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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 

 sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 20.12.2018. godine u 

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

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

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

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

 

 Odsutni vijećnici: Vedran Svilić, Damir Belavić, Igor Faltis, Nikola Mokosek,  

                                          

                                           

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

- Mišo Kucelj, predstavnik poduzeća LDS d.o.o. Rijeka, 

- Marta Kucelj, voditelj financijske jedinice Općine Velika Ludina 

- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina, 

- Mirjana Rajtora, administrativni referent I, 

- Mirela Montag, komunalni referent u Općini Velika Ludina, 

- Branko Nikitović, snimatelj Mreže TV Zagreb 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

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

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

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

Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno sa 

9 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 

 Prihvaća se dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA:  021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-12 
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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 18. sjednice Općinskog vijeća)  

 

2. Aktualni sat  

 

3. Razmatranje i donošenje Procjene rizika od velikih nesreća na području  

    Općine Velika Ludina 

 

4. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu i 

    Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu, Odluke sa Programima za izgradnju 

    i održavanje komunalne infrastrukture i dr. programa, Odluke o izvršavanju 

    Proračuna Općine Velika Ludina i Plana razvojnih programa 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka za 2019. godinu 

 

6. Donošenje Odluke o načinu upravljanja sportskim građevinama na području 

    Općine Velika Ludina  

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 30.11.2018. godine, te otvara raspravu. Kako primjedbi na 

zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA te je 

donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

30.11.2018. godine. 

 

 

KLASA: 021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-__ 

 

Ad. 2. 

 

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

o radu općinskog načelnika između 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 

23.11.2018. do 14.12.2018. godine, te otvara raspravu. 

 

 Ivan Marečić, postavlja pitanje kakvi su planovi izgradnje za Okole jer postoji potreba 

za izgradnjom igrališta za djecu na zemljištu pokraj škole u Okolima, jer je vidljivo da se ove 

godine planira izgraditi park u Velikoj Ludini sa fontanama. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako se do sada puno napravilo od investicija, isplaćena je do 

kraja investicija sa ŽUC-om za cestu Okole koja se financirala u omjeru 50:50.  
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 Tijekom radova na Županijskoj cesti za Okole napravljeno je cca 40 betonskih 

mostova za prilaz na poljoprivredne parcele koje je financirala Općina iz svog Proračuna. 

Predloženo je sufinanciranje ŽUC-u za cestu Mustafina Klada i Vidrenjak također u omjeru 

50:50. Ističe kako se i u drugim gradovima i općinama primjenjuje upravo takav način 

sufinanciranja koji je prvi započeo u Općini Velika Ludina. Ujedno podsjeća da su uložena 

znatna sredstva na uređenje društvenog doma u Okolima, vatrogasnog spremišta, škole i 

kapelice. Ujedno ističe da je naselje Okoli prvo dobilo kanalizacijsku mrežu, koju danas ima 

samo dio naselja Vidrenjaka i dio naselja Velika Ludina. Popravljene su i popravljene kuće za 

autobus na području Općine.  

 

 Maja Pesić, ponovno ističe kako u Okolima ima puno djece nužno je nabaviti dječje 

igralište za djecu na zemljištu pokraj škole u dogovoru sa školom. 

 

 Ivan Marečić, postavlja pitanje da li se može očekivati da će se dječje igralište u 

Okolima napraviti za dvije godine? 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je još stabilizan teren i napravljena je cesta Okoli – 

Potok. Što se tiče izgradnje dječjeg igrališta u Okolima bila je ideja da se sruši onaj stari 

trijem u Okolima preko puta društvenog doma jer je u ruševnom stanju, a na tom mjestu da se 

od materijala iskoristi cigla za pecaru i drveni dijelovi za krov nadstrešnice kako bi se u 

ljetnim mjesecima i prema potrebi mještana Okoli prostor mogao koristiti za okupljanje i 

druženje mladih. Za taj trijem postojao je kupac koji je bio zainteresiran da ga kupi, a uz taj 

novac dodalo bi se još i napravilo nešto za korist mještana naselja Okoli. To sve se nije 

realiziralo jer okolčani nisu dali da se trijem proda pa od svega nije bilo ništa. To ne može biti 

muzej jer bi se u njega trebalo puno uložiti, a i ne bi bilo komercijalno. Može se razgovarati 

sa školom da ustupi zemljište na kojem bi se napravilo dječje igralište. 

 

 Ujedno ističe kako je jučer bio tehnički pregled radova na izgradnji i opremanju 

reciklažnog dvorišta u Velikoj Ludini, a kroz koji dan bit će dobivena i Građevinska dozvola. 

Sve ide u fazu privođenja funkciji i načina na koji će se tamo raditi, a početak otvaranja 

trebao bi biti 01.02. Poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava koji će se realizirati početkom 

ove godine. Što se tiče radova na Cvjetnoj ulici u Velikoj Ludini – tražen je predujam, što je 

odobreno, jedna polovica radova je plaćena, te smatra da nema sumnje da nam ne odobre i 

drugu polovicu sredstava za koju je potrebno poslati još zahtjev za nadoknadom sredstava. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak konstatira da je 

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

između 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 23.11.2018. do 

14.12.2018. godine. 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 23.11.2018. do 14.12.2018. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 18. i 19. sjednice 

Općinskog vijeća od 23.11.2018. do 14.12.2018. godine. 
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II 

 

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

 

 

KLASA: 022-05/18-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-18-__ 

 

Ad. 3. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i donošenje Procjene rizika od 

velikih nesreća na području Općine Velika Ludina, na prijedlog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Mišo Kucelj, predstavnik tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke obrazlaže kako je Procjena rizika 

od velikih nesreća za Općinu Velika Ludina napravljena temeljem članka 17. stavka 1. 

Zakona o civilnoj zaštiti (N.N. 82/15). Procjena rizika od velikih nesreća izrađuje se u svrhu 

smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg 

upravljanja rizicima.  

  

 Procjena rizika ne provodi se za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih 

djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, 

materijalna i kulturna dobra, okoliš na području Općine. Kao temelj za izradu Procjene rizika 

korištene su Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Sisačko-

moslavačke županije. Svrha smjernica jest uređenje sveobuhvatnog, cjelovitog i objektivnog 

pristupa tijekom procesa procjenjivanja rizika kako bi se ublažile njihove posljedice po 

zdravlje i živote ljudi, materijalna i kulturna i kulturna dobra i okoliš. 

 

 Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, 

prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji 

zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. 

Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Procjenu rizika od velikih nesreća na 

području Općine Velika Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta 

slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

I 

 Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Velika Ludina koju je izradila 

tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

II 

 

 Nakon stupanja na snagu ove Odluke Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu 

Velika Ludina objavit će se na Internet stranicama Općine Velika Ludina (http://www.opcina-

vludina.hr/). 

 

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

 

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

Velika Ludina“. 

 

KLASA:  810-06/18-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-18-8 

 

Ad. 4. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Proračun Općine Velika 

Ludina za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu, Odluke o Proračunu 

Općine Velika Ludina, Programe uz Proračun, Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2019. godinu, te Plan razvojnih programa za 2019. godinu, na prijedlog Općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže kako su Proračunski prihodi i primici te proračunski 

rashodi i izdaci za 2019. godinu u iznosu od 10.851.500 kuna, a sastoji se od: Općeg dijela 

Proračuna, Posebnog dijela Proračuna i Razvojnih programa. Ističe kako će Proračun kroz 

Programe za 2019. godinu biti razvojni kao što je bio i Proračun za 2018. godinu. Ističe da su 

u Proračunu prikazana sredstva za investicije kroz EU sredstva koje se planiraju već drugu 

godinu. Obrazlaže da je za dogradnju Dječjeg vrtića Ludina planirano 5.000.000,00 kuna. 

Prihodi su planirani na nivou prošle godine, odnosno rudna renta i komunalna naknada.  

 

 Za ostvarenje Plana održavanja komunalne infrastrukture planirano je ukupno 

2.125.000,00 kuna, a za pojedine aktivnosti planirano je: održavanje nerazvrstanih cesta, 

makadamskih puteva, bankina, popravak asfalta, cestovnih jaraka i propusta, sanaciju klizišta 

– 250.000,00 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba – 

200.000,00 kuna, održavanje javnih i zelenih površina – 200.000,00 kuna, uređenje groblja – 

150.000,00 kuna, Uređenje groblja (ograda, ceste, staze) – 1.000.000,00 kuna, Rashodi za 

uređaje i javnu rasvjetu – 55.000,00 kuna, Nabava i ugradnja prometnih znakova – 15.000,00 

kuna, Popravak autobusnih kućica 15.000,00 kuna, Zbrinjavanje otpada, čišćenje smetlišta i 

gospodarenje otpadom – 20.000,00 kuna, Eko Moslavina d.o.o. sanacija komunalne deponije 

– 20.000,00 kuna, Dimnjačarske i ekološke usluge – 25.000,00 kuna, Zbrinjavanje 

ambalažnog otpada – 15.000,00 kuna, Nabava kontejnera i spremnika za smeće – 150.000,00 

kuna i Kućište za spremnike za otpad 10.000,00 kuna. 

 

 Program izgradnje komunalne infrastrukture planiran je u ukupnom iznosu od 

1.860,00 kuna i to za: Uređenje domova i ostalih građevina u vlasništvu Općine Velika 

Ludina: dom Gornja Vlahinička – 160.000,00 kuna, Dom Mustafina Klada – 150.000,00 

kuna, dom Mala Ludina – 70.000,00 kuna, Zgrada u centru V. Ludine – stara općina – 

100.000,00 kuna, Zgrada mrtvačnice na groblju Mala Ludina – 70.000,00 kuna, Nadstrešnica 

za traktor – 10.000,00 kuna. Za asfaltiranje cesta i zacjevljenja ukupno je planirano 

1.300.000,00 kuna, od toga za Cvjetnu ulicu u Velikoj Ludini 100.000,00 kuna, Dugu ulicu u 

Velikoj Ludini – 200.000,00 kuna, Ulaz u Reciklažno dvorište u Zagrebačkoj ulici u Velikoj 

Ludini – 1.000.000,00 kuna. 

 

 Program zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2019. godinu planiran je u 

ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna, od toga za transfer VZO V. Ludina 159.000,00 kuna, 

oprema za vatrogasna društva – kombi vozilo DVD Velika Ludina 30.000,00 kuna, Naknade 
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zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika središnjeg DVD-a Vidrenjak 31.000,00 kuna, 

Naknada vatrogascima za izlazak na požar i druge intervencije 10.000,00 kuna i Ostali 

troškovi 10.000,00 kuna. Planira se za DVD Velika Ludina nabaviti novo kombi vozilo. 

 

 Sredstva za Program javnih potreba u zdravstvu planirana su u ukupnom iznosu od 

90.000,00 kuna, od toga je predviđeno za provođenje preventivno-sanitarnih mjera zaštite 

ljudi, privrednih i poslovnih objekata (deratizacije) 32.000,00 kuna, Nadzor nad provedbom 

deratizacije 3.000,00 kuna, Sanitarno-higijeničarski poslovi 25.000,00 kuna, Troškovi 

prijevoza za djelatnike koji obavlja poslove laboratorijskih pretraga u ambulanti Velika 

Ludina 25.000,00 kuna, Sterilizaciju i kastraciju životinja 50% 5.000,00 kuna. 

 

 Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja 

za Općinu Velika Ludina u 2019. godini planirana su u ukupnom iznosu od 874.000,00 kuna 

odnosno za: rashode za zaposlene planirano je 710.000,00 kuna, Materijalne rashode 

160.000,00 kuna, Financijski rashodi 4.000,00 kuna. 

 

 U Programu javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu za Osnovnu školu 

Ludina planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 230.000,00 kn odnosno za Sufinanciranje 

školske kuhinje 100.000,00 kuna, Ostale tekuće donacije – škola plivanja 10.000,00 kuna, 

Uređenje ograde oko škole u Grabričini 20.000,00 kuna, Uređenje krova na školi u 

Katoličkom Selišću 60.000,00 kuna, Sufinanciranje školskih udžbenika 40.000,00 kuna. Za 

školarine, stipendije i učeničke domove planirano je ukupno 145.000,00 kuna od toga za 

stipendije i školarine 100.000,00 kuna i sufinanciranje smještaja u učeničke domove 

45.000,00 kuna. 

 

 Program javnih potreba u kulturi planiran je u ukupnom iznosu od 284.000,00 kuna 

odnosno za Knjižnicu i čitaonicu Velika planirano je 214.000,00 kuna, za Sakralne objekte – 

uređenje crkve Sv. Mihaela u Velikoj Ludini i kapelica na području Općine Velika Ludina u 

iznosu od 40.000,00 kuna, za KUD „Mijo Stuparić“ Velika Ludina planirano je 30.000,00 

kuna što je povećano za 5.000,00 kuna za obilježavanje Miholja. 

 

 Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u sportu planirana su u ukupnom 

iznosu od 265.000,00 kuna odnosno za NK Sokol Velika Ludina planirana su sredstva 

210.000,00 kuna, RK Laurus Velika Ludina 35.000,00 kuna, ŠRU Šaran Velika Ludina 

10.000,00 kuna i za Ostala sportska društva 10.000,00 kuna. 

 

 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planiran je u ukupnom iznosu od 180.000,00 

kuna odnosno za Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva planirano je 45.000,00 kuna, 

jednokratne novčane pomoći 60.000,00 kuna, oprema za novorođenčad 60.000,00 kuna, 

troškovi logopeda 15.000,00 kuna. 

 

  Program Razvoj civilnog društva planiran je u ukupnom iznosu od 88.000,00 kuna 

odnosno za Udruge građana 63.000,00 kuna kao što su Udruženje slijepih 2.000,00 kuna, 

UHVIBDR Ogranak Velika Ludina 15.000,00 kuna, Udruga OSI s invaliditetom 3.000,00 

kuna, Hrvatska Gorska služba spašavanja 5.000,00 kuna, Udruga Voćara i vinogradara 

Moslavine Velika Ludina 25.000,00 kuna, LAG-članarina 3.000,00 kuna, Ostale udruge 

10.000,00 kuna. Za Crveni križ Kutina planirano je ukupno 25.000,00 kuna odnosno Službu 

traženja 4.000,00 kuna i Redovnu djelatnost 21.000,00 kuna. 
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 Tomislav Bišćan, smatra da radovi na Dugoj ulici u Velikoj Ludini nisu kvalitetno 

izvedeni te smatra da je to uzalud bačen novac i nije prihvatljiv takav način rada. Ističe kako 

su radovi na Cvjetnoj ulici kvalitetno i dobro određeni što bi trebao biti primjer. Za Dom 

Grabrov Potok ističe kako se WC zaljeva iz rezervoara koji se nalazi na tavanu. Potrebno je 

popraviti nogostup kroz Grabrov Potok. Ujedno podržava prijedlog da se u mjestu Okoli 

pokraj škole napravi dječje igralište. Ističe kako je na oglasniku pročitao da se prodaje 

zemljište za benzinsku u V. Ludini. Smatra da treba opet planirati sredstva na školske 

udžbenike. Ujedno smatra da Proračun nije dovoljno razvojan. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da se županijske ceste ne budu asfaltirale ako općina na izdvoji 

pola novaca jer je takav sustav. Općina Velika Ludina nije uvela prirez, a svi gradovi i općine 

imaju prirez što smatra da je dobro za Općinu. Npr. Markota ulaže u Ludinu. U Poslovnoj 

zoni zgrada Loine prodat će se drugom poduzetniku. Cvjetna ulica zajedno sa brijegom skroz 

je urbanizirana. Što se tiče radova u Dugoj ulici nisu baš izvedeni najbolje jer je bio loš 

finišer. Za Dom Grabrov Potok nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi jer je dio napravljen na 

tuđem zemljištu, a da bi se uvela voda treba sve biti riješeno. Barem se na WC-u može pustiti 

voda i oprati ruke. Ističe kako se gleda da se svim poduzetnicima koji su spremni ulagati 

pomogne u smislu donošenja potrebnih prostornih planova ili oslobođenje od plaćanja 

komunalnog doprinosa i dr. Ujedno ističe da je Općina Velika Ludina spremna primiti 

poduzetnike koji se odluče na gradnju u Velikoj Ludini. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o Proračunu Općine Velika Ludina 

za 2019. godinu koja je prihvaćena  sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Proračun Općine Velika Ludina za 2019. godinu i Projekcije 

Proračuna za 2020. i 2021. godinu koji je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koji 

je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu koji 

je prihvaćen s 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Program zašite od požara za 2019. godinu koji je prihvaćen sa 7 

glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Program javnih potreba u zdravstvu za 2019. godinu koji je 

prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za 

2019. godinu koji je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Program javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu za 

2019. godinu koji je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu koji je prihvaćen 

sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 
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 Daje na glasovanje Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu koji je prihvaćen 

sa 7  glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu koji je 

prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Program Razvoj civilnog društva za 2019. godinu koji je prihvaćen 

sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. 

godinu koja je prihvaćena sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. 

 

 Daje na glasovanje Plan razvojnih Programa za 2019. godinu koja je prihvaćena sa 7 

glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

Donose se: 

 

- Odluka o Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- Proračun Općine Velika Ludina za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021.  

   godinu, 

- Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- Program izgradnje komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2019. godinu,   

- Program zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u zdravstvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja Općine Velika Ludina  

   za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu Općine Velika Ludina 

   za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u sportu Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- Program Razvoj civilnog društva Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- Plan razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 400-06/18-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-18-__ 
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Ad. 5. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o financiranju političkih stranaka 

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

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je potrebno donijeti Odluku o raspoređivanju 

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

Ludina za 2019. godinu. Odlukom se raspoređuju sredstva za financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina. 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. Godišnji iznos sredstava za 

svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se od 800,00 kuna, a za podzastupljeni spol još 

dodatnih 80,00 kuna. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o financiranju političkih stranaka za 

2019. godinu koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 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 

za 2019. godinu 
 

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 za 2019. 

godinu. 

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. 
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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 raspoređivanju sredstava za 

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

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 9/17). 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine, a objavit će se u Službenim 

novinama Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA:   402-01/18-01/61 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

 

Ad. 6. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o načinu upravljanja 

sportskim građevinama na području Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, 

te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je u tijeku revizija upravljanja i korištenja sportskih 

građevina, te je potrebno da Općinsko vijeće donese Odluku o načinu upravljanja i korištenja 

sportskih građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Velika Ludina. Jedine 

sportske građevine u vlasništvu Općine Velika Ludina predstavljaju nogometno igralište 

„Tratinčica“ s pratećim objektima – svlačionicama, uredskim – klupskim prostorijama u 

naselju Velika Ludina.  

 

 U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se: redovito, tekuće i 

investicijsko održavanje sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema 

namjeni građevine, a posebno za provođenje programa javnih potreba u sportu Općine Velika 

Ludina, davanje u zakup ili podzakup dijelova sportske građevine za obavljanje sportske 

djelatnosti, davanje u zakup ili podzakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine, 

sukladno posebnim propisima i dr. 

 

 Vlasnik sportske građevine je Općina Velika Ludina, a njome upravlja Nogometni 

klub „Sokol“ Velika Ludina. Upravljanje građevinama povjerava se na neodređeno vrijeme, a 

isto se može prekinuti odlukom vlasnika – Općine Velika Ludina, prestankom postojanja 

nogometnog kluba, prestankom potrebe korištenja od strane upravitelja. Način upravljanja i 

korištenja sportskih građevina regulira se ugovorom između Općine i  
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 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o načinu upravljanja sportskim 

građevinama na području Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova 

ZA te je donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina 

u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i drugih 

sportskih građevina u vlasništvu Općine Velika Ludina. 

Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu Općine Velika 

Ludina, te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu. 

Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se 

provode sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te 

građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o sportu. 

 

Članak 2. 

 

Sportske građevine u vlasništvu Općine Velika Ludina predstavljaju nogometno igralište 

„Tratinčica“ s pratećim objektima – svlačionicama, uredskim – klupskim prostorijama u 

naselju Velika Ludina. 

 

Članak 3. 

 

U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi: 

1. redovito, tekuće i investicijsko održavanje sportske građevine u građevinskom i 

funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za provođenje programa 

javnih potreba u sportu Općine Velika Ludina; 

2. davanje u zakup ili podzakup dijelova sportske građevine za obavljanje sportske 

djelatnosti; 

3. davanje u zakup ili podzakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine, 

sukladno posebnim propisima 

4. primjerena zaštita sportske građevine; 

5. određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini; 

6. primjerno osiguranje sportske građevine; 

7. obavljanje povremenih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja 

njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu; 

8. kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima; 

9. drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, spadaju u upravljanje sportskom 

građevinom. 

 

Modernizacija i rekonstrukcija - kapitalno investiranje na sportskim građevinama provodi se u 

suradnji upravitelja i vlasnika objekta – Općine Velika Ludina.  

Ovisno o uvjetima nositelj investicijskih radova na sportskom objektu mogu biti i upravitelj i 

Općina Velika Ludina ovisno o prilikama i izvorima financiranja. 
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Članak 4. 

 

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina uređuje se ovisno o njihovu značenju za 

sport na području Općine Velika Ludina i provođenju Programa javnih potreba u sportu 

Općine Velika Ludina. 

Vlasnik sportske građevine iz članka 2. ove Odluke je Općina Velika Ludina, a njome 

upravljanja Nogometni klub „Sokol“ Velika Ludina. 

 

Članak 5. 

 

Upravljanje građevinama povjerava se na neodređeno vrijeme, a isto se može prekinuti: 

- odlukom vlasnika, Općine Velika Ludina; 

- prestankom postojanja nogometnog kluba; 

- prestankom potrebe korištenja od strane upravitelja.  

 

Članak 6. 

 

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina iz članka 2. ove Odluke regulira se 

ugovorom između Općine i upravitelja iz članka 4. ove Odluke. 

Ugovor u ime Općine Velika Ludina sklapa Općinski načelnik.  

 

II. UVJETI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIM GRAĐEVINAMA 

 

Članak 7. 

 

Predmet upravljanja je određena sportska građevina kao jedinstvena cjelina, odnosno svi 

zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i poslovni te prateći prostori i oprema, 

odnosno nogometna igrališta i prateća oprema, te uredske prostorije i prateća oprema. 

 

Članak 8. 

 

Općina Velika Ludina upravljanje i korištenje sportskih građevina dodjeljuje temeljem javnog 

poziva, koji se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina. 

 

Članak 9. 

 

Odluku o povjeravanju upravljanja sportskim građevinama donosi Općinsko vijeće Općine 

Velike Ludina. 

Općinsko vijeće može povjeriti upravljanje i korištenje određene sportske građevine bez 

naknade, pod uvjetom da se u sportskoj građevini ne obavlja gospodarska aktivnost. 

 

Članak 10. 

 

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina iz članka 2. ove Odluke regulira se 

ugovorom između Općine i upravitelja. 

Ugovor u ime Općine Velika Ludina sklapa općinski načelnik. 

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. 
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III. NADZOR 

 

Članak 11. 

 

Općinski načelnik nadzire: 

- namjensko korištenje sportske građevine 

- održavanje sportskih građevina u skladu s obvezama što ih je preuzeo zakupnik 

- korištenje sportskih građevina tako da se poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih aktivnosti 

- provođenje zaključenih ugovora o davanju u zakup i podzakup sportske građevina 

- gospodarenje sportskim građevinama s namjerom smanjivanja cijene korištenja sportske 

građevine 

-     investicijsko održavanje građevine. 

 

IV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 12. 

 

Općina Velika Ludina će svojim Proračunom za svaku godinu, temeljem Programa javnih 

potreba u sportu, ovisno o financijskim mogućnostima osigurati dio sredstava za pokriće 

troškova na redovitom upravljanju i održavanju sportskih objekata. 

 

Članak 13. 

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 

Velika Ludina”. 

 

 

KLASA:   620-01/18-01/05                                  

URBROJ: 2176/19-02-18-3 

 

 

 

 Završeno u 17:00 sati. 

 

 

 

           Zapisničar:                               Predsjednik: 

 

 

       Mirjana Rajtora                    Vjekoslav Kamenščak  


