječaja i izrade ugovora o kupoprodaji). 

  

Članak 3. 

 

Natječaj će se provesti sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku upravljanja 

nekretninama u vlasništvu Općine Velika Ludina. 

 

Članka 4. 

 

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

 

 

KLASA: 402-01/21-01/18 

URBROJ: 2176/19-02-21-7 

 

Ad. 15. 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 15. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog 

kapitala u trgovačkom društvu Eko Moslavine d.o.o. Kutina te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže kako je potrebno donijeti Odluku o povećanju temeljnog 

kapitala u trgovačkom društvu Eko Moslavine d.o.o. gdje se temeljni kapital povećava za 

400.000,00 kuna i to na slijedeći način: Grad Kutina 298.200,00 kuna, Grad Popovača 

94.040,00 kuna, Općina Velika Ludina 7.760,00 kuna. Poslovne udjele u Eko Moslavini 

d.o.o. drži Grad Kutina sa 71,59%, Grad Popovača sa 22,58%, Općina Velika Ludina 1,86% i  

Ventus d.o.o. 3,97% temeljnog kapitala.  
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Za navedeno sklopit će se Sporazum o financijskoj konsolidaciji Trgovačkog društva 

Eko Moslavina d.o.o. kojem je zajednički cilj i interes konsolidacija i stvaranje uvjeta za 

likvidnost navedenog društva. Navedena financijska sredstva koristila bi se za isplatu 

otpremnina za nekoliko radnika za 2021. godinu uz suglasnost Skupštine društva Eko 

Moslavine d.o.o. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o povećanju temeljnog kapitala u 

trgovačkom društvu Eko Moslavine d.o.o. Kutina koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova 

ZA donijeta je slijedeća 

 

ODLUKA 

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA  

U TRGOVAČKOM DRUŠTVU EKO MOSLAVINE D.O.O. 

 

Članak 1. 

  

Daje se suglasnost načelniku Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina, 

OIB:02359032919, da na skupštini EKO MOSLAVINE d.o.o., Kutina, Zagrebačka 1, MBS 

080855319, OIB: 94887300369, EUID HRSR.080855319, glasuje za odluku o povećanju 

temeljnog kapitala toga društva uplatom u novcu i to: 

 

1. kojom se temeljni kapital toga društva povećava sa iznosa od 9.330.000,00 kuna za iznos 

od  

400.000,00 na iznos od 9.730.000,00 kuna, zatim 

 

2. kojom se povećanje temeljnog kapitala provodi na sljedeće načine: 

 

a) izdavanjem (stvaranjem) novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 298.200,00 

kuna,  

redni broj 5., koji preuzima član društva Grad Kutina, Kutina, Trg kralja Tomislava 10, OIB: 

41888874500,  koji preuzeti poslovni udjel se Grad Kutina obvezuje uplatiti u novcu u iznosu 

od 298.200,00 kuna i to 1/4 toga iznosa u roku od 8 dana od donošenja odluke o povećanju 

temeljnog kapitala, a preostale 3/4 dijela toga iznosa najkasnije u roku od godinu dana od 

donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala društva, zatim 

 

b) izdavanjem (stvaranjem) novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 94.040,00 kuna,  

redni broj 6., koji preuzima član društva Grad Popovača, Popovača,  Trg grofova Erdodya 5, 

OIB: 73945204941, koji preuzeti poslovni udjel se Grad Popovača obvezuje uplatiti u novcu 

u iznosu od 94.040,00 kuna i to 1/4 toga iznosa u roku od 8 dana od donošenja odluke o 

povećanju temeljnog kapitala, a preostale 3/4 dijela toga iznosa najkasnije u roku od godinu 

dana od donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala društva, zatim 

 

c) izdavanjem (stvaranjem) novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 7.760,00 kuna, 

redni broj 7., koji preuzima član društva Općina Velika Ludina, Velika Ludina, Sv. Mihaela 

37, OIB: 02359032919, koji preuzeti poslovni udjel se Općina Velika Ludina obvezuje 

uplatiti u novcu u iznosu od 7.760,00 kuna i to 1/4 toga iznosa u roku od 8 dana od donošenja 

odluke o povećanju temeljnog kapitala, a preostale 3/4 dijela toga iznosa najkasnije u roku od 

godinu dana od donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala društva,  
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3. kojom odlukom o povećanju temeljnog kapitala, u skladu sa člankom 457. Zakona o 

trgovačkim društvima, se u potpunosti isključuje pravo prvenstva članu društva VENTUS 

d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg Petra Preradovića 6, MBS: 070090402, OIB: 28918965969, 

da preuzme predmetne nove poslovne udjele u razmjeru sa nominalnim iznosom svog 

postojećeg poslovnog udjela u društvu, te 

 

4. kojom odlukom će se utvrditi da je povećanje temeljnog kapitala navedenog društva 

zajednički cilj i interes svih članova društva, u svrhu konsolidacije trgovačkog društva EKO 

MOSLAVINE d.o.o. i stvaranja uvjeta za likvidnost toga društva, a posebno da je namjena 

toga povećanja temeljnog kapitala ostvarenje programa/plana otpremnina za 2021. godinu u 

pogledu radnika kojima prestaje radni odnos u društvu. 

  

Članak 2. 

  

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina, 

OIB:02359032919, da u ime i za račun Općine Velika Ludina, radi provođenja odluke iz čl. 1. 

poduzme sve pravne i druge radnje potrebne za povećanje temeljnog kapitala navedenog 

društva, a posebno da kod utvrđenja teksta izmjena Društvenog ugovora navedenog društva 

izglasuje odluku kojom se u pogledu navedenih novih poslovnih udjela za te udjele utvrđuje 

pravo na isplatu dividende i eventualnog ostatka likvidacijske mase u omjeru 78,28% u 

odnosu na 100% (čl. 409. st. 1. ZTD-a).    

 

Članak 3. 

 

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

Velika Ludina“. 

                               

 

KLASA:  363-01/21-12/02 

URBROJ: 2176/19-02-21-3 

 

Ad. 16. 

 

Vjekoslav Kamenščak, upoznaje sa Izvješćem o radu Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 

2020. godinu  za područje Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže da je Eko Moslavina d.o.o. Kutina dostavila Izvješće o 

radu davatelja javne usluge u 2020. godini u kojem od 2.625 stanovnika Općine Velika 

Ludina  obuhvaćeno 665 obračunskih mjesta, 631 korisnik usluge, potrebno je 8 vozila za 

obavljanje javne usluge i 68 zaposlenih koji rade na poslovima javne usluge.  

 

U Izvješću je navedeni svi podaci o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, 

biorazgradivog otpada, prikupljanja otpadne plastike, papira i kartona te ostalog korisnog 

otpada, te prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada na području Grada Kutine, 

Grada Popovače i Općine Velika Ludina. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvješće o radu Eko Moslavine d.o.o. 

Kutina za 2020. godinu  za područje Općine Velika Ludina koje je prihvaćeno jednoglasno sa 

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

 

o prihvaćanju Izvješća o radu Eko Moslavine d.o.o. Kutina  

za 2020. godinu za područje Općine Velika Ludina 

 

I. 

 

Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 

2020. godinu za područje Općine Velika Ludina, koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“.  

 

 

KLASA:  363-01/21-12/03 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, zahvaljuje svim vijećnicima na dosadašnjoj suradnji u ovom 

mandatnom razdoblju od četiri godine. 

 

 

 

 Završeno u 17:17 sati. 

 

 

 

Referent za administrativne poslove:                                          Predsjednik: 

 

 

         Mirjana Rajtora                     Vjekoslav Kamenščak  


