
1 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 22.07.2020. godine u 

15,45 sati u društvenom domu Velika Ludina, Obrtnička 3.  

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Damir Belavić, Ivan Marečić, 

Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir   

 

- Odsutni vijećnici: Maja Pesić, Tomislav Bišćan, Vedran Svilić, 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, 

- Branko Nikitović, novinar i snimatelj „Mreža TV“ Zagreb 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

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

dnevnog reda, te ističe da će se ova sjednica održati u društvenom domu zbog epidemioloških 

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

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

Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

Daje na glasanje dnevni red 34. sjednice koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova 

ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

KLASA:  021-01/20-02/04 

URBROJ: 2176/19-02-20-3 

 

D N E V N I    R E D : 

 

 

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

    (Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća) 

 

2. Aktualni sat 
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3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvještaja Moslavačkog lista d.o.o.  

    Kutina za 2019. godinu 

 

4. Razmatranje i prihvaćanje Poslovnog izvješća Moslavine d.o.o. Kutina za 2019. godinu 

 

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

    d.o.o. Kutina za 2019. godinu 

 

6. Prihvaćanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: 

    Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2020.  

    do 30.06.2020.  

 

7. Razmatranje i prihvaćanje Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika  

    Ludina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine 

 

8. Prihvaćanje polugodišnjeg Izvršenja Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu 

    sa programima  

   

9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2020.  godinu  

    i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu, II. Izmjena i dopuna Odluke 

    sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr. programa,        

    II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i  

    II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 

 

10. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Općine Velika Ludina 

 

11. Razmatranje i donošenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava 

      na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

 

12. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj  

      upotrebi 

 

13. Razmatranje i donošenje Plana ukupnog razvoja (PUR-a) Općine Velika Ludina 

   

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 16.06.2020. godine, te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

16.06.2020. godine. 
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Ad. 2. 

 

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

o radu općinskog načelnika između 33. i 34. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 

12.06.2020. do 17.07.2020. godine, te otvara raspravu. 

 

 Ivan Marečić, postavlja pitanje kad će se ponovno vratiti i postaviti bankomat u 

Velikoj Ludini? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara kako je u stalnom kontaktu sa bankom radi postave 

bankomata gdje je dobio informaciju da je novi bankomat već nabavljen, ali je problem jer 

prijašnji bankomat koji je „raznesen“ nije istih dimenzija kao ovaj pa je potrebno izraditi nova 

vrata. Ujedno upoznaje vijećnike da je sa bankom sklopljen ugovor o najmu što uredno 

plaćaju bez obzira što nije postavljen. Nada se da će se to riješiti uskoro. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je kontaktirao banku radi bankomata gdje je dobio 

informaciju da će to biti riješeno u skorije vrijeme. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako banka uredno plaća najam. 

 

 Dubravko Petir, postavlja pitanje zašto nema trenutno vode?  Ujedno zahvaljuje 

načelniku na obnovi bankina, te ističe kako je već nakon prve kiše nastao problem u 

Mustafinoj Kladi i Grabričini. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, odgovara kako je došlo do puknuća voda u Popovači, ulici 

bana Jelačića, ali do večeri kvar bi se trebao otkloniti. 

 

 Jurica Đudarić, postavlja pitanje da li Općina može financijski pomoći obitelji 

Šimunić iz Ludinice čije je dijete u prometnoj nesreći zadobilo teške i za život opasne ozljede.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, odgovara da će se održati sastanak Odbora za socijalnu skrb na 

kojem će se odobriti jednokratna financijska pomoć.  

 

 Damir Belavić, postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt izgradnje postrojenja za solarnu 

energiju? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da sve ide po planu. Radi se intenzivno na VIII. 

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina i poslani su dopisi 

svim potrebnim ustanovama i susjednim jedinicama lokalne (područne) samouprave da na isti 

daju svoje mišljenje ili sugestije kako bi se na vrijeme isto moglo dodati, ispraviti u 

Prostornom planu prije njegova donošenja za koje se planira u jesen, ako bude išlo sve po 

planu.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, traži od općinskog načelnika da upozna vijećnike sa radovima 

koji su se odvijali u proteklih mjesec dana, odnosno od zadnje sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara kako je upoznat sa problemom koji je nastao kod obnove i 

nasipavanja bankina te će kontaktirati Županijsku upravu za ceste Sisačko-moslavačke 

županije da se pokuša naći bolje i dugotrajnije rješenje za taj dio naselja na kojima se učestalo 

ponavlja problem. Uz uređenje bankina na županijskim cestama, uređene su bankine i na 
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nerazvrstanim cestama, a pristupilo se i pojačanom održavanju, čisti se raslinje uz prometnice, 

te se pristupilo uređenju zelenih površina i jaraka. Općina je zajedno sa Županijskom 

upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije sudjelovala u financiranju navedenih radova 

sa 50 : 50 financijskih sredstava. 

 

 Upoznaje vijećnike s radovima koji su se provodili u zadnjih mjesec dana, odnosno od 

zadnje sjednice Općinskog vijeća i ističe kako je: završeno uređenje društvenog doma u 

Gornjoj Vlahiničkoj, uređeno je dječje igralište u Okolima, a radovi na dogradnji dječjeg 

vrtića Ludina su pri završetku, jer se trenutno uređuje okoliš i postavlja se namještaj u vrtić. 

Ističe kako bi planirani dio radova za ovu godinu bio završen. Proučavaju se učinci ove krize 

na naš proračun, tako da će se za sada malo stati sa radovima. Ako se Proračun bude punio po 

predviđenom planom sa radovima bi se moglo krenuti na jesen. Potrebno je još asfaltirati 

određene prometnice, urediti groblje te samo parkiralište kod groblja, a to će se provoditi 

sukladno financijskim sredstvima u Proračunu Općine Velika Ludina. 

 

 Što se tiče trenutne situacije vezane uz epidemiju korona virusa ističe kako je na 

području naše općine povoljna epidemiološka situacija i trenutno nema zaraženih. Ističe kako 

se još ne znaju koje će sve epidemiološke mjere biti propisane u slijedećih mjesec ili dva, 

stoga ističe kako neće biti svečane sjednice povodom proslave Dana Općine, koja se trebala 

održati početkom rujna. 

 

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

načelnika između 33. i 34. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 12.06.2020. do 17.07.2020. 

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 12.06.2020. do 17.07.2020. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 33. i 34. sjednice 

Općinskog vijeća od 12.06.2020. do 17.07.2020. godine. 

 

II 

 

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

 

KLASA: 022-05/20-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-20-___ 

 

Ad. 3.  

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg 

financijskog izvještaja Moslavačkog lista d.o.o. Kutina za 2019. godinu, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, obrazlaže kako je „Moslavački list“ d.o.o. Kutina dostavilo Godišnje 

financijsko izvješće za 2019. godinu te ističe kako financijska slika nije loša jer prihodi ne 
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padaju. Ujedno ističe kako nekih bitnih stvari i težih tema nema, a ukoliko se pojave rješavat 

će se na Općinskom vijeću. Ako ima nekih posebnih pitanja oko izvješća poslat će se pismeni 

upit. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe da nema nikakvih pitanja oko Godišnjeg financijskog 

izvještaja Moslavačkog lista d.o.o. Kutina za 2019. godinu pa isti daje na glasanje koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Moslavačkog lista d.o.o. Kutina za 2019. 

godinu, 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:  008-01/20-01/04 

URBROJ: 2176/19-02-20-4 

 

Ad. 4.  

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti Poslovno izvješće Moslavine 

d.o.o. Kutina za 2019. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Kako rasprave nije bilo daje na glasovanje Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina 

za 2019. godinu te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Poslovno Izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2019. godinu 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:  363-01/20-07/07 

URBROJ: 2176/19-02-20-3 
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Ad. 5. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i Izvješće o poslovanju 

trgovačkog društva Eko Moslavina d.o.o. Kutina za 2019. godinu, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo te daje na glasanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Eko 

Moslavina d.o.o. Kutina za 2019. koje je prihvaćeno jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet 

slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Eko Moslavina d.o.o. za 2019. 

godinu, 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:  363-01/20-12/06 

URBROJ: 2176/19-02-20-2 

 

Ad. 6. 

 

Vjekoslav Kamenščak, upoznaje sa Financijskim izvještajima za Općinu Velika 

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

razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

Kako rasprave nije bilo daje na glasanje Financijski izvještaj Općine Velika Ludina za 

razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine koji je jednoglasno prihvaćen sa 8 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 30. lipnja 2020. godine i to kako slijedi:      

                                       U KN 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                                   4.386.493 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                                4.278.481 

  b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                               108.012    

   

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                                    3.711.406 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                2.980.336 

   b) rashodi za nabavu  nefinancijske imovine                               731.070 
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NEPODMIRENE OBVEZE:                      939.838    

 - od toga: 

  a) obveze za rashode poslovanja                                                230.776 

  b) obveze za financijsku imovinu                                              400.000 

                        c) obveze za nefinancijsku imovinu                                          309.062        

   

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2020. godine                                              668.761 

 

II 
 

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

 

KLASA:  402-01/20-01/40 

URBROJ: 2176/19-02-20-1 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Financijski izvještaj proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća  

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića 

Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine i to kako slijedi:  

           

                                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                            3.333.528 

 - od toga: 

             a) prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja)     61.887  

                        b) prihodi iz Proračuna                                                          534.272 

              c) pomoć Proračunu iz drugih Proračuna                                  2.580 

     d) prihodi od financijske imovine            2.734.789  

 

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                     3.769.539 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                             594.605 

                  b) rashodi za nefinancijsku imovinu                                  3.174.934 

 

OBVEZE                  6.005.174 

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2020. godine                                           22.580 

 

II 
 

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

 

 

KLASA:  402-01/20-01/40 

URBROJ: 2176/19-02-20-2 



8 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Financijsko izvješće proračunskog korisnika 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine koje je 

prihvaćeno jednoglasno sa 8 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 30. lipnja 2020. godine i to kako 

slijedi:            

                                              U KN 

 

UKUPNI PRIHODI                                                                                                112.033 

 - od toga: 

 a) prihodi iz Proračuna                                                                                    89.633

 b) kapitalne pomoći iz državnog Proračuna                                                    22.400 

 

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                                    113.125 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                          87.947 

                        b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      25.178 

 

OBVEZE                               15.089 

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2020. godine                                                        4.320 

 

II 
 

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

 

KLASA:   402-01/20-01/40 

URBROJ: 2176/19-02-20-3 

 

Ad. 7. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i prihvatiti Konsolidirano 

financijsko izvješće Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine, na 

prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Kako rasprave nije bilo, daje na glasanje Konsolidirani financijski izvještaj Općine 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Usvaja se konsolidirani financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje 

01.01.2020. do 30.06.2020. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključak. 
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II 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   402-01/20-01/20 

URBROJ: 2176/19-02-20-2 

 

Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno prihvatiti polugodišnje Izvršenje 

Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu sa programima, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

Kako rasprave nije bilo, daje na glasovanje Polugodišnji izvještaj o Izvršenju 

Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova 

ZA. 

 Također daje na glasovanje Izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 

razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine sa programima koji su prihvaćeni 

jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

  

 Prihvaća se: 

- Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. 

godinu i 

- Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2020. 

do 30.06.2020. godine sa programima  

koji su sastavni dio ove Odluke. 

II 

 

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

 

 

KLASA:  400-06/20-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-20-__ 

 

Ad. 9. 

 

   

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti II. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2020.  godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu, II. Izmjena i 

dopuna Odluke sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr. 

programa, II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i II. 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 
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 Dražen Pavlović, ističe kako daje dva amandmana na II. Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Velika Ludina za 2020. godinu i to: predlaže povećanje rashoda u Programu 1004 

Upravljanje imovinom, aktivnost Kapitalni projekat, Projekt: Uređenje pučkih domova Gornja 

Vlahinička, za 40.000,00 kuna, tako da je novi iznos rashoda 210.000,00 kuna. Također 

povećanje rashoda u Programu 1011 Javne potrebe iznad standarda u školstvu, Projekt: 

Sufinanciranje školskih udžbenika, tableta i ostalog školskog materijala, za 32.500,00 kuna 

tako da je ukupni rashod 72.500,00 kuna. Ukupno povećanje II. Izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Velika Ludina u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna je za 2.120.674,00 kune, 

odnosno ukupne II. Izmjene i dopune Proračuna su u iznosu od 23.810.174,00 kune. 

 

 Ističe kako su vodne građevine predane u vlasništvo Moslavini d.o.o. tako da je sada 

Općina Velika Ludina suvlasnik u poduzeću sa 7,5%. U Dječji vrtić Ludina zaposlit će se još 

novih odgajatelja jer ima dosta upisane djece te će se još izdvojiti neka financijska sredstva za 

nabavku potrebnog namještaja za Dječji vrtić. Interijer društvenog doma Gornja Vlahinička je 

kompletno uređen – sala, kuhinja i sanitarni čvor, a nabavit će se i nova kuhinja. Potrebno je 

urediti do kraja spremište. Za Društveni dom Gornja Vlahinička preko LAG-a dobivena su 

sredstva EU u iznosu od 100.000,00 kuna tako da je investicija u potpunosti pokrivena 

sredstvima EU. Za društveni dom Kompator potrebno je nabaviti inventar: stolove i stolice za 

interijer pošto je društveni dom novo uređen također sredstvima EU.  

 

 Ističe kako je Općina Velika Ludina već u prošlim godinama pokazala spremnost za 

financiranjem tableta i dopunskih materijala, što se pokazalo velikom pomoći roditeljima u 

organizaciji nastave u vrijeme održavanja nastave u online okruženju, kao i financiranju 

školovanja učenika osnovne škole. Isto tako, doznačavanjem sredstava za školsku kuhinju, 

podigla se razina kvalitete obroka i omogućila prehrana svim učenicima osnovne škole koji 

spadaju u ugroženu skupinu. Ravnatelj Osnovne škole Ludina tražio je povećanje financijskih 

sredstava u iznosu od 40.000,00 kuna za nabavku svih dopunskih obrazovnih materijala s 

obzirom da je dio nastavnog materijala promijenjen, a trošak udžbenika pokriva država. 

Prenamjenom sredstava od škole plivanja predlaže se povećanje rashoda od 32.500,00 kuna 

za sufinanciranje školskih udžbenika, tableta i ostalog školskog materijala za učenike 1. do 8. 

razreda u slijedećoj školskoj godini. U slijedećem Rebalansu Proračuna Općine Velika Ludina 

planirat će se financijska sredstva od cca 100.000,00 kuna za preuređenje školskog prostora za 

održavanje jednosmjenske nastave. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje II. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu 

Općine Velika Ludina za 2020. godinu koje su prihvaćene  jednoglasno sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. 

godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 8 

glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 

2020. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa zašite od požara za 2020. godinu koje 

su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 
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 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2020. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa  glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju 

predškolskog odgoja za 2020. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u 

osnovnom školstvu za 2020. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2020. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2020. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 

2020. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva za 2020. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2020. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa za 2020. godinu koje 

su jednoglasno prihvaćene sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

Donose se: 

- II. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2020. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu i Projekcije  

  Proračuna za 2021. i 2022. godinu,   

- II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina  

  za  2020. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za  

  2020. godinu,   

- II. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2020. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Velika Ludina za 2020.  

   godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja Općine  

  Velika Ludina za 2020. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu Općine  

  Velika Ludina za 2020. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2020.  

  godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Velika Ludina za 2020.    

  godinu, 
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- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Velika Ludina za  

  2020. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva Općine Velika Ludina za 2020. god., 

- II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020.  

  godinu, 

- II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2020. godinu, 

 

koji su sastavni dio ove Odluke a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“.  

 

 

KLASA: 400-06/20-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-20-__ 

 

Ad. 10. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 10. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Općine 

Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je donošenjem novog Zakona o sustavu Državne 

uprave nastavljen proces provedbe Nacionalnog programa reformi koji sadrži i mjeru 

decentralizacije. Ova reformska mjera dovodi do povjeravanja poslova državne uprave na 

jedinice regionalne (područne) samouprave, što znači da se ukidaju uredi državne uprave po 

županijama. Stoga je potrebno uskladiti Statut sa navedenim. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Izmjene i dopune Statuta Općine Velika 

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

 

STATUTARNA ODLUKA O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA 

S  T  A  T  U  T A  

  OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 6/09, 

7/11, 2/13, 6/14, 3/18 i 5/18 – pročišćeni tekst) u članku 22.a stavku 2. riječi „središnjem“ i 

„središnje“ brišu se. 

Članak 2. 

 

 U članku 26. riječi „središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu i Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji“ zamjenjuju 

se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 

Članak 3. 

 

 U članku 39. stavku 2. riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju 

se riječima: „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 
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Članak 4. 

 

U članku 40. stavak 6. riječ „središnjeg“ briše se. 

 

Članak 5. 

 

 U članku 57. stavak 1. alineja 27. riječi: „ako su preneseni Općini“ zamjenjuju se 

riječima: „koje obavlja Općina“. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 60. stavak 1. riječi: „prenijetih u djelokrug tijela općine“ zamjenjuju se 

riječima: „povjerenih Općini“. 

 

 U stavku 2. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se 

riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.  

 

Članak 7. 

 

 U članku 64. stavak 1. riječi: „prenijetih na Općinu“ zamjenjuju se riječima: „povjerenih 

Općini“.  

 

Članak 8. 

 

 U članku 100.a stavak 1. riječ: „središnjeg“ briše se. 

 

Članak 9. 

 

 U članku 108. riječ: „središnja“ briše se. 

 

Članak 10. 

 

 U članku 110. stavak 2. riječi: „ured državne uprave u Županiji i nadležna središnja 

tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno zakonu“ zamjenjuju se riječima: 

„nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 

Članak 11. 

 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   021-01/20-01/10 

URBROJ: 2176/19-02-20-2 
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Ad. 11. 

 

  

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 11. Razmatranje i donošenje Pravilnika o 

dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, na 

prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je osnovni Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć 

za podmirenje troškova stanovanja objavljen u Službenim novinama br. 8/15 u koji je 

potrebno dodati novu točku 9. koja glasi: „- kopija kartice tekućeg ili žiro-računa“, te iza 

članka 14. dodati novi članak 14.a koji glasi: „Iznimno, u slučaju kada se utvrdi potreba 

plaćanja računa socijalnom korisniku  za komunalnu uslugu u cijelosti, načelnik donosi 

Odluku da se pomoć za podmirenje pojedine komunalne usluge ugovori direktno između 

Općine i pružatelja komunalne usluge, a u korist Korisnika. U ovom slučaju Općina će 

direktno za Korisnika plaćati račun ovlaštenom pružatelju komunalne usluge“.  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Pravilnik o dopunama Pravilnika o 

ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja koji je prihvaćen jednoglasno 

sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći  

 

P R A V I L N I K  

o dopunama Pravilnika 

o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje  

troškova stanovanja 

 

Članak 1. 

 

 U članku 8. stavak 1. Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje 

troškova stanovanja („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 8/15) dodaje se točka 9. 

koja glasi: „- kopija kartice tekućeg ili žiro-računa“. 

 

Članak 2. 

 

 Iza članka 14. dodaje se članak 14a koji glasi:  

 „Iznimno, u slučaju kada se utvrdi potreba plaćanja računa socijalnom korisniku za 

komunalnu uslugu u cijelosti, načelnik donosi Odluku da se pomoć za podmirenje pojedine 

komunalne usluge ugovori direktno između Općine i pružatelja komunalne usluge, a u korist 

Korisnika. 

 U ovom slučaju Općina će direktno za Korisnika plaćati račun ovlaštenom pružatelju 

komunalne usluge“. 

Članak 3. 

 

Ove I. Izmjene i dopune Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje 

troškova stanovanja stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“.  

 

 

KLASA:   550-01/20-01/10 

URBROJ: 2176/19-02-20-2 
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Ad. 12. 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 12. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne 

infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je pravni temelj za donošenje predložene Odluke 

odredbe članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim je propisano da komunalnu 

infrastrukturu čine: nerazvrstane ceste, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i 

uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja itd. Komunalna infrastruktura stječe status 

javnog dobra u općoj uporabi danom njezine izgradnje, uređenja odnosno stupanja na snagu 

Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi te se upisuje u zemljišne knjige kao javno 

dobro u općoj uporabi i kao vlasništvo jedinice lokalne samouprave. U izradi je Geodetski 

elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture na temelju kojeg će se izvršiti izmjena u 

Katastru. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe da po navedenoj točci nema pitanja niti primjedaba, te 

daje na glasanje Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D   L  U  K  A 

o proglašenju komunalne infrastrukture 

javnim dobrom u općoj uporabi 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom proglašava se komunalna infrastruktura navedena u slijedećoj tablici, 

javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

Red.br. Naziv komunalne 

infrastrukture: 

Vrsta komunalne 

infrastrukture: 

Katastarska i 

zemljišnoknjižna 

čestica: 

Katastarska 

općina: 

1. 

 

Groblje Mala Ludina Groblje 1178/2 Vidrenjak 

2. Parkiralište na 

groblju Mala Ludina 

Parkiralište 1268/2 Vidrenjak 

 

Članak 2. 

 

 Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Kutini upis komunalne 

infrastrukture navedene u članku 1. kao „javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine 

Velika Ludina“ u zemljišne knjige. 

 

Članak 3. 

 

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

Velika Ludina“. 

 

KLASA:   363-01/20-01/30 

URBROJ: 2176/19-02-20-1 



16 

 

 

Ad. 13.  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Plan ukupnog razvoja (PUR-a) Općine 

Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Nakon kratke rasprave daje na usvajanje Odluku o donošenju Plana ukupnog razvoja 

Općine Velika Ludina za razdoblje 2020. do 2025. koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 

glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

 

I 

 

 Donosi se Program ukupnog razvoja Općine Velika Ludina za razdoblje 2020. – 2025. 

(PUR) kojeg je izradilo poduzeće: PROEDUCO d.o.o., Črbeki 21 d, 10040 ZAGREB, koji je 

sastavni dio ove Odluke. 

 

II 

 

 Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Program ukupnog razvoja Općine Velika 

Ludina 2020. – 2025., objavit će se na Internet stranicama Općine Velika Ludina 

(http://www.opcina-vludina.hr/).  

 

III 

 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  300-02/20-01/37 

URBROJ: 2176/19-02-20-13 

 

 

 Završeno u 16:33 sati. 

 

 

 

Referent za administrativne poslove:                                          Predsjednik: 

 

 

         Mirjana Rajtora                     Vjekoslav Kamenščak  

http://www.opcina-vludina.hr/

