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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 

 sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 30.11.2018. godine u 

15,30 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.  

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Tomislav Bišćan, 

Vedran Svilić, Ivan Marečić, Igor Faltis, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir             

 

 Odsutni vijećnici: Damir Belavić, Nikola Mokosek, Jurica Đudarić 

                                          

                                           

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

- Marta Kucelj, voditelj financijske jedinice Općine Velika Ludina 

- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina, 

- Mirjana Rajtora, administrativni referent I, 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

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

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

sjednici prisutno 10 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke 

Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako postoji potreba za nadopunom dnevnog reda s 

točkom: 

 - „12. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja  

                      imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu“ 

 

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

jednoglasno sa 10 glasova ZA, te daje na glasovanje cjelokupni dnevni red 18. sjednice 

Općinskog vijeća  sa nadopunom koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijet 

slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 

 Prihvaća se dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa 

nadopunom. 

 

 

KLASA:  021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-11 
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D N E V N I    R E D : 
 

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

    (Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća)  

    

2. Aktualni sat  

 

3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o radu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina  

 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Dopuna Plana financiranja zajedničkih  

    investicija Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017.-2018. godinu 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih  

    škola s područja Općine Velika Ludina za školsku godinu 2018./2019. 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja učenika u učeničke domove s  

    područja Općine Velika Ludina za školsku godinu 2018./2019. 

                   

7. Donošenje Odluke o darovanju učeničkih tableta Osnovnoj školi Ludina 

 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi  

 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade  

 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za radove na održavanju  

      nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na rok od 4 godine na području  

      Općine Velika Ludina 

 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „DRUŠTVENI  

      DOM GORNJA VLAHINIČKA – Rekonstrukcija i opremanje društvene sale“  

      preko LAG-a Moslavina  

 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom  

      u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu 

 

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 19.10.2018. godine, te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

19.10.2018. godine. 
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KLASA: 021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-__ 

 

Ad. 2. 

 

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

o radu općinskog načelnika između 17. i 18. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 

12.10.2018. do 23.11.2018. godine te otvara raspravu. 

 

 Tomislav Bišćan, ispred kluba vijećnika SDP-a daje pismeni prijedlog da se u 

Pravilnik o stipendiranju studenata uvrsti članak kojim će se omogućiti dodjela stipendija za 

odlične učenike bez obzira na imovinski cenzus.  

 

 Jelena Malekinušić, ističe ako vijećnici tako odluče može se uvrstiti u Pravilnik o 

stipendiranju. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da se kod donošenja Pravilnika o stipendiranju vodilo 

računa najviše o dohodovnom cenzusu odnosno išlo se na socijalne kriterije a ne na izvrsnost. 

Ističe kako se  kod stipendija vidi da se dohodovni cenzus podudara sa ocjenama, odnosno oni 

sa lošijim ocjenama su slabijeg imovinskog stanja, a oni sa odličnim ocjenama imaju i puno 

veće prihode. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže kako drugi gradovi Ivanić-Grad, Gorica, te npr. Grad 

Kutina dodjeljuje samo 10 stipendija studentima prema broju stanovnika što smatra da je 

malo, a Općina Velika Ludina dodjeljuje 5 stipendija studentima što smatra da je prema broju 

stanovnika jako puno. Neki gradovi i općine daju stipendije i za izvrsnost. Ujedno obrazlaže 

kako se u vrijeme donošenja Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika na području 

Općine Velika Ludina razmišljalo o obiteljima koja financijski loše stoje, a i imaju više djece 

kojima je bila potrebna stipendija. One obitelji kojima djeca imaju odličan uspjeh i bolje stoje 

financijski. Ističe kako je potrebno da se sastane Odbor za školstvo i dodjelu stipendija i 

vijećnici da se naprave kriteriji za odlične učenike, te smatra da će biti vrlo teško odrediti 

kriterije. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da u sadašnjem Pravilniku o stipendiranju piše da konačnu 

odluku donosi općinski načelnik. Predlaže da se u novom Pravilniku stave kriteriji izvrsnosti 

5,00 a ukoliko budu dva-tri učenika imala iste ocjene neka se gledaju prihodi. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, upoznaje sa prijedlogom SDP-a kojim se predlaže od ukupna 

20 stipendija da se 5 rezervira za odlične učenike, ali da se uzme u obzir i sudjelovanja na 

raznim natjecanjima. 

 

 Igor Faltis, postavlja pitanje u svezi radova navedenih u troškovniku za zimsku službu 

odnosno da li je to za 4 godine. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da troškovnik nije izrađen kao za sve ostale poslove već se 

sastavlja drugačije. Ističe kako se u troškovniku moraju navesti svi radovi, a kad padne snijeg 

radi se neka kombinacija tih radova prema vremenskim uvjetima, što može biti veće ili manje 

od navedenog, zavisi prema potrebi. Zimske službe imaju dežurstva, a Općina Velika Ludina 

to nikada nije htjela imati. Ističe kako smo do sada zadovoljni sa poduzećem Kapitel d.o.o. 

Ivanić-Grad koje je do sada čistilo i održavalo nerazvrstane ceste u zimskim uvjetima. 
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 Jelena Malekinušić, ističe kako se je tijekom 2018. godine do sada potrošilo cca 

85.000,00 kuna te sve ovisi o vremenskim uvjetima koliko ima čišćenja. 

 

 Tomislav Bišćan, postavlja pitanje zašto u projekt za izgradnju i opremanje nije 

stavljena nabavka tankvana, tako da se ne moraju posebno donositi ovakve odluke koje se 

moraju i dodatno plaćati. Ujedno ga zanima zašto poduzeće „Valsil“ d.o.o. stalno projektira za 

općinu i da li se je pokušala naći jeftinija projektantska kuća.     

 

 Dražen Pavlović, odgovara da je u vrijeme kada je stupio na funkciju načelnika općine 

nadzor bilo poduzeće A-Z graditeljstvo d.o.o. iz Zagreba, Ankica Jurić koja je i sada. Ističe 

kada su se mijenjali prostorni planovi najviše se surađivalo sa poduzećem Atelijer X d.o.o. iz 

Zagreba. Poduzeće „Valsil“ d.o.o. iz Kutine radi vrlo dobro, brzo i cijena izrade projekata je 

prihvatljiva. Prihvaćena je ponuda poduzeća „Valsil“ d.o.o. Kutina za projektiranje parka kraj 

crkve sa fontanom po prihvatljivoj cijeni. Ističe kako se planira prostor pokraj općine 

hortikulturno urediti. Ujedno ističe kako se projekti moraju raditi brzo i jeftino. Nabava 

tankvana nije bila u troškovniku ali se moraju zadovoljiti uvjeti za tehnički pregled koji se 

planira za nekih dva tjedna. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako je Grad Popovača počeo izgradnju reciklažnog 

dvorišta prije Općine Velika Ludina, te je kod njih već bio tehnički pregled na kojem su 

uočene neke nepravilnosti koje je potrebno otkloniti, a na čijem primjeru se učimo. 

 

   Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak konstatira da je 

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

između 17. i 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 12.10.2018. do 

23.11.2018. 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 12.10.2018. do 23.11.2018. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 17. i 18. sjednice 

Općinskog vijeća od 12.10.2018. do 23.11.2018. godine. 

 

II 

 

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

 

 

KLASA: 022-05/18-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-18-__ 
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Ad. 3. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o radu 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, na prijedlog ravnateljice Knjižnice i čitaonice Velika 

Ludina, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže kako su do sada Općina, vrtić i knjižnica imali 

zajednički Pravilnik o materijalnim pravima. Kako je Knjižnica posebna ustanova treba imati 

svoj Pravilnik o radu, a osnivač Općina Velika Ludina treba dati suglasnost na Pravilnik o 

radu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina sukladno Zakonu o knjižnicama i Zakonu o radu. 

Ističe kako su Pravilnikom o radu uređeni uvjeti rada, sklapanje i prestanak ugovora o radu, 

prava i obveze Knjižnice i radnika, plaće i novčane nadoknade radnika, postupak i mjere 

zaštite dostojanstva radnika te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u Knjižnici. 

 

 Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić predsjednik Općinskog vijeća Vjekoslav 

Kamenščak daje na glasovanje Pravilnik o radu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

 

 Daje se suglasnost na Pravilnik o radu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, koji je 

sastavni dio ove odluke. 

 

II 

 

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

Ludina“. 

 

 

KLASA:   612-01/18-01/09 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

Ad. 4. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno razmotriti i donijeti Zaključak o 

prihvaćanju Dopuna Plana financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 

2017.-2018. godinu, na prijedlog Eko Moslavine d.o.o., te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako je prema zahtjevu Eko Moslavine d.o.o. Kutina 

traženo da se na Općinskom vijeću prihvati Dopuna plana financiranja zajedničkih investicija 

Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017.-2018. godinu. Ističe kako je na prijedlog direktorice 

društva Adrijane Cvrtila na Skupštini Eko Moslavine d.o.o. održanoj 25.07.2018. godine 

donijeta jednoglasna Odluka kojom se daje suglasnost na V. Izmjene i dopune Plana nabave, 

roba, radova i usluga u 2018. godini u kojem se nalazi dio vezan za Investicije financirane 

sredstvima JLS iz naknade za razvoj koje su navedene u Dopuni načina financiranja 

zajedničkih investicija za 2017.-2018. godinu u kojoj su navedene investicije i načini 
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su/financiranja sukladno poslovnim udjelima u Društvu. Prema dostavljenoj tablici Eko 

Moslavine od 14.08.2018. godine procijenjena vrijednost nabave iznosi 7.652.752,00 kn  što 

prema financiranju zajedničkih investicija prema udjelu Općini Velika Ludina (1,94%) 

pripada iznos 138.430,66 kuna. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Dopunu Plana financiranja zajedničkih 

investicija Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017.-2018. godinu koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Dopuna Plana financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavine d.o.o. za 

2017.-2018. godinu od 14.08.2018. godine gdje je procijenjena vrijednost nabave 

7.652.752,00 kuna što ukupno za Općinu Velika Ludina iznosi 138.430,66 kuna (1,94%), koja 

je  sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/18-12/05 

URBROJ: 2176/19-02-18-6 

 

Ad. 5. 

 

  

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno razmotriti i donijeti Odluku za dodjelu 

stipendija studentima i učenicima srednjih škola s područja Općine Velika Ludina za školsku 

godinu 2018./2019., na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je na raspisani javni natječaj za dodjelu stipendija 

koji je objavljen putem Internet stranice i oglasne ploče Općine Velika Ludina zaprimljeno 5 

zamolbi za studentske stipendije i 29 zamolbi za učeničke stipendije. Prijedlog Odbora za 

školstvo i dodjelu stipendija je dodjela 5 stipendija studentima i 20 stipendija učenicima 

srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. gdje se vodilo računa o odličnim učenicima koje 

treba nagraditi i o cenzusu po članu kućanstva.  

 

 Igor Faltis, ističe da konačnu odluku može donijeti općinski načelnik i može nagraditi 

odlične učenike s time da im odobri stipendije. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da je taj posao dobro odrađen zajedno sa Odborom za školstvo 

i dodjelu stipendija. 

 

 U žustroj raspravi oko dodjele stipendija sudjelovali su: Maja Pesić, Dražen Kralj, 

Dražen Pavlović, Vjekoslav Kamenščak. 
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 Dejan Falis, predlaže da se stipendije dodijele prema strogom kriteriju u Pravilniku o 

stipendiranju studenata i učenika srednjih škola, odnosno tko prelazi dohodovni cenzus od 

1.700,00 kuna sa i jednom lipom neće dobiti stipendiju jer je tako i sa izračunom kod 

dobivanja dječjeg doplatka. 

 

 Nakon žustre rasprave Vjekoslav Kamenščak ističe kako se vijećnici ne slažu sa 

prijedlogom Odbora za školstvo i dodjelu stipendija. Predlaže da se stipendije za učenike 

srednjih škola dodijele prema strogom kriteriju odnosno cenzusu do 1.700,00 kuna kako je 

propisano Pravilnikom te daje navedeni prijedlog na glasovanje da se dodijeli 5 stipendija 

studentima i 14 stipendija učenicima srednjih škola za šk. god. 2018./2019. koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

I 

 

Odobrava se dodjela 5 (pet) stipendija studentima s područja Općine Velika Ludina za 

školsku godinu 2018./2019. u iznosu od 600,00 kuna mjesečno počevši od 01.10.2018. do 

31.07.2019. godine i to: 

 

1. LOVREKOVIĆ ERIKA 

2. CRNIČKI MARIETA 

3. OBRANOVIĆ MELITA 

4. BENKOVIĆ NIKOLINA 

5.  PRPIĆ KLAUDIJA MARIJA 

 

II 

 

Odobrava se dodjela 14 (četrnaest) stipendija učenicima srednjih škola s područja 

Općine Velika Ludina za školsku godinu 2018./2019. u iznosu od 300,00 kn mjesečno 

počevši od 01.09.2018. do 30.06.2019. godine i to:  

 

1.  GAVRIĆ NIKA 

2.  GAVRIĆ ZVONIMIR 

3.  HORVAT KATARINA 

4.  KEZELE EMANUEL 

5.  PALAIĆ JOSIP 

6.  STIPIĆ LEO 

7.  KOZAK ŽELJKA 

8.  FLORIJANOVIĆ DOROTEA 

9.  FLORIJANOVIĆ PATRICIJA 

10.  STOŠIĆ DOROTEA 

11.  ČAČIĆ LAURA 

12.  ČAČIĆ ENEA 

13.  BENKOVIĆ FLORIJAN 

14.  REŽABEK NINA 

  

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

Općine Velika Ludina”. 

  

 

KLASA:  604-01/18-01/03 

URBROJ: 2176/19-02-18-9 

 

Ad. 6. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno razmotriti i donijeti Odluku za 

sufinanciranje smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima s 

prebivalištem na području Općine Velika Ludina za školsku godinu 2018./2019., na prijedlog 

Općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je temeljem raspisanog natječaja za sufinanciranje 

smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima putem internet stranice i 

oglasne ploče Općine koji je trajao u vremenu od 11.10.2018. do 25.10.2018. godine 

zaprimljeno 18 zamolbi za sufinanciranje. Općinski načelnik je donio odluku kojom se 

odobrava sufinanciranje 20 učeničkih domova. Odbor za školstvo i dodjelu stipendija izradilo 

je prijedlog Odluke za Općinsko vijeće te predložilo 11 sufinanciranja učeničkih domova. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, predlaže da se za sufinanciranje domova uvrsti i Mihelčić 

Antonio, jer mu nije odobrena stipendija zbog cenzusa a podnio je zamolbu i za sufinanciranje 

učeničkog doma. Daje na glasovanje prijedlog da se odobri sufinanciranje učeničkih domova 

za 12 učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

 

Odobrava se sufinanciranje smještaja u učeničke domove za 12 (dvanaest) učenika/ca 

srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina u iznosu od 25% za školsku 

godinu 2018./2019. i to: 

 

1.  KURAK IVA 

2.  PALAIĆ FRAN 

3.  PALAIĆ KATJA 

4.  ĐUDARIĆ FILIP 

5.  KEZELE MARTINA 

6.  PERNAR BRUNO 

7.  SOUČEK LEONA 

8.  FALTIS MELANI 

9.  BUIĆ DOROTEA 

10.  LONČARIĆ HELENA 

11.  PERŠIĆ HELENA 

12. MIHELČIĆ ANTONIO 
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II 
 

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

Općine Velika Ludina”. 

KLASA:  604-01/18-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-18-22 

 

Ad. 7. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o darovanju 77 kom učeničkih 

tableta Osnovnoj školi Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je to prva škola u Hrvatskoj koja je komplet opremljena 

sa tablet uređajima. Ističe kako su u Osnovnoj školi Ludina Pilot projektom „Škola za život“ 

obuhvaćeni 1. i 5. razredi kojima su osigurani tablet uređaji uz pomoć pametnih ploča preko 

kojih se održava nastava. Da bi cijela škola mogla imati nastavu preko tablet uređaja u 

financiranju nabavke tablet uređaja sudjelovali su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa 

85.000,00 kuna, Županija Sisačko-moslavačka sa 100.000,00 kuna i Općina Velika Ludina sa 

140.000,00 kuna.   

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Odluku o darovanju 77 kom učeničkih 

tableta Osnovnoj školi Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta 

slijedeća 

O  D  L  U  K  A 

 

I. 

 

 Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, OIB: 02359032919, 

darovati će 77 učeničkih tableta Samsung Galaxy Tab A (2018) T585, 10.1" crni LTE, 

Osnovnoj školi Ludina, Obrtnička ulica 12, 44316 Velika Ludina, OIB: 78612564110. 

 

II. 

 

 Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše Ugovor o darovanju prema tekstu koji je 

sastavi dio ove Odluke. 

III. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   333-01/18-06/40 

URBROJ: 2176/19-02-18-8 

 

Ad. 8. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je razmotriti i donijeti Odluku o komunalnoj naknadi 

koja je dostavljena vijećnicima, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 
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 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je potrebno postojeću Odluku o komunalnoj naknadi 

uskladiti sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je objavljen u Narodnim 

novinama br. 68/18. a sama Odluka se ništa ne mijenja te ostaju tri zone i koeficijenti zona. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o komunalnoj naknadi koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

o komunalnoj naknadi 
 

 I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u Općini Velika Ludina u kojima se naplaćuje 

komunalna naknada, svrha komunalne naknade, područja zona u Općini Velika Ludina, 

koeficijenti zona (Kz), koeficijenti namjene (Kn), rok plaćanja komunalne naknade, 

nekretnine važne za Općinu Velika Ludina koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od 

plaćanja komunalne naknade, obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade, obračun 

komunalne naknade, uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti ili 

djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade, rješenje o komunalnoj 

naknadi. 

  

 II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 2. 

 

 Komunalna naknada je prihod Proračuna Općine Velika Ludina, a plaća se za 

održavanje komunalne infrastrukture. 

 Koristi se za: 

- financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, 

- financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i 

socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske 

učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Velika Ludina ako se time ne dovodi u pitanje 

mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 

 

Članak 3. 

 

 Komunalna naknada plaća se za: 

 - stambeni prostor, 

 - poslovni prostor, 

 - garažni prostor, 

 - građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, 

 - neizgrađeno građevinsko zemljište, 

 dakle za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju 

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su 

opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom 

prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Velika Ludina. 
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 Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se 

zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se 

obavlja poslovna djelatnost. 

 

 Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar 

granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno 

uređenje i granja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije 

izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna 

građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu 

se nalazi ruševina zgrade. 

 

 Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar vojne 

lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem koje 

služi obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovoga članka. 

 

 III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 4. 

 

 Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove 

Odluke. 

 

 Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu ako: 

 - je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom, 

 - nekretninu koristi bez pravnog osnova ili  

 - se ne može utvrditi vlasnik. 

 

 Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza 

plaćanja te naknada prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom 

 

 IV. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 5. 

 

 Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: 

 - danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine 

koja  

se koristi bez uporabne dozvole  

 - danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine 

 - danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti  kojim se stječe vlasništvo nekretnine 

 - danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. 

 

 Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka 

obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka 

bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine 

nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Upravnom odjelu za komunalno 

gospodarstvo, nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka. 

 

 Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne 

naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje 
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obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu 

od dana nastanka obveze. 

 

 

 V. PODRUČJA ZONA 

 

Članak 6. 

 

 Područja zona u Općini Velika Ludina u kojima se naplaćuje komunalna naknada 

određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom. 

  

 Na području Općine Velika Ludina utvrđuju se sljedeće zone: 

 

 - I.    (prva) zona obuhvaća naselje Velika Ludina, 

 - II.  (druga) zona obuhvaća naselja: Vidrenjak, Okoli i Grabrov Potok, 

 - III. (treća) zona obuhvaća naselja: Mala Ludina, Kompator, Grabričina, Mustafina  

                    Klada, Ruškovica, Katoličko Selišće, Gornja Vlahinička i Ludinica. 

 

 VI. KOEFICIJENTI ZONA 

 

Članak 7. 

 

 Koeficijenti zona (Kz) iznose:      I.  zona - koeficijent 1,00 

      II. zona    - koeficijent 0,80 

      III.  zona  - koeficijent 0,65 

 VII. KOEFICIJENTI NAMJENE 

 

Članak 8. 

 

 Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi 

za: 

 

 1. stambeni i garažni prostor, te prostor koji koriste neprofitne organizacije - 1,0 

 2. neizgrađeno građevinsko zemljište – 0,05 

 3. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti – 5,00 

 4. poslovni prostor za trgovačku djelatnost – 5,80 

 5. poslovni prostor za ugostiteljsku djelatnost – 6,50 

 6. poslovni prostor za poljoprivrednu djelatnost – 3,90 

 7. poslovni prostor za šumarsku djelatnost – 4,8 

 8. poslovni prostor ostalih nespomenutih obrtničkih djelatnosti – 5,25 

 9. poslovni prostor koji služi za ostale nespomenute djelatnosti – 10,00 

          10. građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti – 10% od 

koeficijenta namjene za poslovni prostor. 

 

 Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne 

djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost obavlja do 6 mjeseci u kalendarskoj godini, 

koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za 

stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište. 

 

 VIII. ROK PLAĆANJA 
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Članak 9. 

 

 Dospijeće plaćanja za komunalnu naknadu je 15. lipanj i 15. prosinac tekuće godine. 

 

 Obveznicima plaćanja komunalne naknade dostavljaju se dvije uplatnice/računa za 

jednu kalendarsku godinu.  

 

 Prema zahtjevu obveznika u kalendarskoj godini za komunalnu naknadu može se 

dostaviti više od dvije uplatnice / računa.  

 

Članak 10. 

 

 Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu provodi Jedinstveni upravni odjel 

Općine Velika Ludina na način i po postupku propisanom zakonom kojim se utvrđuje opći 

odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i 

drugih javnih davanja, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. 

 

 IX. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 11. 

 

 Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju slijedeće nekretnine: 

 

 

 1. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog, osnovnog, srednjeg i  

                visokog obrazovanja, muzeja kojih je osnivač Republika Hrvatska i arhiva, 

 2. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države i  

                županije, 

 3. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi, 

 4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne  

                djelatnosti, 

 5. građevinska zemljišta na kojima su spomen-obilježja, spomen-područja i masovne  

                grobnice, 

 6. koje su ovom Odlukom utvrđene kao važne za Općinu Velika Ludina jer se njihovo  

               održavanje financira iz Proračuna Općine Velika Ludina, uz uvjet da te nekretnine  

               njihovi korisnici ne daju u najam, podnajam, zakup ili na privremeno korištenje. 

 

Članak 12. 

 

 Kao nekretnine iz  točke 6. prethodnog članka utvrđuju se: 

 

 1. zgrade i zemljišta u vlasništvu odnosno korisništvu Općine Velika Ludina, 

 2. zgrade i zemljišta u kojima se obavlja djelatnost koja se u cjelini ili djelomično  

                financira iz Proračuna Općine Velika Ludina, 

 3. nekretnine čije se održavanje financira iz Proračuna Općine Velika Ludina, 

 4. športski objekti koje Općina Velika Ludina daje na korištenje, upravljanje ili  

                održavanje vlastitim trgovačkim društvima odnosno sportskim udrugama, osim  

                poslovnog prostora unutar tih objekata koji se daje u zakup ili podzakup,  

               dječja igrališta, uređene parkovne površine u industrijskim zonama, 
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 5. javne prometne površine, ulice i nogostupe, parkovi i zelene površine u vlasništvu  

               Općine Velika Ludina, 

 6. groblje, 

 7. zemljišta na kojima se nalaze komunalni objekti i uređaji komunalnih poduzeća za  

               vodoopskrbu i odvodnju, za održavanje komunalija zajedničke potrošnje, osim         

               uredskih prostora, 

 8. šumsko poljoprivredno zemljište, 

 9. zgrade za koje je rješenjem ili zapisnički utvrđeno da se moraju rušiti zbog  

               dotrajalosti ili opasnosti za življenje. 

 

 Izuzetno od odredaba u stavku 1. pod točkama 1., 2., 3. i 9. ovog članka, komunalna 

naknada se plaća i za te nekretnine pod uvjetom da te nekretnine njihovi vlasnici ili korisnici 

daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje korisnicima koji nisu 

oslobođeni plaćanja komunalne naknade. 

 

Članak 13. 

 

 Slučajevi za privremeno oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade su: 

           - domaćinstvo u kojem nositelj domaćinstva živi sam ili sa suprugom, odnosno 

članovima koje uzdržava, ako prihod po članu domaćinstva za prethodnu godinu ne prelazi 

500,00 kuna mjesečno, 

         - osobe koje primaju zaštitni dodatak uz mirovinu, 

           - osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb. 

 

 Vlasnici odnosno korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka dužni su kao dokaz za 

ispunjavanje uvjeta za privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade uz zahtjev 

priložiti slijedeću dokumentaciju: 

 

 1. dokaz o prihodima za sve članove domaćinstva (potvrda Porezne uprave, Uvjerenje  

                Zavoda za zapošljavanje i sl.), 

 2. izjava o zajedničkom kućanstvu, 

 3. preslika osobne iskaznice, 

 4. Rješenje Centra za socijalnu skrb (samo za korisnike zajamčene minimalne  

                naknade). 

 

Članak 14. 

 

 Rješenje o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade donosi 

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina za jednu kalendarsku godinu, po zahtjevu 

obveznika uz priložene dokaze o ostvarivanju tog prava sukladno odredbama ove Odluke. 

 

 Zahtjev za ishođenje Rješenja o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja 

komunalne naknade podnosi se svake kalendarske godine posebno. 

 

 X. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA  

                 KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 15. 
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 Predstavničko tijelo Općine Velika Ludina odlukom utvrđuje vrijednost boda 

komunalne naknade do kraja studenog tekuće godine koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće 

godine. 

 

 Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po m² korisne površine  

stambenog prostora u prvoj zoni Općine Velika Ludina. 

 

 Ako predstavničko tijelo Općine Velika Ludina ne odredi vrijednost boda komunalne 

naknade do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj 

kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja. 

 

 XI. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 16. 

 

 Komunalna naknada obračunava se po m² površine nekretnine za koju se utvrđuje 

obveza plaćanja komunalne naknade i to za: 

 

 - stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, 

 - građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno  

građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine. 

 

 Iznos komunalne naknade po metru kvadratnom (m²) površine nekretnine utvrđuje se 

množenjem: 

 - koeficijenta zone (Kz) 

 - koeficijenta namjene (Kn) i 

 - vrijednosti boda komunalne naknade (B). 

 

 Formula za obračun godišnjeg iznosa komunalne naknade glasi: KN = B x Kz x Kn x 

m². 

 

 XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

Članak 17. 

 

 Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Velika 

Ludina sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku 

pokrenutom po službenoj dužnosti. 

 

 Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako 

se Odlukom predstavničkog tijela Općine Velika Ludina mijenja vrijednost boda komunalne 

naknade ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u 

slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade. 

 

 Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se: 

 - iznos komunalne naknade po m² nekretnine, 

 - obračunska površina nekretnine, 

 - godišnji iznos komunalne naknade, 

 - mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno iznos obroka komunalne naknade ako  

              se naknada ne plaća mjesečno i 
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 - rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade, odnosno iznosa obroka  

              komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno. 

 

 Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za 

koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po m² 

površine nekretnine. 

 

 Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj. 

 Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan 

zakonom koji se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja 

primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu nije propisano drugačije. 

 

 Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi 

postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za  poslove 

komunalnog gospodarstva. 

 

 XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 18. 

 

 U objektima koji se koriste kao stambeni i kao poslovni prostor, naknada se 

obračunava posebno za stambeni, a posebno za poslovni prostor. 

 

 U objektima koji se koriste kao poslovni prostor, naknada se obračunava posebno za 

proizvodni, a posebno za poslovni prostor za ostale namjene. 

 

Članak 19. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi 

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 9/01 i 4/02). 

 

Članak 20. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 363-01/18-01/52 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

Ad. 9. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti i Odluku o određivanju 

vrijednosti boda komunalne naknade, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da je potrebno odrediti vrijednost boda (B) za naplatu 

komunalne naknade a to je bilo do sada 0,34 kune po m² korisne površine stambenog prostora 

u prvoj zoni Općine Velika Ludina, te se isto predlaže i sada.  
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 Vjekoslav Kamenšćak, daje na glasovanje Odluku o određivanju vrijednosti boda 

komunalne naknade koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

O D L U K A 

o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 

 
Članak 1. 

 

 Vrijednost boda (B) za naplatu komunalne naknade utvrđuje se u iznosu od 0,34 kune 

po m² korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda (B) za 

obračun visine komunalne naknade („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 9/01). 

 

 

KLASA: 363-01/18-01/52 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

 

Ad. 10. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti Odluku o odabiru najpovoljnije 

ponude za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na 

rok od 4 godine na području Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te 

otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da je u postupku javne nabave male vrijednosti putem EOJN 

objavljen natječaj za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska 

služba na rok od 4 godine na području Općine Velika Ludina, Evidencijski broj nabave: 

3/2018. Na objavljeni natječaj pristigle su dvije ponude ponuditelja: Štibrić d.o.o. 

Kolodvorska 91, 44317 Popovača i Kapitel d.o.o. Trg Vladimira Nazora 15, 10310 Ivanić-

Grad. Nakon pregleda i ocjene navedenih ponuda povjerenstvo je predložilo kao 

najprihvatljiviju ponudu ponuditelja KAPITEL d.o.o Trg Vladimira Nazora 15, 10310 Ivanić-

Grad. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o odabiru ponuditelja Kapitel d.o.o. 

Trg Vladimira Nazora 15, 10310 Ivanić-Grad za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 

zimskim uvjetima – zimska služba na rok od 4 godine na području Općine Velika Ludina koja 

je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 

O D L U K A   O   O D A B I R U  

 

1. 

U postupku javne nabave male vrijednosti, evidencijski broj nabave: 3/2018, za predmet 

nabave: usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba u Općini 

Velika Ludina,  odabire se ponuda ponuditelja: KAPITEL d.o.o., TRG VLADIMIRA 

NAZORA 15, 10310 IVANIĆ GRAD, OIB: 44838895379.  
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Cijena ponude   156.560,24 kune bez PDV-a, odnosno  195.700,30 kune s PDV-om. 

 

 

2. 

Sukladno članku 306. ZJN 2016, rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave odluke. 

  

3. 

Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke sklopiti okvirni sporazum o javnoj nabavi s odabranim 

ponuditeljem na rok od 4 godine. 

 

                                                                   4.  

Razlozi za isključenje ponuditelja: nema. 

Razlozi za odbijanje ponuda: nema.  

 

                                                                  5. 

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koji će se uz Odluku 

dostaviti bez odgode ponuditeljima u postupku, sukladno ZJN 2016 putem EOJN RH. 

 

Obrazloženje: 

 

Naručitelj je na temelju članka 356. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) proveo otvoreni 

postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: usluga održavanja nerazvrstanih 

cesta u zimskim uvjetima – zimska služba u Općini Velika Ludina, ev. broj: 3/2018 te je:  

- Procijenio ukupnu vrijednost predmeta nabave na 640.000,00  kuna bez PDV-a  

- Imenovao stručno povjerenstvo  za provođenje postupka nabave 

- Dana 31. listopada 2018. godine poslao u Elektronički oglasnik javne nabave obavijest 

o nadmetanju, koja je objavljena 2. studenog 2018. godine pod brojem:  2018/S0F2-

0030543. 

- Javno otvorio ponude 23.11.2018. godine u 14,00 sati te utvrdio da su u postupku 

nabave  pristigle dvije ponude. 

-    Izvršio pregled i ocjenu ponuda od strane članova stručnog povjerenstva za javnu  

      nabavu zaključno s danom 29.11.2018. godine i izradio Zapisnik o pregledu i ocjeni  

      ponuda koji se nalazi u privitku ove Odluke. 

  -   pregledom i ocjenom ponuda od strane članova stručnog povjerenstva ocijenio da je  

      izabrana ponuda sukladna dokumentaciji o nabavi. 

 

 Pouka o pravnom lijeku: 

 

Protiv ove Odluke može se, sukladno članku 405. ZJN 2016 izjaviti žalba Državnoj 

komisija za kontrolu postupaka javne nabave(u daljnjem tekstu: Državna komisija, 

Zagreb, Koturaška cesta 43/IV, u roku deset dana od dana primitka ove Odluke.  

 

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. ZJN 2016, a dostavlja se 

u pisanom obliku, neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem, ako su za to ostvareni 

obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom 

potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, Žalitelj je obvezan primjerak 

žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način. 
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KLASA:  363-01/18-01/51 

URBROJ: 2176/19-01-18-6 

  

Ad. 11. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja u projekt „DRUŠTVENI DOM GORNJA VLAHINIČKA – Rekonstrukcija i 

opremanje društvene sale“ radi prijave na natječaj preko LAG-a Moslavina, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako je potrebna suglasnost Općinskog vijeća za provedbu 

ulaganja na području Općine Velika Ludina za projekt „Društveni dom Gornja Vlahinička – 

Rekonstrukcija i opremanje društvene sale“ čiji je nositelj i investitor Općina. Suglasnost je 

potrebna u svrhu prijave ulaganja na 2. LAG Natječaj unutar mjere 2.1. „Potpora razvoju 

društvene i rekreacijske infrastrukture“, tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene 

infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne 

strategije LAG-a „Moslavina“ a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja u projekt „DRUŠTVENI DOM GORNJA VLAHINIČKA – Rekonstrukcija i 

opremanje društvene sale“ koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta 

slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Velika Ludina za projekt: „DRUŠTVENI DOM GORNJA VLAHINIČKA – 

Rekonstrukcija i opremanje društvene sale“ 

  

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Velika Ludina daje suglasnost za provedbu ulaganja na 

području Općine Velika Ludina za projekt „DRUŠTVENI DOM GORNJA VLAHINIČKA – 

Rekonstrukcija i opremanje društvene sale“ čiji je nositelj i investitor Općina Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

 

 Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja iz članka 1. ove Odluke na 2. LAG 

Natječaj unutar mjere 2.1. „Potpora razvoju društvene i rekreacijske infrastrukture“, tipa 

operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života 

stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ a koji je sukladan tipu 

operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

 

Članak 3. 

 

 Za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj zadužuje se Jedinstveni upravni 

odjel. 
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Članak 4. 

 

 Suglasnost se daje na temelju Priloga „Opis projekta/operacije“, koji čini sastavni dio 

ove Odluke. 

Članak 5. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/18-01/53 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

Ad. 12. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o usvajanju Godišnjeg plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu, na prijedlog 

općinskog vijeća, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako se navedenom Odlukom usvaja Godišnji plan 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu kojeg je Općina 

Velika Ludina u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom 

imovinom te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i 

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

Sisačko-moslavačke županije. Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 

2019. godinu donosi se za razdoblje od godinu dana. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Godišnji plan upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu koji je prihvaćen sa 10 glasova ZA te je 

donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2019. GODINU 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Velika Ludina za 2019. godinu kojeg je Općina Velika Ludina u obvezi donijeti u skladu s 

odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) te 

prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja 

nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Sisačko - 

moslavačke županije. 

II. 

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se: 

• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Velika Ludina,  

• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, 
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• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu 

Općine Velika Ludina, 

• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 

Velika Ludina. 

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i 

druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14). 

III. 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu 

donosi Općinsko vijeće Općine Velika Ludina za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini 

za sljedeću godinu. 

IV. 

Općina Velika Ludina dužna je do 30. rujna 2020. godine dostaviti Općinskom vijeću 

na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Velika Ludina za 2019. godinu. 

V. 

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

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

javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 

broj 25/13, 85/15). 

 

 

Klasa:   402-01/18-01/24 

Urbroj: 2176/19-02-18-16 
 

 

 Završeno u 17:53 sati. 

 

 

 

           Zapisničar:                               Predsjednik: 

 

 

       Mirjana Rajtora                    Vjekoslav Kamenščak  


