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  Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 

 sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 14.11.2017. 

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  

 

 Odsutni vijećnici: Dubravko Petir   

 

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

- Josipa Lažeta, ravnateljica Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, 

- Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova Općine Velika Ludina, 

- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina, 

- Mirjana Rajtora, administrativni referent I, 

- Vanja Kos, novinar „Moslavački list“ d.o.o. Kutina 

- Maja Lacković – Šalković, novinar Mreža TV, 

- Branko Nikitović – snimatelj Mreža TV 

 

 

 Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

Vjekoslav Kamenščak, pozdravio sve nazočne vijećnike, djelatnike Općine, novinare, 

te utvrđuje kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatira da je na sjednici 

prisutno 12 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke 

Općinskog vijeća. Ističe kako se svaka sjednica tonski snima. 

 

 Ističe kako postoji potreba za dopunom dnevnog reda sa točkom pod: 

            - 13. b) Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provjeru valjanosti  

                         kandidature i izradu popisa valjanih kandidatura 

 

 koji daje na glasovanje zajedno sa cjelokupnim dnevnim redom, koji su 

prihvaćeni jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 

 Prihvaća se dnevni red 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA: 021-01/17-02/05 

URBROJ: 2176/19-02-17-4 
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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 4. sjednice Općinskog vijeća)  

 

2. Aktualni sat i Izvješće načelnika od 28.09.2017. do 09.11.2017. godine, 

 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o zaštiti od požara  

    Knjižnice i čitaonice Velika Ludina 

 

4. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina  

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

    za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.  

 

5. Razmatranje i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za  

    2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu, III. Izmjena i dopuna  

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

    programa,  

 

6. Razmatranje i donošenje Prijedloga Proračuna Općine Velika Ludina za 2018.  

    godinu i  Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu i prijedlog Plana razvojnih  

    programa, 

   

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine  

    Velika Ludina 

 

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i  

    nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina 

 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara  

    Općine Velika Ludina i Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina 

 

10. Razmatranje i donošenje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

      Unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2016. godinu 

 

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na  

      Održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Velika Ludina 

 

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu prometne  

      signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Velika Ludina 

 

13. a) Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove i 

          zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina, 

 

      b) Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provjeru valjanosti  

          kandidature i izradu popisa valjanih kandidatura, 
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14. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora  

      o nagodbi sa Tužiteljem Robertom Križanovićem iz Velike Ludine. 

 

 

Ad. 1.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 04. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 03.10.2017. godine, te otvara 

raspravu.  

  

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

jednoglasno sa 12 glasova ZA. 

 

Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u 

materijalima Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 04. i 

05. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 28.09.2017. do 

09.11.2017. godine. Uz izvješće dostavljena je preraspodjela sredstava Proračuna 

Općine Velika Ludina za 2017. godinu i promemorija sa sastanka održanog 

03.11.2017. godine u svezi prodaje nekretnina Mali Lošinj, te otvara raspravu. 

 

 Damir Belavić, ističe da je na prošloj sjednici prihvaćena ponuda Poduzeća 

Podgorski usluge d.o.o. iz Konščana za radove na pojačanom održavanju poljskih – 

poljoprivrednih putova i nerazvrstanih prometnica na području Općine Velika Ludina 

te ga zanima kakva su dosadašnja iskustva sa navedenim poduzećem. Početna 

vrijednost nabave je 120.0000,00 kn, a cijena ponude je 6.389,62 kn s PDV-om, pa 

traži objašnjenje radova i cijene, te zašto se ugovor sklapa na 4 godine? 

 

  Dražen Pavlović, ističe da se radi o komunalnim poslovima kao i kod nabave 

javne rasvjete i prometnih znakova, pa je potrebna Odluka Općinskog vijeća. Ističe da 

je kriterij za odabir najniža i najpovoljnija ponuda, a radi se o pojedinačnim cijenama 

iz troškovnika. To je isto kao i kod zimske službe jer se ne zna koliko će snijega 

padati, a cijene su isto pojedinačne. Kod nerazvrstanih cesta vidjet će se gdje postoji 

potreba za krpanjem i popravkom nerazvrstanih cesta, a za sada je to Duga ulica u 

Velikoj Ludini, cestovna graba kod Terzića i kod Pejkića u Okolima, uređenje 

cestovne grabe kod Buića u Vidrenjaku i još neki sitni radovi. Do sada se je ugovor 

sklapao na jednu godinu, a prema zakonu je dozvoljeno na 4 godine, a to je jeftinije, 

jer se ne mora svake godine raditi natječaj. 

 

 Damir Belavić, postavlja pitanje da li su do sada bila pozitivna iskustva sa 

ponuđačem? 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je Općina V. Ludina imala pozitivna iskustva sa 

navedenim poduzećem, te ističe da su prilikom sklapanja ugovora dužni dostaviti 

zadužnicu za uredno izvršene radove u slučaju penala. 
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 Tomislav Bišćan, postavlja pitanje da li može dobiti na uvid troškovnik za 

navedene radove, odnosno da se šalju uz materijale za sjednicu te ga zanima po čemu 

je on bio najpovoljniji.  

 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako se uz troškovnik nalazi i niz druge popratne 

dokumentacije koja bi se trebala skenirati jer je svaka pravovaljana ponuda uvezena i 

sastoji se od jednog dijela, te  ukoliko nekoga zanima troškovnik može slobodno doći 

u ured i dobit će na uvid svu dokumentaciju sa troškovnikom, kako se ne bi 

nepotrebno trošilo vrijeme na skeniranje dokumenata. Ističe i da taj svaki troškovnik i 

na svakom Općinskom vijeću, te se može dobiti na uvid i na samoj sjednici. 

 

 Damir Belavić, traži objašnjenje preraspodjele sredstava Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2017. godinu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je dio sredstva u Proračunu Općine Velika 

Ludina kod Asfaltiranja cesta - Cvjetna ulica u iznosu od 110.000,00 kuna, koja se 

neće raditi ove godine, prenamijenio za: održavanje nerazvrstanih cesta, 

makadamskih puteva, bankina, popravak asfalta, cestovnih jaraka i propusta, sanacija 

klizišta i dr. – za Dugu ulicu u Velikoj Ludini dodali sredstva od 50.000,00 kuna, što 

je sveukupno 200.000,00 kuna i za stavku Uređenje domova – Dom Kompator 

(proširenje i uređenje) dodali iznos od 60.000,00 kuna, što sveukupno iznosi 

200.000,00 kuna. Tražena su financijska sredstva od županije za pomoć za uređenje 

nerazvrstanih cesta, a ista su odobrena u iznosu od 150.000,00 kuna, te ističe kako to 

ne bi bilo dovoljno da se kvalitetno odradi posao pa je dodano još 50.000,00 kuna, a 

sve to je prikazano i u III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 

2017. godinu. 

 

 Ističe kako je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, 

ministricom Žalac potpisan Ugovor za uređenje Pintarićeve ulice u iznosu od 

470.000,00 kn. Općina je aplicirala dva projekta, a jedan je Pintarićeva ulica u 

Vidrenjaku, a drugi je uređenje doma u Kompatoru koji je također odobren u iznosu 

od 150.000,00 kuna, te ističe da ta sredstva neće biti dovoljna za završetak investicije, 

jer Općina treba financirati 25% tih investicija, pa su zato još dodana sredstva od 

60.000,00 kuna. Za jednu i drugu investiciju radovi trebaju biti završeni do najkasnije 

11.12.2017. godine. 

 

 Tomislav Bišćan, traži objašnjenje u Planu Proračuna za 2018. godinu, šta je 

to: kredit za komunalnu zonu i sufinanciranje CS Mala Ludina? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara kako se to odnosi na subvencije Moslavine d.o.o. 

Kutina, a tu spadaju i kredit za komunalnu zonu i sufinanciranje CS Mala Ludina, 

odnosno prepumpna stanica Mala Ludina zbog malog pritiska za gornja naselja, a 

Ludinica još jedina nema vodovod.  

 

 Igor Faltis, postavlja pitanje da li će se u Proračunu Općine Velika Ludina za 

2018. godinu planirati sredstva za poljoprivredu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da će se sredstva za poljoprivredu planirati, ali je 

problem likvidnost što ne znači da će se i realizirati, pa će se vidjeti novčani tijek. 
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Ističe da postoje dohodovni problemi, te se je do sada vraćao povrat poreza koji je bio 

u iznosu od cca 600.000,00 kuna. Financijska sredstva od eksploatacije mineralnih 

sirovina - rudne rente 30% dobivaju općine, 50% država i ostatak županija, te ističe 

kako sve općine imaju iste probleme. Slijedeće godine općina će prihodovati 

1.800.000,00 kn sa pozicije poreza na dohodak – sredstva izravnanja, tako da će se s 

tim financijskim sredstvima podmiriti dospjele obveze, ali biti će više prostora za 

normalno funkcioniranje Općine i općinskih proračunskih korisnika, te korisnika 

sredstava donacija, očekuje se da će biti više novaca za investicije.  

 

 Ističe kako je prema deficitu Hrvatska izašla iz krize tako da se čeka povrat 

50% sredstava rudne rente. Ujedno obrazlaže da su drugi gradovi i općine uvodili 

nove poreze i povećavali komunalne naknade i prireze, a Općina Velika Ludina, 

unatoč manjku sredstava u Proračunu, nije išla na nikakvo povećanje. Također druge 

općine i gradovi su se zadužili kod banaka što naša općina nije. Nogometni klub 

Sokol nije dobio do kraja planirana sredstva u proračunu, a što ne znači da i neće, jer 

nije završena tekuća godina.  

 

 Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobivena su sredstva za 

izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.993.000,00 kuna, a vrijednost radova je 

2.300.000,00 kuna. Ministarstvo je u međuvremenu otvorilo natječaj za onih naših 

15% sufinanciranja, tako da ćemo se javiti i na to. Čeka se odgovor na mjeru 7.4 

Projekt Dječjeg vrtića gdje je vrijednost projekta 5 milijuna kuna. Cvjetna ulica je 

aplicirana na Mjeru 7.2.2. Ruralni razvoj preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju, a vrijednost radova je 2.231.236,00 kuna. Za izgradnju i 

uređenje parka na zemljištu kod crkve Općina bi se javila sa pripremljenim idejnim i 

glavnim Projektom, zajedno sa Moslavačkom ulicom u Velikoj Ludini kako bismo 

povukli financiranje iz ESI sredstava. Projekt za Moslavačku ulicu je isprojektiran, ali 

je prošlo više od dvije godine, pa je moralo ponovno projektirati. Sada projekti vrijede 

3 godine. Ističe kako je prije nekoliko godina napravljen je Projekt LED rasvjete, te 

ističe da je dobro što se nije išlo dalje sa izmjenom javne rasvjete, jer se pokazalo da 

nije baš najbolja, te ističe kako bi se sad išlo na jedan novi ESKO sistem kroz koji bi 

se financirala javna rasvjeta. Ističe kako je za nas ruralni razvoj jako zanimljiv jer se 

tamo ne gleda gustoća naseljenosti po km².  

 

 Što se tiče prodaje imovine – nekretnine u Malom Lošinju ističe kako je 

održan sastanak 03. studenog 2017. godine u Popovači sa Gradonačelnikom Grada 

Kutina Zlatkom Babićem, gradonačelnikom Grada Popovača Josipom Miškovićem, 

na kojem je bio i on nazočan kao predstavnik Općine Velika Ludina, predstavnikom 

uprave Jadranke d.d. iz Malog Lošinja, zajedno sa našom odvjetnicom Đurđom 

Dragović Grahek. Ističe kako je Jadranka d.d. uputila pismo namjere Gradu Kutina, 

Gradu Kutini i Općini Velika Ludina u kojem je iskazala interes za kupnju tih 

nekretnina jer se nalaze u neposrednoj blizini izgrađenih turističko-ugostiteljskih 

objekata i drugih sadržaja Jadranke d.d. u uvali Čikat u Malom Lošinju. Ističu da im 

je namjera ozbiljna i da bi u slučaju prodaje navedenih nekretnina bili u mogućnosti 

ispuniti uvjete prodaje. Predstavnik Jadranke d.d. dao je izjavu da je upoznat sa 

zemljišnoknjižnim stanjem i sudskim postupcima koji se vode vezano za predmetne 

nekretnine, te su voljni kupiti nekretnine u stanju u kojem se nalaze, uključujući i rizik 

sudskih postupaka, koje bi preuzeli, u slučaju realizacije prodaje. 

 

 Damir Belavić, postavlja pitanje kad bi se to moglo realizirati? 
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 Igor Faltis, konstatira da će se odluka o tome donijeti na Općinskom vijeću, a 

o pitanje prodaje nekretnina Mali Lošinj se proteže kroz dugi niz godina. Postavlja 

pitanje koji omjer ima Općina Velika Ludina u prodaji? 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako do sada nije bio nitko ozbiljno zainteresiran, te 

kako je to prilika da se riješimo sudskih troškova, jer od te nekretnine nemamo 

nikakve prihode, nego samo troškove. Omjer Općine Velika Ludina je 8,5%, 

Popovača ima 27%, a Grad Kutina preko 50%. S obzirom da Grad Kutina, Grad 

Popovača i Općina Velika Ludina imaju isti interes da prodaju ovu spornu imovinu, 

očekuje da se ova kupoprodaja izvrši tijekom ove zime, svakako prije proljeća. Za 

Općinu Velika Ludina je bolje da novac koji će prihodovati cca 600.000,00 kn 

upotrijebi za bolji standard svojih građana kroz infrastrukturne ili komunalne radove, 

a ovako od tog vlasništva mještani općine Velika Ludina nemaju ništa. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je Općinsko vijeće upoznato sa Izvješćem o 

radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 04. i 05. sjednice 

Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 28.09.2017. do 09.11.2017. godine i 

za njega nije potrebno glasati.  

 

Ad. 3. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Donošenje Odluke o davanju 

suglasnosti na Pravilnik o zaštiti od požara Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, na 

prijedlog ravnateljice Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, te daje riječ ravnateljici 

Knjižnice da isti objasni. 

 

 Josipa Lažeta, ističe da se Pravilnik o zaštiti od požara Knjižnice i čitaonice 

Velika Ludina sastoji od: temeljnih odredbi u svezi provedbe i unapređivanja zaštite 

od požara, obveza i odgovornosti osoba u provedbi mjera zaštite od požara, načina 

upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom 

mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, načina osposobljavanja 

djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih 

požara, osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za 

dojavu i gašenje požara, osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje 

odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima 

privremeno povećanog požarnog rizika. Ističe da je na isti potrebna suglasnost 

Općinskog vijeća.  

  

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Pravilnik o zaštiti od požara 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina koji je dat na glasovanje i jednoglasno prihvaćen 

sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

 

 

 



 

 7 

 

 

 

O  D  L  U  K  A  

 

o davanju suglasnosti na  

Pravilnik o zaštiti od požara  Knjižnice i čitaonice Velika Ludina 

 

I 

 

 Daje se suglasnost na Pravilnik o zaštiti od požara Knjižnice i čitaonice Velika 

Ludina u tekstu kojeg je utvrdila Ravnateljica Knjižnice i čitaonice Velika Ludina 

Klasa: 214-01/17-01/01, Urbroj: 2176-93-17-1 od 02.10.2017. godine, koji je sastavni 

dio ove Odluke. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina. 

  

 

KLASA:   612-01/17-01/___  

URBROJ: 2176/19-02-17-___ 

 

Ad. 4. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Financijski izvještaj za Općinu 

Velika Ludina, proračunske korisnike Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Igor Faltis, postavlja pitanje od čeg se sastoje nepodmireni rashodi?. 

 

 Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova objašnjava da su u Općini Velika 

Ludina nepodmirene obveze u iznosu od 597.004,00 kune, koje se raspoređuju za: 

materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima, ostale 

tekuće obaveze i nabavu proizvedene dugotrajne imovine za period od 01.01. do 

30.09.2017. godine. 

 

 Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Ludina u istom periodu 

nepodmirene obveze su u iznosu od 25.434,00 kuna koji se raspoređuju za: 

materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine. 

 

 Kod proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Velika Ludina u vremenu 

od devet mjeseci nepodmirene obveze su u iznosu od 8.701,00 kn koje se raspoređuju 

za materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Financijski izvještaj za Općinu 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine na glasovanje koje 

je jednoglasno prihvaćeno sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 
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O   D   L   U   K   A 

 

I 
 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine i to kako slijedi:  

           

                                                 U KN 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                            3.453.621 

 - od toga: 

           a) prihodi poslovanja                                                                        3.307.209 

           b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                      146.412 

  

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                               5.727.359 

 - od toga: 

           a) rashodi poslovanja                                                                       5.672.659 

           b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                        54.700 

    

NEPODMIRENE OBVEZE:               597.004 

 - od toga: 

          a) za materijalne rashode                          213.789 

          b) za financijske rashode                 18.038                                               

          c) za naknade građanima i kućanstvima                                                    520                                    

    d) za ostale tekuće obaveze                                                                        40.757                           

    e) za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  323.900 

  

   Stanje žiro-računa na dan 30.09.2017. godine                                       47.420 

 

II 

 

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

 

 

KLASA:  402-01/17-02/40 

URBROJ: 2176/19-02-17-7 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijski izvještaj proračunskog 

korisnika Dječji vrtić Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine koji 

je  jednoglasno prihvaćen sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 
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Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine i to kako 

slijedi:  

           

                           U KN 

         UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                   672.006 

 - od toga: 

            a) prihodi poslovanja                              672.006 

   

        OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                      677.207 

 - od toga: 

 a) rashodi poslovanja                                                                     677.207  

 

        NEPODMIRENE OBVEZE:                         25.434 

 - od toga: 

 a) za materijalne rashode                                                                 10.434                                      

            b) za nabavu nefinancijske imovine                                                15.000                      

 

 Stanje žiro-računa na dan 30.09.2017. godine                                 574 

 

II 
 

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

 

 

KLASA:  402-01/17-02/40 

URBROJ: 2176/19-02-17-8 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijski izvještaj proračunskog 

korisnika Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do 

30.09.2017. godine, koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 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. rujna 2017. 

godine i to kako slijedi:        

           

                                                                              U KN 

            UKUPNI PRIHODI                                                                         146.373 

 - od toga: 

 a) prihodi poslovanja                146.373 

 

           OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                            160.372                                    

 - od toga: 
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           a) rashodi poslovanja                             124.465 

  b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     35.907 

 

            NEPODMIRENE OBVEZE:                                                           8.701                  

 - od toga: 

 a) za materijalne rashode                                                                    4.019            

    b) za nabavu nefinancijske imovine                                                   4.682 

 

 Stanje žiro-računa na dan 30.09.2017. godine                               1.724 

 

II 
 

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

 

KLASA:  402-01/17-01/40 

URBROJ: 2176/19-01-17-9 

 

Ad. 5. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje III. Izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Velika Ludina za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. 

godinu, III. Izmjena i dopuna Odluke sa Programima za izgradnju i održavanje 

komunalne infrastrukture i dr. programa, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da je u III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2017. godinu izvršena preraspodjela sredstava, te ističe da su 

financijska sredstva iz Cvjetne ulice u iznosu od 110.000,00 kuna prenamijenila za: 

održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih puteva, bankina, popravak asfalta, 

cestovnih jaraka i propusta, sanacija klizišta i dr. u iznosu od 150.000,00 kuna dodali 

70.000,00 kuna, što je sveukupno 220.000,00 kuna.  

 

 Obrazlaže da je povećana stavka održavanje javnih i zelenih površina za 

20.000,00 kuna, što je ukupno 220.000,00 kn i stavka Rashodi za uređenje i javnu 

rasvjetu za 20.000,00 kuna što je ukupno 75.000,00 kuna. Stavka Uređenje domova – 

Dom Kompator (proširenje i uređenje) povećan je iznos za 60.000,00 kuna tako 

ukupno iznosi 200.000,00 kuna. 

 

 Marta Kucelj, objašnjava da su sve stavke unutar Proračuna, samo su 

prenamijenjena sredstva.  

 

 Igor Faltis, postavlja pitanje kad se namjerava zatvoriti trošak odnosno kad će 

se platiti obveza prema Županijskoj upravi za ceste Sisak za cestu prema Okolima? 

 

 Marta Kucelj, odgovara da se nada da će se obveza isplatiti do kraja godine. 

 

 Damir Belavić, postavlja pitanje zašto se povećala stavka za grafičke i 

tiskarske usluge? 
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 Marta Kucelj, ističe da je to štampanje službenih novina, a do sada je bilo 

dosta objavljenih službenih novina i smatra da  neće biti dosta financijskih sredstava u 

toj stavci. 

  

 Jelena Petreković, ističe kako na svakoj sjednici ima puno materijala koji se 

nakon svake sjednice moraju objaviti u Službenim novinama kojih je do sada bilo 8 

brojeva, a ova sjednica će biti broj 9. Materijala ima jaku puno, a sad su donijeti i 

dokumenti: Plan i procjena zaštite od požara i tri proračuna uz ostale akte i odluke 

koje donese Općinsko vijeće. Službene novine se dostavljaju i u Središnji katalog u 

Zagreb u roku od 8 dana od objave u Službenim novinama. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Odluke o  

Proračunu Općine Velika Ludina za 2017. god. koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA i 

2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 

2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu koje su prihvaćene sa 10 

glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova 

ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova 

ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2017. 

godinu, koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu 

za 2017. godinu, koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 

financiranju predškolskog odgoja za 2017. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova 

ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad 

standarda u osnovnom školstvu za 2017. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA 

i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 

2017. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 

2017. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi za 2017. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 
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 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva 

za 2017. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Velika Ludina za 2017. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA i 2 glasa 

PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje  III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. 

godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

- III. Izmjene i dopune Odluke o  Proračunu Općine Velika Ludina za 2017. god., 

- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. godinu i Projekcije   

  Proračuna za 2018. i 2019. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne   

  infrastrukture za 2017. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne  

  infrastrukture za 2017. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2017. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2017. godinu, 

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

  za 2017. godinu, 

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

  za 2017. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu,  

- III. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 2017. godinu, 

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

  2017. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa. 

 

 

KLASA: 400-06/17-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-17-___ 

 

Ad. 6. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Prijedlog Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2018. godinu i  Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu i prijedlog 

Plana razvojnih programa, na prijedlog općinskog načelnika, na koji se mogu dati 

pismeni amandmani, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da je Proračun Općine Velika Ludina za 2018. godinu i 

dalje razvojni, te ističe kako se planira izgradnja: reciklažnog dvorišta, Cvjetne ulice, 

Moslavačke ulice, parka kraj crkve i završiti sve započete investicije. Planiraju se 
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sredstva za subvencije u poljoprivredi i povećana su sredstva za transfer N.K. Sokol 

Velika Ludina.  

 

 Tomislav Bišćan, predlaže da se u Proračun Općine Velika Ludina za 2018. 

godinu planiraju sredstva za sufinanciranje ili financiranje udžbenika za Osnovnu 

školu od prvog do osmog razreda, a da se sredstva uzmu od naknade vijećnicima, a 

kad bude sredstava da se vrati vijećnicima i dr. Također predlaže da se rukometnom 

klubu „Laurus“ povećaju sredstva. 

 

 Marta Kucelj, tu su financijska sredstva za vijećnike koji su zajedno sa 

naknadom predsjednika Općinskog vijeća, njegovim zamjenicima i tu pripada 

naknada zamjenika načelnika Općinskog vijeća. 

 

 Dražen Pavlović, smatra da se ne bi trebala uzeti sredstva od naknada, već iz 

nekih drugih sredstava.  

 

 Damir Belavić, udžbenici se ne mijenjaju svake godine, nego svake četiri 

godine, a radne bilježnice se kupuju. Predlaže da se financiraju ili sufinanciraju 

udžbenici, a djeca bi iste nakon korištenja trebala vratiti dalje na korištenje školi. 

 

 Igor Faltis, ističe da će podržati prijedlog da se sufinancira ili financira  

nabava udžbenika za osnovnu školu, te smatra da bi za sljedeću godinu trebalo 

planirati sredstva za subvenciju u poljoprivredi, jer su ove godine planirana, ali se 

zbog manjka sredstava nisu mogla iskoristiti. Ističe kako Grad Čazma također kupuje 

knjige za osnovnu školu. 

 

 Tomislav Bišćan, postavlja pitanje što znači sufinanciranje kamata na kredit? 

 

 Dražen Pavlović i Marta Kucelj, obrazlažu kako se investicija sa Županijskom 

upravom za ceste - za cestu Okoli nije do kraja plaćena i zato ŽUC obračunava 

zatezne kamate. Planira se da bi se navedena investicija mogla zatvoriti što zavisi od 

priliva financijskih sredstava. 

  

 Damir Belavić, smatra da bi se kod stipendiranja učenika i studenata trebala u 

Pravilnik uvrstiti i kriterij izvrsnosti, a ne samo socijalni kriteriji. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da su se do sada uvijek davale stipendije učenicima i 

studentima slabije imovinskog stanja, da bi lakše mogli završiti školovanje. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako se ne može nikoga u Općini zadržati ako 

mu se dodijeli stipendija. 

 

 Dejan Faltis, postavlja pitanje što sve spada u ostale rashode u Jedinstvenom 

upravnom odjelu u iznosu od 35.000,00 kuna, te da li su se tu povećale plaće za 

djelatnike u Jedinstvenom upravnom odjelu? 

 

 Marta Kucelj, odgovara da se ništa nije povećalo, te da su to neoporezivi 

rashodi: naknade za prijevoz, jubilarne nagrade, regres, smrtni slučajevi u obitelji i dr. 

za djelatnike Općine, vrtića i Knjižnice, za vježbenike i javne radove. 
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 Jelena Malekinušić, ističe kako su to materijalna prava radnika na koje ima 

svaki radnik pravo prema Zakonu o radu. 

 

 Damir Belavić, predlaže da se smanje troškovi za proslavu Dana Općine, a ta 

sredstva da se prenamijene za nabavu udžbenika. 

 

 Marta Kucelj, ističe da se prijedlozi odnosno amandmani na prijedlog 

Proračuna za 2018. godinu mogu dati pismenim putem, a o istima će se očitovati 

općinski načelnik.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako se mogu dati amandmani pismenim putem 

na prijedlog Proračuna koji će se objaviti na stranicama Općine Velika Ludina.  

 

 Daje na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu 

i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 

glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje prijedlog Plana razvojnih programa koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 

 Primaju se na znanje: prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. 

godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu i prijedlog Plana razvojnih 

programa. 

 

KLASA: 400-06/17-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-17-___ 

   

Ad. 7. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako je temeljem Zakona o lokalnim porezima 

Općina bila dužna donijeti Odluku o općinskim porezima, a to su bili: porez na 

potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na nekretnine koju je Općinsko vijeće 

donijelo na svojoj 38. sjednici održanoj 11.04.2017. godine. Donijete su Izmjene i 

dopune Zakona o lokalnim porezima prema kojima je potrebno uskladiti svoje Odluke 

do 15. prosinca 2017. godine u kojima se briše „Porez na nekretnine“, odnosno brišu 

se sve točke i članci koji se odnose na „porez na nekretnine“. 

 

 Igor Faltis, postavlja pitanje da li se plaća porez na kuće za odmor? 

 

 Marta Kucelj, odgovara da su kuće za odmor legalizirane i vode se kao objekti 

poljoprivredne namjene. Poreza za kuće za odmor više niti nema, a većina kleti je 

legalizirana i vode se pod legalizirane poljoprivredne objekte.  



 

 15 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina, koja je data na glasovanje i 

prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina                    

             
Članak 1. 

 

 U Odluci o općinskim porezima Općine Velika Ludina („Službene novine 

Općine Velika Ludina“ broj: 4/17) u članku 2. stavku 1. točka 3. briše se.  

 

Članak 2. 

 Članak 9. briše se. 

 

Članak 3. 

 Članak 12. briše se. 

Članak 4. 

 

 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine 

Velika Ludina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“, a objavit će se i u „Narodnim novinama“. 

 

 

KLASA: 410-01/17-01/01 

URBROJ: 2176-19-02-17-8 

 

 

Ad. 8. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o raspoređivanju sredstava 

za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika 

Ludina, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, objašnjava da prema Zakonu o financiranju političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe političke stranke i nezavisni vijećnici zastupljeni u 

Općinskom vijeću Općine Velika Ludina imaju pravo na financiranje, odnosno 

pojedinoj političkoj stranci ili nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno 

broju njihovih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog 

vijeća. Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 

stranci odnosno nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu u visini od 10% 

iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća. Ukupan broj članova Općinskog vijeća je 13, a broj članova 

podzastupljenog spola je 2, tako da svakom članu Općinskog vijeća godišnje pripada 

iznos od 800,00 kuna, a podzastupljenom spolu pripada godišnja naknada za 80,00 kn 

više. 
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 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o raspoređivanju sredstava 

za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika 

Ludina koja je data na glasovanje i prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je 

donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 

 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina 
 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina (u 

daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), koja se osiguravaju u Proračunu Općine Velika 

Ludina. 

Članak 2. 

 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da 

pojedinoj političkoj stranci odnosno nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva 

razmjerno broju njihovih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 

stranci odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % 

iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 3. 

 

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 13, a broj članova 

podzastupljenog spola je 2.  

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 

800,00 kn. Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se 

godišnja naknada u iznosu od 80,00 kn. 

 

Članak 4. 

 

 Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine 

Velika Ludina na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun svakog člana 

izabranog s liste grupe birača tromjesečno, u četiri jednaka dijela. 

Članak 5. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika na području Općine Velika ludina 

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 4/12). 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavit će se u 

Službenim novinama Općine Velika Ludina. 
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KLASA:   402-01/17-01/53 

URBROJ: 2176/19-02-17-3 

 

 

Ad. 9. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Procjenu ugroženosti od požara 

Općine Velika Ludina i Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako je člankom 13. Zakona o zaštiti od požara 

propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite 

od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno 

pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Nadležna vatrogasna zajednica 

daje prethodno mišljenje na dio Procjene ugroženosti od požara za svoje područje koji 

se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana 

posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva. Postupak izrade Procjene 

ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Općine Velika Ludina povjeren je 

ovlaštenom poduzeću Protection d.o.o. Umag, te su pribavljene prethodne suglasnosti 

Vatrogasne zajednice Općine Velika Ludina i Policijske uprave Sisačko-moslavačke, 

Službe upravnih i inspekcijskih poslova. Zadnji Plan zaštite od požara i Procjene 

ugroženosti od požara za područje Općine Velika Ludina napravljene su 2006. godine 

i stavljaju se van snage. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Procjenu ugroženosti od požara 

Općine Velika Ludina i Plan zaštite od požara Općine Velika Ludina koje prihvaćene  

jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

   

O  D   L   U   K   A 

o donošenju Procjene ugroženosti od požara Općine Velika Ludina 

 i Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina 

 

I 

 

 Donosi se Procjena ugroženosti od požara Općine Velika Ludina (u daljnjem 

tekstu: Procjena) i Plan zaštite od požara Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: 

Plan) izrađeni od ovlaštenog poduzeća PROTECTION d.o.o. Umag, J. Rakovca 10, 

52470 Umag, kao temeljni akti iz područja zaštite od požara. 

 

II 

 

 Za usvajanje Procjene i Plana pribavljene su prethodne suglasnosti Vatrogasne 

zajednice Općine Velika Ludina od 16.10.2017. i Policijske uprave Sisačko-

moslavačke , Služba upravnih i inspekcijskih poslova , Inspektorat unutarnjih poslova 

od 23.10.2017. godine. 
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III 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prihvaćanju Plana 

zaštite od požara  i Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Velika Ludina 

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 4/06). 

 

IV 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  214-01/17-01/08 

URBROJ: 2176/19-02-17-6 

 

Ad. 10. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 10. Razmatranje i donošenje Izvješća o 

stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 

područje Općine Velika Ludina za 2016. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te 

otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o 

zaštiti od požara obveza Općinskog vijeća da prihvati Izvješće o stanju provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine 

Velika Ludina za 2016. godinu, koje se radi temeljem Izvješća Vatrogasne zajednice 

Općine i Hrvatskih voda za 2016. godinu. Pri donošenju navedenog Izvješća isto je 

potrebno dostaviti u Županiju Sisačko-moslavačku, Službu za zajedničke poslove.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina 

za 2016. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijeto 

slijedeće 

 

Izvješće o stanju provedbe  

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2016. godinu 

 

I. 

 

Općina Velika Ludina je po Godišnjem provedbenom planu u cilju unapređenja 

zaštite od požara na području Općine Velika Ludina  u 2016. godini provela slijedeće 

radnje:  

 

Dana 22.06.2016. godine održana je 11. pokazno-tehnička vježba sa ciljem provjere 

ispravnosti vatrogasne opreme svih DVD-a koja se već tradicionalno održava u 

Katoličkom Selišću, na kojoj je sudjelovalo 95 vatrogasaca sa 1 navalnim vozilom, 3 

auto cisterne i 5 vatrogasnih motornih štrcaljki. Održani su i savjetodavni sastanci 

kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću 

mjeru, te upozoravanje pučanstva na zabranu loženja na otvorenom prostoru. 
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U 2016. godini vatrogasne postrojbe intervenirale su ukupno 10 puta i to: 

 

Požari:  

- 2 požara otvorenog prostora 

- 1 požar stambenog objekta 

- 2 požara dimnjaka 

 

Tehnička intervencija:  

- 1 tehnička intervencija na cesti 

- 1 tehnička intervencija na stambenom objektu 

- 3 tehničke intervencije ispumpavanja vode iz objekta 

 

 

Na intervencijama su sudjelovali sljedeći DVD-i: 

- DVD Velika Ludina     – 4 intervencija 

- DVD Vidrenjak            – 4 intervencije 

- DVD Okoli                   – 2 intervencije 

 

Na navedenim intervencijama sudjelovalo je 49 vatrogasaca, a utrošeno je ukupno 60 

sati rada. 

 

Održana je redovna godišnja skupština VZO-a i dvije sjednice predsjedništva i 

zapovjedništva, svečano obilježen dan vatrogasaca Sv. Florijan u Okolima, 

prisustvovalo se hodočašću vatrogasaca u Mariju Bistricu te je organizirano 22. 

Općinsko natjecanje djece. 

 

Na području općine Velika Ludina u 2016. godini Hrvatske vode izvodile su sljedeće 

radove održavanja: 

 

• Radovi strojne košnje i malčiranja te radovi krčenja sitnijeg šiblja i raslinja 

održavanja detaljne kanalska mreža III i IV reda u ukupnoj dužini 303 kanala 

u 210 km. 

• Preventivni radovi i izvanredni radovi obrane od poplava 

• Na rijeci Česmi od ušća i stacionaže izvršeni su radovi uklanjanja vegetacije košnjom 

trave na lijevom nasipu i bankini u ukupnoj dužini 19,075 km, uklanjanje vegetacije 

iz korita vodotoka u dužini 12,270 km te popravci pristupnih putova nasipima i 

vodnim građevinama – čepovima. Za navedene radove utrošeno je ukupno 

947.373,60 kuna sa PDV-om. 

• Radovi uklanjanja vegetacije košnjom trave i provedbi sječe šiblja veličine profila 

veće od 5 cm i stabala većeg profila od 10 cm na LK Vlahinička u ukupnoj dužini 

8,860 km, na zapadnom latelarnom kanalu u dužini 4,4 km, Grabrovom Potoku u 

koritu i na obalama kao i na LK Ludinica utrošeno je ukupno 754.398,30 kuna sa 

PDV-om. 

• Manji radovi pumpanja vode i strojnog čišćenja cijevnih propusta i mostova u sklopu 

provođenja mjera obrane od poplava. 

 

Izvršeno je košenje i čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste na području Općine Velika 

Ludina.  
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II. 

 

Općina Velika Ludina je Proračunom za 2016. godinu za gore navedene 

aktivnosti osigurala 240.000,00 kuna, od čega je ostvareno 165.667,00 kuna.  

 

III. 

 

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite 

od požara za područje Općine Velika Ludina za 2016. godinu dostavit Sisačko-

moslavačkoj županiji, Služba za zajedničke poslove. 

 

IV. 

 

Ovo Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 

zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2016. godinu objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   214-01/17-01/05 

URBROJ: 2176/19-02-17-5 

 

Ad. 11. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o odabiru najpovoljnije 

ponude za nabavu radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području 

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

 

 Jelena Malekinušić, ističe da se radi o komunalnim poslovima koji se moraju 

prihvati na Općinskom vijeću. Poziv za navedene radove bio je objavljen na 

stranicama općine i poslan na adrese 3 gospodarska subjekta i to: Obrt za elektro-

radove ASKO iz Gornje Jelenske, STIL d.o.o. iz Popovače i EMG proizvodni, uslužni 

i trgovački obrt Pavelić iz Siska. Sva tri gospodarska subjekta su dostavila svoje 

ponude, a Povjerenstvo je iste otvorilo i predložilo prihvaćanje ponude Poduzeća 

STIL d.o.o. Popovača jer je najpovoljnija. Sve tri ponude su uvezene i nalaze se u 

jednom dijelu, a cijene u troškovniku su pojedinačne. Ističe da svatko tko je 

zainteresiran može doći u ured i na licu mjesta pogledati sve ponuđene cijene odnosno 

troškovnike sa pripadajućom dokumentacijom. 

 

 Igor Faltis, ističe da je u prethodnim sazivima vijeća bilo da se u Povjerenstvo 

imenuje netko od vijećnika, te misli da se na taj način bolje radilo prije nego sada. 

 

 Jelena Malekinušić, odgovara da Općinski načelnik kod donošenja Odluke o 

početku nabave imenuje i Povjerenstvo koje se sastoji od zaposlenika Jedinstvenog 

upravnog odjela za jednostavnu nabavu, odnosno za veliku nabavu u Povjerenstvu 

obavezno sudjeluje i vanjski suradnik Franjo Martinović koji ima certifikat javne 

nabave i u tom Povjerenstvu se uvijek imenuje netko od članova Općinskog vijeća. 

 

 Damir Belavić, postavlja pitanje da li je i do sada bio isti izvođač za 

održavanje javne rasvjete, odnosno konstatira da ako je iskazuje nezadovoljstvo oko 

održavanja iste. 
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 Dražen Pavlović, ističe kako je jedne godine održavanje javne rasvjete imalo 

poduzeće M.G.D. iz Kutine koje nije zadovoljavalo, jer ih se nakon narudžbe dugo 

moralo čekati da odrade naručeni posao. Predloženo je poduzeće STIL d.o.o. iz 

Popovače koje je fleksibilnije i promijenit će brže i kvalitetnije žarulje na javnoj 

rasvjeti, prema našem izrađenom popisu komunalnog redara i dojavom mještana.  

 

 Vedran Svilić, ponovno postavlja pitanje što je sa lampama javne rasvjete u 

Katoličkom Selištu koje su skinute i nisu vraćene? 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako da su lampe skinute jer se nakon nekog vremena 

pokazalo da LED nisu dobre kvalitete. Ističe kako je komunalni redar obišao sav  

teren na području Općine Velika Ludina i popisao sva mjesta, te smatra da će se 

nakon donošenja ove odluke to što prije riješiti. 

  

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o odabiru Poduzeća STIL 

d.o.o. Sisačka 9, Popovača, kao najpovoljnije ponude za nabavu radova na održavanju 

objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Velika Ludina, koja je 

prihvaćena sa 9 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA, te je donijeta slijedeća 

 

 

O  D  L  U  K  A  

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA  

NABAVU RADOVA NA ODRŽAVANJU 

OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE 

 

I 

 

1. JAVNI NARUČITELJ: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina 

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Postupak nabave radova na održavanju objekata  

    i uređaja  javne rasvjete na području Općine Velika Ludina. 
 

3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  44.000,00 kuna  

                                                                                                   bez PDV-a.  

 

4. IZVOR / NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA: Financijska sredstva za nabavu  

    planirana su u I. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga Općine  

    Velika Ludina za 2017. godinu prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu,  

    evidencijski broj nabave: 7.        

 

5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  4 godine 

 

6. IZABRANI PONUDITELJ:   STIL d.o.o. Popovača, Sisačka 9, 44317 Popovača. 

  

7. CIJENA IZABRANE PONUDE: 5.263,00 kuna bez  PDV-a, odnosno  

                                                          6.578,75 kuna s PDV-om. 

 

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

Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/17-01/19 

URBROJ: 2176/19-02-17-6 

  

Ad. 12. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o odabiru najpovoljnije 

ponude za nabavu prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području 

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

 

 Jelena Malekinušić, ističe da se i tu radi o komunalnim radovima, a Odluku o 

prihvaćanju ponude mora prihvatiti Općinsko vijeće. Poziv za dostavu ponude upućen 

je na adresu 3 gospodarska subjekta: Linea d.o.o. iz Ivanić-Grada, Signalizacija d.o.o. 

iz Zagreba i CRTORAD d.o.o. iz Varaždina a isti je bio objavljen na stranicama 

Općine. Javila su se dva zainteresirana poslovna subjekta: Signalizacija d.o.o. Zagreb 

i Linea d.o.o. Ivanić-Grad. Ponuda Poduzeća Linea d.o.o. nije dostavila sve potrebne 

priloge tražene javnim pozivom, tako da je jedina valjana ponuda bila poduzeća 

Signalizacija d.o.o., uvezena sa svim potrebnim prilozima. Cijene u troškovniku su 

pojedinačne i ne naručuju se svi znakovi odjednom, već prema potrebi. Ove godine su 

naručena 2 znaka, a ugovor se sklapa na 4 godine. 

  

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o odabiru najpovoljnije 

ponude za nabavu prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području 

Općine Velika Ludina, i prihvaćena sa 8 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA, te je 

donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A  

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA  

NABAVU PROMETNE SIGNALIZACIJE NA 

NERAZVRSTANIM CESTAMA 

 

I 

 

1. JAVNI NARUČITELJ: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina 

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Postupak nabave prometne signalizacije na  

    nerazvrstanim cestama. 

 

3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  8.000,00 kuna bez   

    PDV-a.  

 

4. IZVOR / NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA: Financijska sredstva za nabavu  

    planirana su u I. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga Općine  

    Velika Ludina za 2017. godinu prema Zakonu o  komunalnom gospodarstvu,  

    evidencijski broj nabave: 9.        
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5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  4 godine. 

 

6. IZABRANI PONUDITELJ:  Signalizacija d.o.o. za horizontalnu i vertikalnu  

    prometnu signalizaciju, Trakošćanska 30, 10000  Zagreb.   

 

7. CIJENA IZABRANE PONUDE: 6.551,00 kuna bez  PDV-a odnosno  8.188,75  

    kuna s PDV-om. 

II 

 

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

Ludina“. 

 

KLASA:  363-01/17-02/07 

URBROJ: 2176/19-02-17-12 

  

Ad. 13. a) 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o objavi javnog poziva za 

isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika 

Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je Savjet mladih prema Zakonu o savjetima 

mladih savjetodavno tijelo Općine Velika Ludina u cilju aktivnog uključivanja mladih 

u javni život Općine Velika Ludina. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine 

Velika Ludina donijeta je 2014. godine, temeljem kojeg je objavljen javni poziv za 

isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika 

Ludina na koji su pristigle dvije nepotpune prijave, tako da se Savjet mladih nije 

konstituirao. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih mogu biti 

osobe u dobi od 15 do 30 godina života, s prebivalištem ili boravištem na području 

Općine Velika Ludina. Savjet mladih Općine Velika Ludina ima 5 članova i 5 

zamjenika članova čiji mandat traje 3 godine. Kandidature mogu isticati udruge, 

učenička vijeća, političke stranke i neformalne skupine mladih. Javni poziv za 

isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih bit će objavljena 

na stranicama Općine Velika Ludina. Općinsko vijeće će na svojoj sjednici tajnim 

glasovanjem izabrati 5 članova Savjeta mladih. 

 

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

isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika 

Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

o objavi javnog poziva za isticanje kandidature 

za članove i zamjenike članova  

Savjeta mladih Općine Velika Ludina 

 

I. 

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

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

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

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

boravištem na području Općine Velika Ludina. 

 

 

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

čiji mandat traje 3 (tri) godine. 

 

III. 

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

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

djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski 

zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u 

Republici Hrvatskoj kao i neformalne skupine mladih. 

 

Prilikom isticanja kandidature za člana savjeta mladih Općine Velika Ludina, 

obavezno se predlaže i kandidat za zamjenika svakog člana.  

 

Svaki ovlašteni predlagatelj može podnijeti prijedloge za najviše dva kandidata za 

članove Savjeta mladih Općine Velika Ludina i najviše dva kandidata za zamjenike 

članova. 

 

IV. 

 Prijedlog kandidata mora sadržavati: 

 -naziv ovlaštenog predlagatelja odnosno naziv „neformalna skupina mladih“, 

 -ime i prezime kandidata i njegova zamjenika, 

 -adresa prebivališta odnosno boravišta kandidata i njegova zamjenika, 

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

            -OIB kandidata i njegova zamjenika, 

            -obrazloženje kandidature. 

 

 Kandidatura mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe predlagatelja i 

ovjerena pečatom predlagatelja, ukoliko predlagatelj ima pravnu osobnost. 

 

 Uz kandidaturu je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice odnosno 

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

dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na području Općine Velika Ludina, kao i 

vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor člana 

odnosno zamjenika člana Savjeta. 

 

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

registra u koji se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih, izvadak iz statuta 

udruge iz kojeg se vidi da je udruga ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s 

mladima i za mlade, preslike odluke o osnivanju organizacijskog oblika djelovanja 

mladih, izvatke iz statuta ili druge akte kao dokaz o svojstvu ovlaštenog predlagatelja. 

 

 Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen i popis osoba 

koje čine skupinu i podržavaju kandidaturu, sa slijedećim podacima: ime i prezime, 
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adresa prebivališta odnosno boravišta, dan, mjesec i godina rođenja, OIB i potpis 

osobe. 

 

V. 

 Uz prijedlog, predlagatelj je dužan predložiti: 

 - potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih, 

 - potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Savjeta 

mladih, 

 - životopis kandidata za člana Savjeta mladih, 

 - životopis kandidata za zamjenika člana Savjeta mladih, 

 - presliku osobne iskaznice kandidata za člana Savjeta mladih, 

 - presliku osobne iskaznice kandidata za zamjenika člana Savjeta mladih, 

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

              mjeseci) 

- popis osoba neformalne skupine mladih koji podržavaju kandidaturu. 

 

VI. 

 Prijedlozi se, uz dodatnu dokumentaciju, podnose na propisanim obrascima 

koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Velika Ludina (www.opcina-vludina.hr 

) ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu – službi Općine Velika Ludina, Sv. 

Mihaela 37, 44316 Velika Ludina. 

VII. 

 Prijedlozi kandidata podnose se osobno u pisarnici Općine Velika Ludina ili 

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

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

 

VIII. 

 

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

stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina. 

 

 Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati. 

 

 

KLASA:  006-01/17-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-17-4 

 

 

Ad. 13. b) 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Rješenje o imenovanju 

Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidature i izradu popisa valjanih kandidatura 

za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da se Povjerenstvo za provjeru valjanosti 

kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura sastoji od Odbora za izbor i 

imenovanje, a to su: Jurica Đudarić, Maja Pesić i Vedran Svilić, a Općinsko vijeće 

treba imenovati još dva člana. 

 

http://www.opcina-vludina.hr/
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 Vjekoslav Kamenščak, predlaže da se u Povjerenstvo imenuju: Damir Belavić 

i Ana Šiprak – Lomnicki, te daje prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa  12 glasova ZA, te je donijeto slijedeće 

 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

o imenovanju Povjerenstva za provjeru 

valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura 

 

I 

 

 U Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih 

kandidatura imenuju se: 

            1. JURICA ĐUDARIĆ  za predsjednika, 

 2. MAJA PESIĆ             za člana, 

 3. VEDRAN SVILIĆ     za člana, 

 4. DAMIR BELAVIĆ    za člana, 

 5. ANA ŠIPRAK LIMNICKI  za člana. 

 

II 

 

 Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih 

kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 

dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih 

uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. 

III 

 

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

novinama" Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA:  006-01/17-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-17-3 

 

Ad. 14. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o davanju 

ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o nagodbi sa Tužiteljem 

Robertom Križanovićem iz Velike Ludine, na prijedlog općinskog načelnika, te mu 

daje riječ da isto objasni. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže kako Tužitelj Robert Križanović vodi sudski 

postupak protiv Općine Velika Ludina kod Općinskog suda u Sisku, Stalna služba u 

Kutini, P-243/16 radi isplate. Ističe kako je pri prodaji nekretnine u vlasništvu Općine 

V. Ludina koja se nalazi u centru Velike Ludine, na k.č.br. 324/2 zgrada prodana na 

tri dijela, a jedan je bio kupac Robert Križanović iz Velike Ludine, Sv. Mihaela 20 a, 

koji je kupio nekretninu zajedno sa dvorištem i livadom u selu upisani u z.k.ul. 435, 

k.o. Ludina.  On je suvlasnik 53/100 dijela navedene čestice. Ističe kako je sadašnja 

Ulica – cesta postojala u vrijeme kada je tužitelj stekao suvlasništvo na nekretnini, ali 

nije napravljena parcelacija.  

 



 

 27 

 Tužitelj je tužio Općinu u dvije točke i kako se je vodila parnica vidio je i sam 

da u prvoj točci, koja je veće vrijednosti, neće uspjeti, a u prvoj tužbi tužitelj navodi: 

da je Općina uzurpirala 250 m² navedene nekretnine u dijelu u kojem se u naravi 

nalazi ulica, da je vrijednost 1m tog zemljišta kada bi se davao u zakup 5 kn/m², 

odnosno za zauzetu površinu od 250 m² ukupno 1.250,00 kn i po toj osnovi traži 

35/100 dijelova navedenog iznosa ili 662,50 kn počev od 10. lipnja 2011. godine pa 

do 10. lipnja 2016. godine, ukupno 39.750,00 kn s pripadajućom kamatom na svaki 

pojedinačni mjesečni iznos. Druga točka je: 53/100 dijelova zakupnine koje je u tom 

razdoblju Općina naplatila od trećih za postavljene kioske na nekretninama u iznosu 

od 7.979,48 kn mjesečno na pojedinačne mjesečne iznose od 80,00 kuna odnosno 

152,00 kn i 96,00 kn mjesečno za razdoblje od 01.08.2011. godine do 31.12.2015. 

godine s  pripadajućom zateznom kamatom. Zajednički je zaključeno da bi bilo dobro 

okončati spor, te se nagoditi kao što je predloženo tekstom Nagodbe, koji je sastavni 

dio ovog zapisnika. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, predlaže da se donese Odluka kojom bi se dalo 

ovlaštenje Općinskom načelniku za poduzimanje svih radnji i potpis Ugovora o 

nagodbi sa Tužiteljem Robertom Križanovićem u ime Općine Velika Ludina radi 

isplate naknade korištenja Tužiteljevog suvlasničkog dijela od 53/100 č.k.br. 324/2, 

zgrada dvorište i livada u  Selu upisana u z.k. ul. 435 k.o. Ludina, te daje na 

glasovanje takvu Odluku koja je prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je 

donijeta slijedeća 

 

O  D   L  U  K   A 

 

I 

 

 Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku Draženu Pavloviću za poduzimanje 

svih radnji i potpis Ugovora o nagodbi sa Tužiteljem Robertom Križanovićem u ime 

Općine Velika Ludina radi isplate naknade korištenja Tužiteljevog suvlasničkog dijela 

od 53/100 č.k.br. 324/2, zgrada dvorište i livada u Selu upisana u zk. ul. 435, k.o. 

Ludina, u svrhu okončanja spora koji se vodi kod Općinskog suda u Sisku, Stalna 

služba u Kutini, P-243/16. 

 

II 

 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   711-01/17-01/06 

URBROJ: 2176/19-02-17-5 

 

 

 Završeno u 18:35 sati. 

 

 

           Zapisničar:                      Predsjednik: 

 

       Mirjana Rajtora             Vjekoslav Kamenščak  


