Z A P I S N I K
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 20.06.2017.
godine u 16,00 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, Damir Belavić, Ivan Marečić, Igor Faltis, Nikola Mokosek,
Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir.
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina,
- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina,
- Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova i pročelnica JUO,
- Verica Kesak, administrativni referent II,
- Maja Lacković, novinar „Mreža TV“ Voloder,
- Branko Nikitović, snimatelj „Mreža TV“ Voloder
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
Vjekoslav Kamenščak, pozdravio sve nazočne vijećnike, djelatnike Općine, novinare,
te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada sjednice, te konstatirao da je na sjednici
prisutno 13 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke
Općinskog vijeća. Ističe kako se svaka sjednica tonski snima.
Kako nema potrebe za dopunom dnevnog reda isti daje na glasovanje koji je
jednoglasno usvojen sa 13 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

KLASA: 021-01/17-02/05
URBROJ: 2176/19-02-17-1
DNEVNI

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća)
2. Aktualni sat
3. Razmatranje i donošenje II. izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i načinu rada
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i imenovanje istih,
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4. Donošenje rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i članova
nadzornih odbora Moslavine d.o.o. i Eko Moslavine d.o.o.,
5. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.
do 31.03.2017. godine za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike:
Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina,
6. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za prodaju i prihvaćanju
teksta natječaja o prodaji zemljišta k.č.br. 429/1, k.o. Ludina,
7. Imenovanje članova Povjerenstva za provedbu natječaja o prodaji zemljišta
k.č.br. 429/1, k.o. Ludina,
8. Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od
požara za područje Općine Velika Ludina za 2017. godinu.

Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 01. konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 19.06.2017. godine, te
otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako je na prošlom zapisniku ostalo staro prezime
Petreković, a sada je promijenjeno u Malekinušić. Ujedno istiće kako je upravna
savjetnica Ureda Državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji Nikolina Žunić
Matić, a ne Ivana Marković Palaić, te je navedena greška ispravljena u zapisniku.
Kako primjedbi na zapisnik nema, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina održane 19.06.2017. godine.
Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u
materijalima Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 38. i
2. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 11.04.2017. do
16.06.2017. godine., te daje riječ Općinskom načelniku da obrazloži.
Dražen Pavlović, upoznaje sa temama koja su obuhvaćena u Izvješću o radu
Općinskog načelnika. Ističe kako je obveza općinskog načelnika da se dva puta
godišnje podnosi izvješće o radu Općinskom vijeću, a on to radi svaki puta, odnosno
između dvije sjednice. Ističe kako je u ovom vremenu izbora bio tehnički načelnik, pa
su se samo donosile odluke – da stvari funkcioniraju. Komentira o jednokratnoj
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financijskoj pomoći i upoznaje kako su određene osobe prijavljene u Centar za
socijalnu skrb, pa ponekad trebaju i pomoć Općine Velika Ludina. Ističe kako je kod
nekih na potvrdama porezne uprave prikazani prihodi preko 70-80 tisuća kuna
godišnje, a u takvim slučajevima se daje pomoć u iznosu od 200,00 – 500,00 kuna.
Prema Odluci o socijalnoj skrbi pomoć može biti dodijeljena do tri puta godišnje, a
isto tako se pomoć može dati i osobama za koje Odbor za socijalnu skrb, koji poznaje
ljude na terenu, odluči da im je pomoć potrebna jer poznaju situaciju na terenu, a to su
većinom osobe koje su jako bolesne i koje se dugotrajno liječe, pa im je svaka pomoć
uvijek dobrodošla. Upoznaje s tehničkom odlukom oko popravka sirene u DVD-u
Vidrenjak, te pomoć za Udrugu Roma za proslavu njihovog dana putem Udruge
Roma u Sisku jer nemaju svoju Udrugu na području Općine Velika Ludina. Ističe
kako Općina u ovih 12 godina nijedna osoba nije odbijena za stažiranje, ako su bili
zadovoljeni uvjeti, te je na taj način Općina pripomogla i mladim ljudima da stažiraju
u Općini.
Ističe kako se intenzivno radi na raspisivanju natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora u staroj zgradi Općine, jer je to općinska imovina, te ju treba dati
na korištenje, a ne pustiti da propada. Ujedno ističe kako se rješavaju imovinskopravni odnosi zemljišta kraj crkve – Češke besede, te kako Općina u svoje vlasništvo
naslijedi nekretnine koje nemaju vlasnika niti nasljednika, pa pripadnu Općini Velika
Ludina po naseljima. Takve nekretnine u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb se
rješavaju, odnosno briše se zabilježba ako postoji i sl. situacije. Kao jedan takav
primjer navodi prodaju kuće Branka Brusića u Velikoj Ludini čiji je dug bio cca
100.000,00 kn zabilježba, a prava vrijednost je 20.000,00 kn, pa je to prodano po
procijenjenoj vrijednosti sudskog vještaka negdje oko cca 40.000,00 kuna. Upoznaje
da se pokušava što bolje i kvalitetnije raspolagati sa Općinskom imovinom, a i zbog
samog održavanja i čišćenja. Upoznaje i sa natječajem za zakup poslovnog prostora u
staroj zgradi općine kako bi se taj prostor što bolje iskoristio. Natječaj je otvoren po
drugi puta jer se prvi puta nije nitko javio i nije bilo zainteresiranih. U tom prostoru
planiraju se otvoriti dvije ili tri trgovine ili radnje, pa će se taj prostor kvalitetnije
iskoristiti da ne propada.
Ističe kako su odobreni troškovi Općinskom izbornom povjerenstvu –
stručnom timu za ove lokalne izbore koji su radile djelatnice Općine. Ističe kako je
Općina Velika Ludina suvlasnik: tvrtke Moslavine d.o.o., Eko Moslavine,
Moslavačkog lista d.o.o. Kutina i vlasnik Poduzeća Ludina d.o.o., a Skupštinu tih
društava čine načelnici i gradonačelnici pa ih je trebalo i potvrditi na početku
mandata. Podnio je izvješće na Općinskom vijeću i na kraju prošlog saziva kakvo je
stanje u Općini.
Upoznaje sa financijskim stanjem u Općini Velika Ludina na početku mandata
uz smanjen Proračun. Za tri mjeseca su prihodi cca 2.200.000,00 kn što je otprilike
četvrtina od 5 milijuna. Proračun se bolje puni u drugom dijelu godine, tako da se
može očekivati Proračun od nešto više 5 milijuna kuna. To je vrlo „tijesni“ Proračun,
a prije su pristizala veća financijska sredstva, ali se dogodila situacija na koju se nije
moglo utjecati odnosno došlo je do smanjenja poreza na dohodak i smanjenja naknade
za eksploataciju ugljikovodika u Okolima. U proteklih 12 godina nisu se dizali krediti
kod banaka, tako da Općina nema nikakvih kredita. Često se zna Općina zadužiti kod
dobavljača, a to su dugovi prema Županijskoj upravi za ceste gdje se malo kasni sa
plaćanjem, ali to će se s vremenom riješiti.
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Ističe kako ima vrlo malo sudskih procesa, a prije 25 godina bilo ih je 25.
Jedan duži spor se vodi za Vilu u voćnjaku Katoličko Selišće koji traje 13-14 godina i
još nije završen. Prema zadnjem vještačenju - izvješću ističe kako je netko uplatio
70.000 € na krivu adresu tako da će se to sudski riješiti u korist Općine Velika Ludina,
a vilu je prodao Fond za privatizaciju, a Općina je bila vlasnik. Dosta ima projekata
koji su u tijeku, a jedan takav projekt je i odobreno sufinanciranje Ministarstva za
regionalni razvoj to je cesta Pintarićeva ulica u Vidrenjaku – 480.000,00 kn daje EU,
a vrijednost projekta je 630.000,00 vrijednost projekta.
Dubravko Petir, komentira tablicu za socijalnu pomoć u svezi odobravanja
jednokratnih financijskih troškova za osobe koje su navedene u tablici, te smatra da je
200,00 kn za plaćanje režijskih troškova i 200,00 kn za potrepštine za bebu premala
financijska pomoć da bi se sve pokrilo. Ujedno apelira na Općinsko vijeće da se i za
Jasminu Matijević, za Dražena Pernara i za druge kojima je pomoć nužno potrebna za
stalne rehabilitacije da bi se što prije oporavili, da im se pomogne više puta godišnje
sa terapijskim tretmanima ili na neki drugi način.
Dražen Pavlović, ističe da zamolbe na socijalno vijeće daju Romi, koji
skupljaju sirovine i nisu više kod nas siromašni, pa im se odobri financijska pomoć da
se ne krše njihova prava. U slučaju bolesti djeteta Roma pomagalo se sa financijskim
sredstvima u iznosu od 2.000,00 do 2.500,00 kn kad je dijete odlazilo na operaciju u
Njemačku, tako da se uvijek pomagalo, a sve je zavisilo od slučaja do slučaja.
Igor Faltis, za Jasminu Matijević i Dražena Pernara ističe da se mogu
stipendirati njihovi đaci u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno, što bi njima dobro došlo, a
i pomoglo bi im se kroz Proračunska sredstva.
Tomislav Bišćan, postavlja pitanje u svezi zakupa u bivšoj zgradi Općine, tko
je zainteresiran za zakup poslovnog prostora?
Dražen Pavlović, odgovara da je zainteresiran Srećko Stipčić iz Velike
Ludine, jer je radio u posao u Popovači, a otvorio bi svoju trgovinu auto-dijelovima u
Velikoj Ludini sa malim najmom. To je jedan dio – ulaz u zgradu, a ostalo je još
slobodno, te se nada da će se još netko javiti da se prostor popuni i iskoristi. Prostor je
ponuđen Mlinu i pekarama da uzmu taj prostoru u najam, ali su oni odustali.
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Izvješće o radu Općinskog načelnika
Općine Velika Ludina između 38. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika
Ludina odnosno od 11.04.2017. do 16.06.2017. godine koje je prihvaćeno
jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Ludina
između 38. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina odnosno od
11.04.2017. do 16.06.2017. godine.

4

Ad. 3.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i
dopuna Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina i imenovanje istih i to: Odbora za Statut i Poslovnik, Odbora za
Proračun i financije, Odbora za socijalnu skrb, Odbora za dodjelu Godišnje nagrade i
priznanja, Odbora za školstvo i dodjelu stipendija, Odbora za gospodarstvo i
poljoprivredu, te Odbora za sport i kulturu. Daje objašnjenje da bi se prema novom
prijedlogu Odluke brišu neki članci i ima više Odbora, odnosno neki Odbori bi se
spojili u jedan Odbor, pa bi se tako Odbor za poljoprivredu spojio sa Odborom za
gospodarstvo i poljoprivredu, a Odbor za provođenje Zakona o javnoj nabavi bi se
brisao.
Dražen Pavlović, ističe kako je napravljen prijedlog Odluke u smislu da se oni
Odbori koji nisu funkcionirali da se ukinu. Na klubu vijećnika je predloženo da se
neki Odbori spoje, odnosno da se Odbor za poljoprivredu i Odbor za gospodarstvo
koji se je zvao Odbor za gospodarstvo i komunalnu djelatnost da se komunalna
djelatnost makne jer u principu komunalna djelatnost se redi po Zakonu o komunalnoj
djelatnosti, a sve što se tiče komunalne djelatnosti odluke donosi Općinsko vijeće, pa
smatra da se Odbor za provođenje Zakona o javnoj nabavi s time ne treba baviti. Tako
se predlaže sastavljanje jednog Odbora za poljoprivredu i gospodarstvo, a Odbor za
šport i kulturu da ostane jedan Odbor.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o osnivanju i načinu rada
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Velika koja je prihvaćena jednoglasno sa 13
glasova ZA, te je donijete slijedeće

II IZMJENE I DOPUNE
O D L U K E
o osnivanju i načinu rada radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
Članak 1.
U članku 2. stavak 1. Odluke o osnivanju i načinu radna radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“
br. 4/13) brišu se točke 3. i 7. (Odbor za poljoprivredu, Povjerenstvo za provođenje
Zakona o javnoj nabavi).
Članak 2.
U članku 2. stavak 1. Odluke o osnivanju i načinu radna radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“
br. 4/13) točka 4. mijenja se i glasi „ – Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu“
Članak 3.
Članak 13. briše se.
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Članak 4.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu ima predsjednika i dva člana koji se biraju
iz reda članova Općinskog vijeća ili iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.
Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu brine za unapređenje gospodarstva i
poljoprivrede na području Općine Velika Ludina, prikuplja informacije i prijedloge sa
terena, obrađuje ih, te predlaže rješenja iz područja gospodarstva i komunalne
djelatnosti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.“
Članak 5.
Članak 17. briše se.
Članak 6.
Ove II izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 021-01/17-02/07
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Dejan Faltis, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS predlaže da se u
Odbor za Statut i Poslovnik imenuju: Stevo Kovač – predsjednik, Vedran Svilić – član
i Jurica Đudarić – član.
Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća, daje na usvajanje
navedeni prijedlog koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijeto
slijedeće
R J E Š E N J E
o imenovanju Odbora
za Statut i Poslovnik
I
U Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se:
1. Stevo Kovač - predsjednik;
2. Vedran Svilić - član,
3. Jurica Đudarić - član.
II
Odbor za Statut i Poslovnik razmatra i predlaže Statut Općine Velika Ludina,
Poslovnik Općinskog vijeća, te njihove izmjene i dopune. Predlaže donošenje odluka i
drugih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća. Daje mišljenje na prijedlog Odluke ili
suglasnost na podnesene prijedloge koje donosi Općinsko vijeće, te obavlja i druge
poslove određene Zakonom, Statutom, Poslovnikom, Odlukama i drugim aktima
Općinskog vijeća.
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III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 021-01/17-02/08
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Dejan Faltis, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS daje prijedlog da se u
Odbor za Proračun i financije imenuju: Tomislav Bišćan – predsjednik, Vjekoslav
Kamenščak – član i Igor Faltis – član.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijeto slijedeće
RJEŠENJE
o imenovanju
Odbora za Proračun i financije
I
U Odbor za Proračun i financije imenuju se:
1. Tomislav Bišćan
– predsjednik,
2. Vjekoslav Kamenščak – član,
3. Igor Faltis
– član.
II
Odbor za Proračun i financije razmatra i daje mišljenje na Odluke o prihodima
i rashodima Općine Velika Ludina, kao i na prijedlog Proračuna Općine Velika
Ludina sa Programima izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture i javnih potreba
u kulturi, te daje preporuku za usvajanje istih.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 021-01/17-02/09
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Dejan Faltis, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS daje prijedlog da se u
Odbor za socijalnu skrb imenuju: Vjekoslav Kamenščak – predsjednik, Stevo Kovač –
član i Vedran Svilić – član.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijeto slijedeće
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RJEŠENJE
o imenovanju Odbora
za socijalnu skrb
I
U Odbor za socijalnu skrb imenuju se:
1. Vjekoslav Kamenščak – predsjednik,
2. Stevo Kovač
– član,
3. Vedran Svilić
– član.
II
Odbor za socijalnu skrb brine o socijalno ugroženima na području Općine
Velika Ludina, prikuplja informacije i prijedloge sa terena, obrađuje ih, te predlaže
rješenje iz područja socijalne skrbi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama" Općine Velika Ludina.
KLASA: 021-01/17-02/09
URBROJ: 2176/19-02-17-2
Dejan Faltis, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS daje prijedlog da se u
Odbor za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja imenuju: Ana Šiprak Lomnicki –
predsjednik, Tomislav Bišćan – član i Vjekoslav Kamenščak – član.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijeto slijedeće
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora
za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja
I
U Odbor za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja imenuju se:
1. Ana Šiprak-Lomnicki – predsjednik,
2. Tomislav Bišćan
– član,
3. Vjekoslav Kamenščak – član.
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II
Odbor za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja zaprima, razmatra i samostalno
daje prijedloge za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja fizičkim i pravnim osobama
za neprekidno višegodišnje uspješno djelovanje na području Općine Velika Ludina, te
predlaže Odluku o dodjeli Godišnje nagrade i priznanja Općinskom načelniku i
Općinskom vijeću. Godišnja nagrada i priznanja dodjeljuju se jednom godišnje u
obliku povelje za Dan Općine Velika Ludina.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 021-01/17-02/09
URBROJ: 2176/19-02-17-3
Dejan Faltis, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS daje prijedlog da se u
Odbor za školstvo i dodjelu stipendija imenuju: Damir Belavić – predsjednik, Maja
Pesić – član i Ana Šiprak Lomnicki – član.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje navedeni prijedlog Kluba vijećnika
koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijeto slijedeće
RJEŠENJE
o imenovanju
Odbora za školstvo i dodjelu stipendija
I
U Odbor za školstvo i dodjelu stipendija imenuju se:
1. Damir Belavić
– predsjednik,
2. Maja Pesić
– član,
3. Ana Šiprak-Lomnicki – član.
II
Odbor za školstvo i dodjelu stipendija razmatra i obrađuje prispjele prijave na
natječaj za dodjelu stipendija, te nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva utvrđuje
prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija.
Daje prijedloge i mišljenja nadležnim tijelima u svezi sa školskom
problematikom.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 021-01/17-02/09
URBROJ: 2176/19-02-17-4
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Dejan Faltis, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS daje prijedlog da se u
Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu imenuju: Maja Pesić – predsjednik, Jurica
Đudarić – član i Vedran Svilić – član.
Dubravko Petir, ističe s obzirom da ima malu djecu, starije roditelje i puno
obaveza izražava žaljenje što ne može sudjelovati u radu Odbora za gospodarstvo i
poljoprivredu.
Igor Faltis, također se ispričava što ne može sudjelovati u radu Odbora za
poljoprivredu jer je njegovo stajalište o poljoprivredi sasvim nešto drugo, jer se on s
predloženim načinom i programom ne slaže.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijeto slijedeće
RJEŠENJE
o imenovanju
Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu
I
U Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu imenuju se:
1. Maja Pesić
– predsjednik,
2. Jurica Đudarić – član,
3. Vedran Svilić – član.
II
Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu brine za unapređenje gospodarstva i
poljoprivrede na području Općine Velika Ludina, prikuplja informacije i prijedloge sa
terena, obrađuje ih, te predlaže rješenja iz područja gospodarstva i komunalne
djelatnosti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 021-01/17-02/09
URBROJ: 2176/19-02-17-5
Dejan Faltis, predlaže ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-As da se u Odbor
za sport i kulturu imenuju: Dejan Faltis – predsjednik, Nikola Mokosek – član i Maja
Pesić – član.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijeto slijedeće
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RJEŠENJE
o imenovanju
Odbora za sport i kulturu
I
U Odbor za sport i kulturu imenuju se:
1. Dejan Faltis
– predsjednik,
2. Nikola Mokosek – član,
3. Maja Pesić
– član.
II
Odbor za sport i kulturu brine o unapređenju sporta i kulture na području
Općine Velika Ludina, prikuplja informacije i prijedloge sa terena, obrađuje ih, te
predlaže rješenja iz područja sporta i kulturnih djelatnosti Općinskom načelniku i
Općinskom vijeću.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 021-01/17-02/09
URBROJ: 2176/19-02-17-6
Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. Donošenje rješenja o imenovanju
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i članova nadzornih odbora Moslavine d.o.o. i Eko
Moslavine d.o.o., te otvara raspravu.
Dejan Faltis, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS predlaže da se u
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina imenuju: Dejan Faltis – predsjednik, Ana
Šiprak Lomnicki – član i Ivan Marečić – član.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako nema drugih prijedloga, pa navedeni
prijedlog daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je
donijeto slijedeće
RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina
I
U Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina imenuju se:
1. Dejan Faltis
– predsjednik,
2. Ana Šiprak-Lomnicki – član,
3. Ivan Marečić
– član.
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II
Mandat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina traje četiri godine i
rješavat će problematiku iz područja predškolskog odgoja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 021-01/17-02/10
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Dejan Faltis, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS predlaže da se u
Nadzorni odbor Moslavine d.o.o. Kutina imenuje vijećnik Branko Zrinščak.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen
sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te je donijeto slijedeće
RJEŠENJE
o imenovanju člana u Nadzorni odbor
Moslavine d.o.o. Kutina
I
U Nadzorni odbor Moslavine d.o.o. Kutina imenuje se BRANKO ZRINŠČAK
iz Okola, Crkvena 71, 44316 Velika Ludina.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 021-01/17-02/11
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Dejan Faltis, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS predlaže da se u
Nadzorni odbor Eko Moslavine d.o.o. Kutina imenuje vijećnik Jurica Đudarić.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijeto slijedeće
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RJEŠENJE
o imenovanju člana u Nadzorni odbor
EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina
I
U Nadzorni odbor EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina imenuje se vijećnik
JURICA ĐUDARIĆ iz Gornje Vlahiničke, Moslavačka 8, 44316 Velika Ludina.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 021-01/17-02/12
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 5.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Razmatranje i usvajanje Financijskih
izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017. godine za Općinu Velika Ludina i
proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina, te
daje riječ pročelnici Marti Kucelj da obrazloži.
Marta Kucelj, ističe kako su se mijenjali obrasci za financijske izvještaje, a
vijeća nije bilo do sada, pa ste ih dobili sada na razmatranje i usvajanje.
Nakon razmatranja Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje Financijske
izvještaje Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017. godine koji su
prihvaćeni sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za
razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine i to kako slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
- od toga:
a) prihodi poslovanja
b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine

UKUPNI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.201.750
1.060.403
141.347

3.495.426
3.465.726
29.700
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NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) za materijalne rashode
b) za nabavu nefinancijske imovine

601.825
262.475
339.350

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2017. godine

32.302

II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/17-01/40
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Financijske izvještaje proračunskog
korisnika Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017. godine koji su
prihvaćeni sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, 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 31.ožujka 2017. godine i to kako
slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
- od toga:
a) tekuće pomoći iz Proračuna
b) prihodi od imovine
c) prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja)
d) prihodi iz Proračuna
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) za materijalne rashode
Stanje žiro-računa na dan 31.03.2017. godine

242.589

5
50.455
192.129
251.715
260.837
38.647
38.647
9.862
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II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/17-01/40
URBROJ: 2176/19-02-17-3
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Financijske izvještaje proračunskog
korisnika Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017.
godine koji su prihvaćeni sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te je donijeta
slijedeća
O D L U K A
I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika
Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017.
godine i to kako slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI
- od toga:
a) prihodi od imovine
b) prihodi iz Proračuna

48.341

48.341

OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

57.924
47.759
10.165

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) za materijalne rashode

4.331

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2016. godine

1.773

4.331

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

KLASA: 402-01/17-01/40
URBROJ: 2176/19-02-17-2
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Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 6. Razmatranje i donošenje Zaključka o
davanju suglasnosti za prodaju i prihvaćanju teksta natječaja o prodaji zemljišta
k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako se radi o zemljištu koje je u Poslovnoj zoni
namijenjeno za poslovnu namjenu, a to je benzinska pumpa. Ističe kako se je to
zemljište prodavalo po povoljnijim uvjetima, a to su uvjeti da se moralo izgraditi
benzinsku pumpu u određenom roku. Kako taj poduzetnik koji je kupio zemljište
nikad nije završio benzinsku pumpu, poduzele su se određene pravne radnje da se to
zemljište vrati u vlasništvo Općine Velika Ludina. Kad je to zemljište bilo u
vlasništvu Općine Velika Ludina došlo se na ideju da bi Općina radila benzinsku
pumpu, kontaktiralo se desetak potencijalnih poduzetnika koji se bave tim poslom, ali
niti jedan, uključujući INU, nije bio zainteresiran. Zadnji kojem je nuđeno zemljište
bio je KTC iz Križevaca koji radi dobre benzinske pumpe, ali u međuvremenu nisu
niti oni bili zainteresirani, jer su smatrali da im se to ne isplati. Zatim se osnovalo
Poduzeće Ludina d.o.o. u vlasništvu Općine kroz koju se smatralo da će ići gradnja
benzinske pumpe. Zatim se dogodilo da je jako pala marža i moralo bi se kupovati
gorivo od INE, bili bi skuplji itd, tako da se odustalo od toga. INA ima 600
benzinskih pumpi, 2/3 posluje s O, a 1/3 benzinskih pumpa posluje s gubitkom. Ističe
kako se u međuvremenu pojavio zainteresirani kupac, a zove se Damir Dresner iz
Rijeke i ima lanac restorana u Rijeci i Opatiji. Navedeno zemljište je legalizirano i
ima svu dokumentaciju za daljnju gradnju odnosno građevinsku dozvolu. Ističe kako
je potrebno da Općinsko vijeće da suglasnost Poduzeću Ludina d.o.o. Velika Ludina,
Obrtnička 3, za prodaju zemljišta benzinske postaje na k.č.br. 429/1, k.o. Ludina po
cijeni od 550.000,00 kn, a natječaj će raspisati Poduzeće Ludina d.o.o. Velika Ludina,
nakon odluke Skupštine društva.
Damir Belavić, kako se formira cijena za prodaju?
Dražen Pavlović, prema službenoj procjeni sudskog vještaka.
Tomislav Bišćan, da li će biti kakav rok za završetak radova?
Dražen Pavlović, nada se da će se benzinska završiti i da zainteresirani kupac
neće platiti iznos od 1.500.000,00 kn pa da gleda kako tamo raste trnje.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Zaključak o davanju suglasnosti
Poduzeću Ludina d.o.o. o prodaji zemljišta benzinske postaje na k.č.br. 429/1, k.o.
Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijet slijedeći
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Z A K L J U Č A K
o prodaji zemljišta benzinske postaje k.č.br. 429/1 k.o. Ludina
I
Daje se suglasnost Poduzeću Ludina d.o.o. Velika Ludina, Obrtnička 3, za
prodaju zemljišta benzinske postaje na k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, po cijeni od
550.000,00 kn.
II
Prihvaća se tekst natječaja Javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na k.č.br.
429/1, k.o. Ludina, benzinska pumpa, te se daje suglasnost Društvu Ludina d.o.o.
Velika Ludina, Obrtnička 3, za postupkom provođenja natječaja.
III
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 944-01/17-01/13
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 7. Imenovanje članova Povjerenstva za
provedbu natječaja o prodaji zemljišta k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, te otvara raspravu.
Dejan Faltis, daje prijedlog ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-AS da se u
Povjerenstvo za provedbu natječaja o prodaji zemljišta na k.č.br. 429/1, k.o. Ludina –
benzinska pumpa imenuju: Vjekoslav Kamenščak – predsjednik, Nikola Mokosek –
član i Tomislav Bišćan – član.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijeto
R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
Javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na k.č.br. 429/1,
k.o. Ludina, benzinska pumpa
I
U Povjerenstvo za provedbu Javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na
k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, benzinska pumpa imenuju se:
1. Vjekoslav Kamenščak za predsjednika,
2. Nikola Mokosek za člana,
3. Tomislav Bišćan za člana.
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II
Povjerenstvo za provedbu Javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na k.č.br.
429/1, k.o. Ludina, benzinska pumpa obavlja slijedeće poslove:
- utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
- utvrđuje listu ponuditelja prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne
uvjete propisane natječajem,
- ostale poslove u svezi s postupkom javnog nadmetanja,
- podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang-listu
ponuditelja, te predlaže Općinskom vijeću Odluku o izboru najbolje
ponude, a Općinsko vijeće pridržava pravo da za vrijeme trajanja
natječajnog postupka ili po provedbi istog ne izabere niti jednog
ponuditelja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama" Općine Velika Ludina.
KLASA: 944-01/17-01/13
URBROJ: 2176/19-02-17-2
Ad. 8.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 8. Razmatranje i donošenje Godišnjeg
provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina
za 2017. godinu, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako svi temeljem Zakona o zaštiti od požara sve
Jedinice lokalne samouprave moraju donositi predloženi plan za tekuću godinu. U
Općinu je Plan pristigao 19.05. zato je sad pripremljen i stavljan na vijeće jer su bili
izbori, pa nije bilo sjednice. Hrvatske vode nisu dostavile svoje izvješće, koje će biti
pripremljeno za slijedeću sjednicu vijeća jer isti nisu dostavili.
U raspravi oko čišćenja zapuštenih parcela sudjelovali su: Vjekoslav
Kamenščak, Dubravko Petir, Tomislav Bišćan, Igor Faltis i Dražen Pavlović.
Nakon obrazlaganja Jelene Malekinušić, višeg upravnog referenta, Vjekoslav
Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća, daje na usvajanje Godišnji provedbeni
Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2017. godinu
koji je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova ZA, te je donijet slijedeći
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GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2017. 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 2017. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke
mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1.

Vatrogasna postrojba

a) Na području Općine Velika Ludina nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi,
već djeluju Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Vidrenjak, te 8
Dobrovoljnih vatrogasnih društava: Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli,
Gornja Vlahinička, Katoličko Selište, Mala Ludina, Ruškovica i Kompator.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
b) Ne organizira se stalno 24-satno dežurstvo u sjedištu postrojbe već se
uzbunjivanje vrši osloncem na dežurstvo 112 ili 193, a obavješćivanje se
obavlja uzbunjivanjem zapovjednika i/ili zamjenika zapovjednika postrojbi
koji dalje uzbunjuju sustavom veza (RU, telefon, mobitel) sastav postrojbi.
Prilikom uništavanja biljnih ostataka paljenjem potrebno je, sukladno Odluci o
agrotehničkim mjerama te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina na području Općine Velika Ludina, osigurati dežurstvo vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine
Velika Ludina
c) Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06 i
110/11) Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Velika Ludina provode
redovito ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje svake prve subote u
mjesecu u 12 sati korištenjem znaka „prestanak opasnosti“, osim ako je taj dan
blagdan u Republici Hrvatskoj. Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95) i Pravilnika o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih
vatrogasnih društava (NN 91/02) zadužuju se DVD Vidrenjak, Velika Ludina,
Mustafina Klada, Okoli, Gornja Vlahinička, Katoličko Selište, Mala Ludina,
Ruškovica i Kompator na provjeru i eventualno popunjavanje opremom i
sredstvima za rad u slučaju nedostataka.
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Izvršitelj zadatka: DVD Vidrenjak, Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli,
Gornja Vlahinička, Katoličko Selišće, Mala Ludina, Ruškovica i Kompator
1.2.

Normativni ustroj zaštite od požara
Općina Velika Ludina ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom
području sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju koncesije na području Općine Velika Ludina („Službene novine
Općine Velika Ludina“ broj: 4/12).
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
TEHNIČKE MJERE

2.
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.

2.2.

Izvršitelj zadatka: Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured
Sisak, Vatrogasna zajednica Općine Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak
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.
3.1.

URBANISTIČKE MJERE
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.

20

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
3.2.

Prohodnost prometnica i javnih površina
Na području Općine Velika Ludina sve su prometne i javne površine uvijek
prohodne u svrhu nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja
ima potrebu za korištenjem predmetnih površina u neku drugu svrhu
(izvođenje radova i sl.) dužna je zatražiti suglasnost Općine i voditi računa o
sigurnosti prometa (cestovnog i pješačkog). Sve eventualne prepreke otkloniti
u najkraćem roku. Do svih javnih građevina (dječji vrtić, osnovna škola,
ambulanta, pošta i dr.) osiguran je cestovni prilaz, a kroz 11 naselja izvedena
je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim hidrantima.
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: Barbarić produkt d.o.o. Ivanić Grad, Općina Velika
Ludina

3.4.

Hidrantska mreža za gašenje požara
Na području općine izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim
hidrantima u 11 naselja, sukladno Pravilniku za hidrantsku mrežu (NN 8/06),
odgovarajućeg promjera za priključak vatrogasnih cijevi i na međusobnom
razmaku sukladno hidrauličkom proračunu i Pravilniku. Prostor oko hidranata
mora biti stalno dostupan.

3.5.

Izvršitelj zadatka: Moslavina d.o.o.Kutina, Općina Velika Ludina
Ostali izvori vode za gašenje požara
U neposrednoj blizini Općine Velika Ludina nalazi se rijeka Česma koja se
može koristiti kao neiscrpni izvor vode za gašenje požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak

4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Velika Ludina nema na svom području odlagalište komunalnog
otpada, već tvrtka „Moslavina d.o.o.“ Kutina sakuplja i odvozi komunalni
otpad.
Općina Velika Ludina u 2014. godini izradila je potrebnu dokumentaciju i
pribavila građevinsku dozvolu za izgradnju Reciklažnog dvorišta. U 2015.
godini radilo se na izmjenama projektne dokumentacije prema uputi Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sa izmijenjenom projektnom
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dokumentacijom u 2017. godini Općina će se prijaviti na natječaj za
sufinanciranje izgradnje Reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje
otpada.
5. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD
POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU
a) Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH koji donosi vlada RH, Općina Velika
Ludina ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara,
a tijekom 2017. godine biti će izrađena nova Procjena ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
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.
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Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije,
Općina Velika Ludina
i) Područjem općine prolazi magistralna glavna željeznička pruga s oznakom
MG 2.1 dužine 5,1 km i služi za mješoviti promet putničkih i teretnih vlakova.
Čišćenje pojasa uz željezničku prugu izvršavaju Hrvatske željeznice.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina upoznat će s odredbama ovoga
Provedbenog plana sve pravne osobe koje su ovim Planom predviđene kao izvršitelji
pojedinih zadataka.
Članak 4.
Sredstva za provedbu obveza Općine Velika Ludina koje proizlaze iz ovoga
Provedbenog plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine za 2017.
godinu.
Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju
provedbe
Provedbenog plana.
Članak 6.
Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Općine Velika Ludina dostavit će se Sisačko-moslavačkoj
županiji, Služba za zajedničke poslove.
Članak 7.
Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina”.
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