
1 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 

 sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 30.04.2019. 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: 

 

- Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o. Kutina, 

- Tajana Lidmila, ravnateljica Dječjeg vrtića Ludina, 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

- Mirela Montag, komunalni referent u Općini Velika Ludina, 

- Mirjana Rajtora, administrativni tajnik / referent I, 

- Hrvoje Plaščar, financijski knjigovođa 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

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

dnevnog reda, novinare, 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, predlaže izmjenu dnevnog reda: 

 

- točka „4. Donošenje Odluke o unosu vodnih građevina u vlasništvo Moslavine d.o.o. Kutina     

  sa promjenom temeljnog kapitala“ – briše se; 

 

    Zamjena redoslijeda točki dnevnog reda: 

 

- točka 5. postaje točka 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića  

  Ludina za pedagošku godinu 2017./2018. 

 

- točka 6. postaje točka  5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava  

  i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina 

         

- točka 4. postaje točka 6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o  

  upisu djece za 2019./2020. godinu 

 

 Daje na glasovanje izmjenu predloženog dnevnog reda 23. sjednice Općinskog vijeća 

koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA, te daje cjelokupni dnevni red na glasovanje 

koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 
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Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa 

izmjenom. 

 

KLASA:  021-01/19-02/02 

URBROJ: 2176/19-02-19-4 

 

D N E V N I    R E D : 
 

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

    (Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća)  

 

2. Aktualni sat  

 

3. Razmatranje i donošenje Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2018. godinu 

  

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Ludina za  

     pedagošku godinu 2017./2018. 

 

5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika  

    usluga u Dječjem vrtiću Ludina 

 

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o upisu djece za 2019./2020.  

    godinu 

 

7. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018.  

    godinu sa programima 

 

8. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina  

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

    za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019.  

     

9. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2019.    

     godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu, II. Izmjena i dopuna  

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

     II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i  

     II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 

 

10. Donošenje Odluke o davanju jamstva Općine Velika Ludina na kreditno zaduženje      

      Dječjeg vrtića Ludina 

 

11. Donošenje Odluke o potpisivanju financijske dokumentacije za Općinu Velika Ludina 

 

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  

      infrastrukture za 2018. godinu 

 

13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
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14. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge  

      prikupljanja MKO i BKO Općine Velika Ludina 

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 19.03.2019. 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 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

19.03.2019. godine. 

 

KLASA: 021-01/19-02/__ 

URBROJ: 2176/19-02-19-__ 

 

 

 

Ad. 2. 

 

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

o radu općinskog načelnika između 22. i 23. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 

15.03.2019. do 25.04.2019. godine, te otvara raspravu. 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako bi pohvalio komunalnu redaricu što pokazuje velik 

interes i zalaganje kad se govori o problematici komunalnog reda – čišćenje zapuštenih 

poljoprivrednih zemljišta u privatnom vlasništvu jer pokazuje velik interes za rješavanje 

problema. Ujedno postavlja pitanje da li će se stići napraviti izmjena Pravilnika o 

stipendiranju studenata i učenika srednjih škola za odlične učenike do početka nove školske 

godine odnosno do raspisivanja natječaja. Ujedno ističe kako je u Izvješću načelnika vidljivo 

da su odobrena financijska sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Mustafina Klada u 

iznosu od 20.000,00 kuna te postavlja pitanje šta će se s tim sredstvima nabaviti? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da komunalni redar dosta radi po odluci o komunalnom 

redu, izlazi na teren i uvidom u situaciju sama i po prijavi radi na rješavanju nekih situacija.  

Što se tiče izrade Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata isti će se 

izraditi i staviti na jednu od slijedećih sjednica Općinskog vijeća. Što se tiče sudskih sporova 

prodajom nekretnine u Malom Lošinju Općina Velika Ludina nema sudskih sporova.  

 

 Dubravko Petir, ističe kako je u DVD-u Mustafina Klada proveden inspekcijski 

pregled vatrogasne opreme, te je napravljen Zapisnik u kojem je konstatirano da je potrebna 

nabava opreme za obavljanje vatrogasnih djelatnosti prema Zakonu o vatrogastvu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako su u postupku izmjene Zakona o vatrogastvu u kojem će 

se regulirati neke stvari koje nisu dobre, odnosno da se izmijeni regulativa da svakom DVD-u 

nije potrebna komplet oprema u vrijednosti od cca 150.000,00 kuna, nego da samo stožerno 
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društvo bude opremljeno, kao što je kod nas DVD Vidrenjak, a komplet opremu ima i DVD 

Velika Ludina. 

 

 Dubravko Petir, također podsjeća na sanaciju cesta i odron asfalta koju spominje kroz 

nekoliko sjednica Općinskog vijeća. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da se je sanirana ceste kod gosp. Rašića u Grabričini. 

Kontaktirao je sa direktorom ŽUC-a i dožupanom Rosavcem i rečeno mu je da će se svi 

propusti i problemi na županijskim cestama riješiti. Sve je napravljeno da se ta cesta prema 

Mustafini Kladi uvrsti u katalog državnih cesta odnosno prenamijeni što nije prihvaćeno. 

Ističe kako je u kontaktu sa predstavnicima Hrvatskih šuma obećano da će dati nešto kamena 

da se saniraju šumski putevi koje šumarija najviše koristi. 

 

 Ivan Marečić, postavlja pitanje koja točno oprema u DVD-u Mustafina Klada 

nedostaje i što će biti sa DVD-om Okoli ako dođe inspekcija. Ujedno postavlja pitanje oko 

kriterija i mjerila za dodjelu jednokratne novčane pomoći. 

 

 Dubravko Petir, ističe da ne može konkretno odgovorit na pitanje jer nema trenutno 

zapisnik o inspekcijskom nadzoru. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara kako je već ranije odgovorio na pitanje, a za dodjelu 

socijalne pomoći ističe kako se radi o teško bolesnim osobama s područja Općine Velika 

Ludina kojima Odbor za socijalnu skrb Općine Velika Ludina za uskrsne i božićne blagdane, 

bez njihovog traženja, odobri jednokratnu financijsku pomoć za pomoć pri liječenju. Ujedno 

ističe da je do sada pomagao i druge Udruge, ali sada više neće, jer i na području Općine 

Velika Ludina postoje obitelji koje imaju teško bolesnu djecu, pa će pomoći njima. Ujedno 

ističe kako se radi i o jednom izvanrednom nesretnom slučaju – saobraćajnoj nesreći gdje su 

dvije djevojke stradale i bila im je bila hitno potrebna pomoć za nabavku naočala. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak konstatira da je 

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

između 22. i 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 15.03.2019. do 

25.04.2019. godine te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 15.03.2019. do 25.04.2019. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 22. i 23. sjednice 

Općinskog vijeća od 15.03.2019. do 25.04.2019. godine. 

 

II 

 

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

 

KLASA: 022-05/19-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-19-___ 
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Ad. 3.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i donošenje Izvješća o radu 

davatelja javne usluge Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2018. godinu, na prijedlog Eko 

Moslavine d.o.o. Kutina, te otvara raspravu. 

 

 Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o. Kutina, pozdravlja sve nazočne te 

ističe kako Eko Moslavina d.o.o. Kutina, kao davatelj javne usluge, podnosi Izvješće o radu 

sukladno članku 32. stavku 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i članku 22. Uredbe 

o gospodarenju komunalnim otpadom. Izvještaj se sastoji od propisanog izvještaja na obrascu 

IRDJU i dodatka s podacima o važnim za rad davatelja javne usluge. Dodatkom su 

obuhvaćene i neke aktivnosti od 2014. godine čije negativne posljedice još uvijek su izvor i 

tehničkih i financijskih problema.  

 

 Prema općim podacima o području pružanja javne usluge, obračunskim mjestima, 

korisnicima usluge i odvojenom sakupljanju otpada u 2018. godini podaci su slijedeći: broj 

stanovnika obuhvaćen javnom uslugom: 2.625, broj obračunskih mjesta: 647, broj korisnika 

641, područje pružanja javne usluge: sva područja Općine Velika Ludina, broj vozila za 

obavljanje usluge i usluge povezane s javnom uslugom: 9, broj zaposlenih koji rade na 

poslovima javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom: 68.  

 

 Prema kvaliteti pružanja javne usluge i ekonomskoj učinkovitosti sustava sakupljanja 

komunalnog otpada podaci su slijedeći: Ukupni godišnji prihod javne usluge je 567.099,56 

kn, prikupljeno je 337,78 t što je prihod 1.678,90 kn/t. Ukupni godišnji prihod od usluge 

povezane s javnom uslugom 9.931,59. Prikupljeno reciklabilnog otpada 27,76 t što je prihod 

od 357,77 kn/t. Ukupni godišnji trošak javne usluge je 749.996,83 kuna. Prikupljeno je 

337,78 t što je trošak 2.220,37 kn/t. Ukupni godišnji trošak usluge povezane s javnom 

uslugom je 48.619,47 kuna. Prikupljeno reciklabilnog otpada 27,76 t što je trošak 1.751,42 

kn/t. 

 

 U 2018. godinu financijsku analizu poslovanja s planom restrukturiranja izradila je 

tvrtka Grubišić&Partneri - Globalscope d.o.o. i predložila slijedeće mjere povećanja novčanog 

toka: Uprava Društva je predložila Nadzornom odboru i Skupštini da se otkaže ugovor za 14 

zaposlenika i da se smanje koeficijenti i osnovica boda za plaće. Skupština Društva nije 

odobrila prijedlog direktora te su tražili da se smanje koeficijenti plaće i osnovica boda u 

iznosu od oko 17%. Tako je i učinjeno, no dodatno je iz tvrtke samovoljno otišlo 11 

zaposlenika čime se mjera ispunila u potpunosti. Krediti su refinancirani čime je mjera 

ispunjena u potpunosti. Za kupnju kamiona nije bilo zainteresiranih zbog najave FZOEU o 

sufinanciranju nabavke specijaliziranih vozila za sakupljanje otpada. Na prijedlog Skupštine 

Društva povećane su postojeće cijene odvoza otpada za 50%. Predmetno poskupljenje je 

stupilo na snagu 01. srpnja 2018. godine kao „međufaza“ s ciljem povećanja novčanog toka. 

Prijedlog novog cjenika, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o 

gospodarenju komunalnim otpadom, stupio je na snagu 01.01.2019. godine nakon dobivanja 

suglasnosti gradonačelnika Grada Kutine i Grada Popovače te načelnika Općine Velika 

Ludina. 

 

 U travnju 2018. godine Skupština Društva je u skladu s propisima usvojila na prijedlog 

uprave ispravak GFI i PD obrasca odnosno financijskih izvještaja za 2016. godinu u kojem je 

iskazan gubitak u poslovanju u iznosu 1.069.051,00 kn, a sve na temelju provedene 

financijske forenzike od strane revizorske tvrtke Revidens d.o.o. 
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 Znatan problem pojavio se oko nedostatke kadrova u ekonomsko-financijskom, 

pravnom, tehničkom i informatičkom području što su neki radnici otišli na bolovanje, a neki 

svojevoljno dali otkaz zbog male plaće ili preseljenja u drugo poduzeće, ukupno njih 10 plus 

1 otkaz. 

  

 Obveza JLS je edukacija i informiranje građana. Održana su tri kadrovska razgovora, 

te direktorica ističe kako je danas kadrovski razgovor u domu Velika Ludina. Ujedno ističe da 

se svake godine plaća penalizacija za nesmanjenje otpada u odnosu na prethodne godine 

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po postotku te se svake godine se radi 

izračun. 

 

 Tomislav Bišćan, konstatira kako direktorica ostavlja dojam da je zadovoljna s radom 

poduzeća te ističe kako ima prigovor na cijenu usluge odvoza koja ne djeluje stimulativno. 

Ističe kako ima dojam da se sav razvrstani otpad opet baca na jednu hrpu. Postavlja pitanje da 

li se razvrstavanjem komunalnog otpada može smanjiti cijena odvoza. 

 

 Adrijana Cvrtila, ističe kako je to često pitanje, ali ističe da svi korisnici moraju 

razvrstavati otpad, a tu su i usluge za razvrstani otpad, teko da to nije pravilo smanjenja 

cijene. Ujedno ističe da je nabavljeno 2.000 spremnika, a svi koji ne daju otpad isti završi u 

okolišu. 

 

 Vodila se rasprava oko zbrinjavanja PVC ambalaže od umjetnih gnojiva koja bi se 

trebali zbrinuti na reciklažnom dvorištu, a direktorica je istakla da se takav otpad neće moći 

zbrinuti u reciklažnom dvorištu, već će provjeriti gdje se može zbrinuti. Ujedno ističe da je 

uspješno otvoreno Reciklažno dvorište u Velikoj Ludini koje je dato na upravljanje Eko 

Moslavini d.o.o. Kutina. 

 

 Nakon obrazloženja Adrijane Cvrtila, direktorice Eko Moslavine d.o.o. Kutina,  

Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko 

Moslavine d.o.o. Kutina za 2018. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 9 glasova ZA te je 

donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2018. godinu Eko Moslavine 

d.o.o. Kutina za 2018. godinu, koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/18-12/04 

URBROJ: 2176/19-02-19-2 
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Ad. 4. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu Dječjeg vrtića Ludina za pedagošku godinu 2017./2018., na prijedlog Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Ludina, te otvara raspravu. 

 

 Tajana Lidmila, ravnateljica Dječjeg vrtića Ludina ističe kako se Izvješće sastoji od: 

uvoda, osnovnih podataka o ustanovi, ustroj rada, materijalnih uvjeta, njega i skrb za tjelesni 

rast i razvoj djece, odgojno-obrazovni rad, programa predškole, programa ranog učenja 

stranog jezika, individualno i stručno usavršavanje odgajatelja, suradnja s roditeljima, 

suradnja s vanjskim čimbenicima i zaključak. 

 

 Ističe kako je djelatnost vrtića ostvarivanje programa odgoja, naobrazbe, zdravstvene 

zaštite i prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi (od navršene jedne godine do 

polaska u školu). Radno vrijeme vrtića je od 06,00 do 16,00 sati. Broj odgojnih skupina: 2, 

broj zaposlenih: 4 odgojitelja u stalnom radnom odnosu, 1 kuharica, 1 spremačica, 1 

ravnateljica, 1 zdravstvena voditeljica – 2 sata tjedno po skupini. Mlađa mješovita odgojna 

skupina ima 16-tero djece, starija mješovita skupina ima 23-troje djece a  predškolu pohađalo 

je 18-tero djece. 

 

 Nakon detaljnog obrazloženja Tajane Lidmila, ravnateljice Dječjeg vrtića Ludina, 

Izvješća o radu Dječjeg vrtića Ludina za pedagošku godinu 2017./2018. godine, Vjekoslav 

Kamenščak daje na glasovanje navedeno Izvješće koje je prihvaćeno jednoglasno sa 9 glasova 

ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Ludina 

za pedagošku godinu 2017. – 2018. 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića  Ludina za pedagošku godinu 2017.-2018., 

koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   601-01/19-02/03 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

Ad. 5. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je točka 5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o upisu 

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina, na prijedlog 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina te otvara raspravu. 
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 Tajana Lidmila, ravnateljica Dječjeg vrtića Ludina obrazložila je Pravilnik o upisu 

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina koji je donijelo 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina na svojoj 10. sjednici održanoj 25.04.2019. godine. Isti 

se upućuje Općinskom vijeću na davanje prethodne suglasnosti. 

 

 Ističe kako Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću Ludina uređuje se postupak upisa i prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

Ludina, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja, obrazovanja i 

socijalne skrbi djece predškolske dobi te prava i obveza roditelja – skrbnika – udomitelja 

djece – korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina. 

 

 U vrtiću se ostvaruju sljedeći programi za djecu predškolske dobi: 

 - Redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi djece predškolske dobi usklađeni s radnim vremenom zaposlenih roditelja i 

potrebama djeteta, Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a za 

djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu, Posebni programi: 

program ranog učenja engleskog jezika. Dječji vrtić može organizirati posebne cjelodnevne, 

poludnevne i kraće programe te druge programe predškolskog odgoja u skladu s interesima i 

potrebama djece i zahtjevima roditelja, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

 Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku 

pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača – Općine 

Velika Ludina. Pedagoška godina započinje 01. rujna, a završava 31. kolovoza slijedeće 

godine. U novu pedagošku godinu u pravilu se upisuje onoliko djece koliko se mjesta 

oslobodi, radi polaska u osnovnu školu ili drugih razloga, odnosno do popune postojećih 

kapaciteta Vrtića sukladno važećim pedagoškim standardima.  

 

 Dječji vrtić u objavi natječaja za upis daje detaljne podatke o svim programima i broju 

djece koju upisuje. Ravnatelj Dječjeg vrtića utvrđuje i objavljuje tekst natječaja za upis djece. 

Natječaj za upis djece objavljuje se na internetskoj stranici Vrtića www.dvludina.hr i oglasnoj 

ploči Vrtića. Prednost pri upisu djece u Vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Općine 

Velika Ludina.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava 

i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova 

ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D   L   U   K   A 

o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza  

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina 

 

I 

 

 Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina. 

II 

 

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o upisu djece u Dječjem 

vrtiću Ludina od 28.04.2014. godine.  

http://www.dvludina.hr/
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III 

 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  601-01/19-01/___ 

URBROJ: 2176/19-01-19-__ 

 

Ad. 6. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je točka 6. Donošenje Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Odluku o upisu djece za 2019./2020. godinu, na prijedlog Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Ludina te otvara raspravu. 

 

 Tajana Lidmila, ravnateljica Dječjeg vrtića Ludina ističe kako je potrebno da osnivač 

Općina Velika Ludina – Općinsko vijeće donese Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Odluku o upisu djece za 2019./2020. godinu u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Ludina na svojoj 10. sjednici održanoj 25.04.2019. godine. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Odluku o upisu djece za 2019./2020. godinu koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA 

te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A  

o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Ludina 

na Odluku o upisu djece za 2019./2020. godinu 

 

I 

 

 Daje se prethodna suglasnost Dječjem vrtiću Ludina na Odluku o upisu djece za 

2019./2020. godinu u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina na svojoj 

10. sjednici održanoj 25.04.2019. godine. 

II 

 

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

novinama“ Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA:   021-01/19-01/06 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

Ad. 7. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Izvještaje o izvršenju Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2018. godinu sa programima, na prijedlog općinskog načelnika te otvara 

raspravu. 
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 Hrvoje Plaščar, obrazlaže kako je Izvršenje Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. 

godinu slijedeće: prihod poslovanja su u iznosu od 7.989.352,00 kuna a rashodi poslovanja u 

iznosu od 6.146.279,00 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su 260.427,00 kn a 

rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 6.000.188,00 kuna. Primici od financijske 

imovine i zaduživanja su 0,00 kuna. Razlika – manjak je u iznosu od 3.896.688,00 kuna. 

 

 Nakon obrazloženja Hrvoja Plaščara, financijskog knjigovođe, Vjekoslav Kamenščak 

daje na glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. 

godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2018. godinu sa programima koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA 

te je donijeta slijedeća  

 

O  D  L  U  K  A 

 

 Prihvaća se: 

 - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu, 

 - Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu sa 

 - Izvršenjem programa 

 

 koji su sastavni dio ove Odluke a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 

 

KLASA: 400-06/19-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-19-__ 

 

Ad. 8. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 8. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja 

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

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godinu, na prijedlog općinskog 

načelnika te otvara raspravu. 

 

 Hrvoje Plaščar, obrazlaže kako je financijsko poslovanje Općine Velika Ludina za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine slijedeće: ukupni prihodi i primici su u 

iznosu od: 4.937.117,00 kuna od toga su prihodi poslovanja u iznosu od 3.688.208,00, a 

prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.248.909,00 kuna. Ukupni rashodi i 

izdaci poslovanja su ukupno 1.834.262,00 kuna, od toga su rashodi poslovanja u iznosu 

1.687.969,00 kuna a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 146.293,00 kuna. 

Nepodmirene obveze su ukupno 1.985.310,00 kuna od toga su: obveze za rashode za 

zaposlene 93.425,00 kuna, obveze za materijalne rashode 248.882,00 kuna i obveze za 

financijsku imovinu 1.643.000,00 kuna. Stanje žiro-računa na dan 31.03.2019. godine je 

653.580,00 kuna.  

 

 Nakon obrazloženja Hrvoja Plaščara, financijskog knjigovođe, Vjekoslav Kamenščak 

daje na glasovanje Financijske izvještaje Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. 

do 31.03.2019. godine koji su prihvaćeni jednoglasno sa 9 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 31. ožujka 2019. godine i to kako slijedi:      

                                       U KN 

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                                   4.937.117 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                               3.688.208 

  b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                           1.248.909    

   

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                                   1.834.262 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                              1.687.969 

   b) rashodi za nabavu  nefinancijske imovine                            146.293 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                  1.985.310    

 - od toga: 

  a) obveze za rashode za zaposlene                                              93.425 

  b) obveze za materijalne rashode        248.882            

                        c) obveze za financijsku imovinu                                          1.643.000          

   

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2019. godine                                             653.580 

 

II 

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

 

 

KLASA:  402-01/1-01/39 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

 

 Hrvoje Plaščar, obrazlaže Izvještaj o financijskom poslovanju proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine te ističe da su 

ukupni prihodi i primici u iznosu od 254.024,00 kn, od toga prihodi po posebnim propisima 

(uplate roditelja) u iznosu od 50.648,00 kuna i prihodi iz Proračuna u iznosu od 203.376,00 

kuna. Ostvareni rashodi i izdaci su u ukupnom iznosu od 249.081,00 kuna od toga rashodi 

poslovanja također 249.081,00 kuna. Nepodmirene obveze su u ukupnom iznosu od 

63.252,00 kuna, od toga obveze za zaposlene su u iznosu od 61.467,00 kuna. Stanje žiro-

računa na dan 31.032019. godine su u iznosu od 5.067,00 kuna. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Financijske izvještaje proračunskog 

korisnika Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine koji su 

prihvaćeni jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća 
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O   D   L   U   K   A 

 

I 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića 

Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine i to kako slijedi:  

           

                                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                               254.024 

 - od toga: 

             a) prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja)    50.648  

                        b) prihodi iz Proračuna                                                         203.376 

   

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                       249.081 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                            249.081 

 

    

NEPODMIRENE OBVEZE:                  63.252 

 - od toga: 

  a) obveze za zaposlene                                                           61.467 

             b) obveze za materijalne rashode                                             1.785  

  

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2019. godine                                            5.067 

 

II 
 

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

 

 

KLASA:  402-01/19-01/39 

URBROJ: 2176/19-02-19-2 

 

 

 Hrvoje Plaščar, obrazlaže financijski izvještaj proračunskog korisnika Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine te ističe kako su 

ukupni prihodi u iznosu od 63.493,00 kuna, od toga su prihodi od imovine u iznosu od 887,00 

kuna, prihodi iz Proračuna 40.206,00 kuna i kapitalne pomoći iz državnog Proračuna. 

Ostvareni rashodi i izdaci su u ukupnom iznosu od 41.468,00 kuna od toga su rashodi 

poslovanja u iznosu od 40.953,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 

iznosu od 515,00 kuna. Nepodmirene obveze su ukupno 9.448,00 kuna od toga obveze za 

zaposlene iznose 8.905,00 kuna i naknade troškova zaposlenima u iznosu od 543,00 kuna. 

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2019. godine je 30.261,00 kuna. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Financijske izvještaje proračunskog 

korisnika Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. 

godine koji su prihvaćeni jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 

 



13 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine i to kako 

slijedi:            

                                              U KN 

UKUPNI PRIHODI                                                                                                  63.493 

 - od toga: 

 a) prihodi od imovine                                                                                887 

 b) prihodi iz Proračuna                                                                                   40.206

 c) kapitalne pomoći iz državnog Proračuna                                                   22.400 

 

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                                     41.468 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                          40.953 

                        b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           515 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                                9.448 

 - od toga: 

  a) obveze za zaposlene                                                                         8.905 

  b) naknade troškova zaposlenima                                                           543 

 

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2019. godine                                                      30.261 

 

II 

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

 

KLASA:   402-01/19-01/39 

URBROJ: 2176/19-02-19-3 

 

Ad. 9. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje II. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu, II. Izmjene i 

dopune Odluka sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr. 

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

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

raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako su u I. Izmjenama i dopunama Proračuna sredstva bila 

planirana u iznosu od 11.502.500,00 kuna, a sada se II. Izmjenama i dopunama Proračuna 

planiraju financijska sredstva u iznosu od 12.366.250,00 kuna, znači povećanje u iznosu od 

863.750,00 kuna. 

 

 Prema II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu povećana su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – 

zimska služba za još dodatnih 55.000,00 kuna, sada ukupno 255.000,00 kuna. Smanjena su 

sredstva za uređenje groblja (ograda, ceste, staze) za 600.000,00 kuna tako da je sada 

planirano 400.000,00 kuna. 
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 II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture kod Uređenja 

domova i ostalih građevina u vlasništvu Općine Velika Ludina povećana su sredstva za 

Sredstva za izgradnju nadstrešnice za traktor su povećana još za dodatnih 10.000,00 kuna što 

je sada ukupno 20.000,00 kuna i planirana su sredstva za tribinu na stadionu „Tratinčica“ u 

iznosu od 87.500,00 kuna. 

 

 U II. Izmjenama i dopunama Programa zaštite od požara nije se ništa mijenjalo. U II. 

Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu povećana su sredstva za 

sanitarno – higijeničarske poslove za još dodatnih 10.000,00 kuna, što je sada ukupno 

35.000,00 kuna. U II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u financiranju 

predškolskog odgoja povećana su sredstva za Rashode za zaposlene za 145.000,00 kuna što je 

sada ukupno 855.000,00 kuna i povećani su Financijski rashodi za 1.110.000,00 kuna što je 

ukupno 1.114.000,00 kuna. 

 

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

nisu se mijenjale. U II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi kod 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina povećali su se rashodi za zaposlene u iznosu od 13.750,00 

kuna što je ukupno 227.750,00 kuna. U II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

sportu, II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i II. Izmjenama i 

dopunama Programa Razvoj civilnog društva nije se ništa mijenjalo. 

 

 Ujedno obrazlaže da je II. Izmjenama i dopunama Proračun planiran Projekt prilazne 

ceste Reciklažnog dvorišta u iznosu od 112.500,00 kuna, Projekt Moslavačke ulice u iznosu 

od 37.500,00 kuna, sredstva za zbrinjavanje radnika za Moslavinu plin d.o.o. Kutina iznos od 

60.000,00 kuna, za Tribine Sokol planirano je 87.500,00 kuna, odvoz smeća 5.000,00 kuna, 

viličar 7.500,00 kuna, usluge platnog prometa (pošta) 10.000,00 kuna.  

 

 Umanjena su sredstva kao što je već spomenuto za uređenje groblja u iznosu od 

600.000,00 kuna, Projekt Park uz Crkvu u iznosu od 150.000,00 kuna i subvencije kamata 

Fito Hladnjače u iznosu od 50.000,00 kuna. 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako bi se u Proračunu trebala planirati sredstva u iznosu od 

18.000,00 do 20.000,00 kuna za nabavku CRP analizatora za Dom zdravlja odnosno 

ambulantu u Velikoj Ludini kako bi se kroz kapljicu krvi odmah mogla ustanoviti dijagnoza, 

te bi se tako građanima smanjio trošak putovanja. Ujedno ističe da se ulaže u ceste koje nisu u 

našem vlasništvu, te bi se nabavkom takvog uređaja povećao zdravstveni standard naših 

građana. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako se je puno opremilo i ulagalo u zubnu ambulantu, 

doktorici Buzjak nabavila dva kompjutera. Ujedno ističu kako djeca s područja Općine Velika 

Ludina idu pedijatru u Popovaču. Ističe kako se u ambulantama ne smije držati takav uređaj 

kojim bi se mjerile vrijednosti iz krvi. Ujedno se i ulaže u povećani zdravstveni standard jer se 

vadi krv i u ambulanti Velika Ludina. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika Dražena Pavlovića, Vjekoslav Kamenščak 

daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. 

godinu koje su prihvaćene  jednoglasno sa 9 glasova ZA. 
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 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. 

godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 

glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture 

za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa zašite od požara za 2019. godinu 

koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2019. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

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

predškolskog odgoja za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

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

osnovnom školstvu za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2019. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

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

2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva za 2019. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

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

Velika Ludina za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa za 2019. godinu 

koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

Donose se: 

- II. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu i Projekcije  

  Proračuna  za 2020. i 2021. godinu, 

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

  za  2019. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za  
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  2019. godinu,   

- II. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Velika Ludina za 2019.  

  godinu, 

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

  Velika Ludina za 2019. godinu, 

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

  Velika Ludina za 2019. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2019.  

  godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Velika Ludina za 2019.  

  godinu, 

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

  2019. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva Općine Velika Ludina za 2019. god., 

- II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019.  

  godinu, 

- II. Izmjene i dopune Plana 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: 400-06/19-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-19-__ 

 

Ad. 10. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 10. Donošenje Odluke o davanju jamstva Općine 

Velika Ludina na kreditno zaduženje Dječjeg vrtića Ludina, na prijedlog Općinskog načelnika 

te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže da je potrebno dati suglasnost Općine Velika Ludina za 

dugoročni kunski kredit – za investicije u Dječjem vrtiću Ludina u iznosu od 5.500.000,00 

kuna kod Privredne banke Zagreb d.d. uz slijedeće uvjete. Rok korištenja kredita je 12 

mjeseci. Rok otplate do 5 godine, kamatna stopa 2,56% fiksna, naknada 0,35% od iznos 

kredita za obradu zahtjeva.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o davanju jamstva Općine Velika 

Ludina na kreditno zaduženje Dječjeg vrtića Ludina koja je prihvaćeno jednoglasno sa 9 

glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

o davanju jamstva Općine Velika Ludina na  

kreditno zaduženje Dječjeg vrtića Ludina 

 

Članak 1. 

 

 Daje se suglasnost za dugoročni kunski kredit – za investicije Dječjem vrtiću Ludina u 

iznosu od 5.500.000,00 kuna kod Privredne banke Zagreb d.d.  uz sljedeće uvjete: 
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Rok korištenja kredita:  12 mjeseci 

Rok otplate:    do 5 godina 

Kamatna stopa:   2,56 % fiksna 

Naknada:    0,35 % od iznosa kredita za obradu zahtjeva –  

jednokratno unaprijed, uz oslobođenje od plaćanja   

naknade za odobrenje, prijevremeni povrat i odobreni, a  

neiskorišteni iznos kredita     

Instrumenti osiguranja:  - zadužnica Korisnika kredita (Vrtića) 

     - 2 mjenice Korisnika kredita uz mjenično očitovanje 

     - jamstvo osnivača (Općina) 

  

Članak 2. 

 

 Daje se suglasnost na davanje jamstva Općine Velika Ludina na kreditno zaduženje 

Dječjeg vrtića Ludina pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke. 

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću Ludina, da pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke s 

Privrednom bankom Zagreb d.d. sklopi Ugovor o kreditu. 

 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Velika Ludina, da pod uvjetima iz prethodnog 

članka, potpiše izjavu o jamstvu Općine Velika Ludina, kao i da poduzme svaki drugi pravni 

posao u svezi s realizacijom kredita. 

 

Članak 3. 

 

Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina da u skladu  članku 91. 

stavak 4. Zakona o proračunu  prije davanja jamstva iz članka 2. ove Odluke ishodi  

suglasnost Ministra financija. 

 

Članak 4. 

 

 Kredit iz članka 1. ove Odluke upotrijebit će se za financiranje izgradnje i opremanja 

Dječjeg vrtića Ludina. 

 

Članak 5. 

 

Dječji vrtić Ludina će obaveze iz Ugovora o kreditu podmirivati financijskim 

sredstvima  javne potpore iz Ugovora o financiranju Mjere 07, Podmjere 7.4., Operacije 7.4.1. 

sklopljenog sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Broj 

Ugovora 859333/2018). 

 

Članak 6.  

 

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

Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/19-01/40 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 
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Ad. 11. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 11. Donošenje Odluke za potpisivanje financijske 

dokumentacije za Općinu Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je potrebno donijeti novu Odluku za potpisivanje 

financijske dokumentacije Općine Velika Ludina u kojoj bi se imenovao: Dražen Pavlović -  

općinski načelnik, Dražen Kralj - zamjenik općinskog načelnika, Marta Kucelj - voditelj 

financijskih poslova Općine Velika Ludina, Vjekoslav Kamenščak – predsjednik Općinskog 

vijeća – dosadašnji potpisnici i dodaje se Hrvoje Plaščar – financijski knjigovođa u Općini 

Velika Ludina jer postoji potreba za još jednim financijskim potpisnikom. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku za potpisivanje financijske 

dokumentacije Općine Velika Ludina koja je jednoglasno prihvaćena sa 9 glasova ZA te je 

donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

 
 Za potpisivanje financijske dokumentacije Općine Velika Ludina imenuju se: 

 1. Dražen Pavlović, Općinski načelnik Općine Velika Ludina, 

 2. Dražen Kralj, Zamjenik Općinskog načelnika Općine V. Ludina, 

 3. Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova Općine Velika Ludina, 

 4. Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina, 

 5. Hrvoje Plaščar, financijski knjigovođa u Općini Velika Ludina. 

 

II 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o potpisnicima financijske 

dokumentacije Općine Velika Ludina Klasa: 402-01/17-01/44, Urbroj: 2176/19-02-17-1 od 

28.07.2017. godine („Službene novine Općine Velika Ludina br. 7/17). 

 

III 

 

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

Općine Velika Ludina. 

 

KLASA:   402-01/19-01/41 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

Ad. 12. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Izvješće o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu, na prijedlog općinskog načelnika te otvara 

raspravu. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika Dražen Pavlovića, Vjekoslav Kamenščak 

daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijet slijedeći 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu, koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

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

 

KLASA:   363-01/19-02/27 

URBROJ: 2176/19-02-19-2 

 

Ad. 13. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 13. Donošenje Programa održavanja komunalne 

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

 

 Dražen Pavlović, ističe kako se ovim Programom utvrđuje opis i opseg poslova 

komunalne infrastrukture na području Općine Velika Ludina za 2019. koji obuhvaća: 

održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, održavanje 

groblja, održavanja javne rasvjete i dr. prema potrebi. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Program održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijet 

slijedeći 

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova komunalne infrastrukture na 

području Općine Velika Ludina za 2019. godinu, koji obuhvaća: održavanje javnih površina, 

održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, održavanje groblja, održavanje javne 

rasvjete. 

 

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

 

Članak 2. 

 

DINAMIKA ODRŽAVANJA ZELENIH I OSTALIH POVRŠINA 

- Održavanje zelenih površina na području Općine Velika Ludina  

- Zimsko održavanje u skladu sa vremenskim uvjetima 

Red.br. 

Redovno tijekom cijele god. 

ovisno o snijegu i vremenskim  

uvijetima 

Mjesto 

1. Svakodnevno i prema potrebi Velika Ludina 
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-centar i okolica centra 

-Dječji vrtić 

-Dom zdravlja 

-okolica crkve Sv. Mihaela 

-okolica stare i nove zgrade Općine  

-autobusna stanica 

2. Mjesečno 

Vidrenjak 

-dom i okolica sa dječjim igralištem, 

- autobusna stanica 

3. Mjesečno 

Okoli 

-dom, vatrogasni dom, igralište i škola 

- autobusne stanice  

4. Mjesečno 

Katoličko Selišće 

-dom i okolica doma 

-autobusna stanica 

5. Mjesečno 

Mala Ludina 

-dom i okolica sa dječjim igralištem 

-autobusna stanica 

6. Mjesečno 

Kompator 

-dom i okolica 

-autobusna stanica 

7. Mjesečno 
Grabričina 

-autobusna stanica 

8. Mjesečno 

Mustafina Klada 

-dom i okolica doma 

-autobusna stanica 

9. Mjesečno 

Ruškovica 

-dom i okolica doma 

-autobusna stanica 

10. Mjesečno 

Gornja Vlahinićka 

-dom i okolica 

-autobusna stanica 

11. Mjesečno 

Grabrov Potok 

-dom i okolica doma 

- dječje igralište 

-autobusna stanica 

12. Sukladno potrebi Zeleni pojasevi lokalnih prometnica 

  

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA 

 

Članak 3. 

 

 Tijekom 2019. godine planiraju se sljedeći radovi na nerazvrstanim cestama i poljskim 

putovima: 

- uređenje bankina Moslavačka ulica Velika Ludina, Gornja Vlahinička, Katoličko 

Selišće, Ludinica i ostalo po potrebi 

- uređenje cestovnih jaraka i propusta (propust na Ruškovici pored izvora, Katoličko 

Selišće pored Jurine, Hubertova ulica Gornja Vlahinička, propust kod Rašića 

Grabričina 
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- navoženje kamena i priprema za navoženje ulica Vinike Gornja Vlahinička, put 

Gornja Vlahinička iza Hegela, put prema Delku Velika Ludin, dio vidrenjskoga 

brijega iza Cvjetne ulice,   

- popravak klizišta i asfaltiranje Ruškovica – Pešćenica 

- asfaltiranje dotrajalih kolnika Okoli, Nohin trg Ruškovica, cesta od Kompatora prema 

Razljevu 

- asfaltiranje ostatka Duge ulice u Velikoj Ludini (SMŽ), 

- izrada mosta u Okolima (Slama – Hrvoj). 

 

Članak 4. 

 

 Osim radova navedenih u članku 3. ovog Programa, izvršit će se i drugi radovi i 

popravci tijekom 2019. godine za koje će se pojaviti potreba, a sve do iznosa sredstava 

planiranih u Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. godinu. 

 

ODRŽAVANJE GROBLJA 

 

Članak 5. 

 

 

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

 

Članak 5. 

 

 Zamjena dotrajalih žarulja i rasvjetnih tijela na području Općine Velika Ludina vršit će 

se tijekom cijele godine prema dojavi građana i zapažanju komunalnog redara. 

Dva puta godišnje izvršit će se pregled, popravak i zamjena neispravnih i dotrajalih 

rasvjetnih tijela i to jednom u proljeće i jednom u prosincu – prije Božićnih i Novogodišnjih 

blagdana. 

Članak 6. 

 

 Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade, komunalnog doprinosa i grobne naknade. 

 

Članak 7. 

 

 Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina”. 

 

 

KLASA: 363-01/19-01/31 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

DINAMIKA ODRŽAVANJA GROBLJA 

- 1x mjesečno i po potrebi i više, tijekom cijele godine redovno 

- Pojačano održavanje za Dan mrtvih, V. Gospu i prije sprovoda 

Red.br. 

Redovno tijekom cijele god. 

ovisno o snijegu i vremenskim  

uvjetima 

Mjesto 

1. Mjesečno i po potrebi i više Groblje Mala Ludina 
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Ad. 14. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o I. Izmjenama i 

dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO Općine Velika 

Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Odluku o I. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO 

i BKO Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta 

slijedeća 

 

O D L U K A   O   IZMJENAMA I DOPUNAMA 

odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  

Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika 

Ludina“ broj: 2/18 i 4/18- ispravak) u članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 

„Svi korisnici (fizičke i pravne osobe) moraju miješani komunalni otpad u obračunskom 

razdoblju predati obavezno jedanput. Ukoliko korisnici ne predaju  miješani komunalni otpad 

jedanput u obračunskom razdoblju Davatelj usluge ima pravo naplatiti jednu primopredaju 

miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.“ 

 

Članak 2. 

 

Članak 20. i naslov ispred njega brišu se. 

 

Članak 3. 

 

Članci od 21. do 34. postaju članci 20. do 33. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA: 363-01/19-12/08 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

 Završeno u 17:50 sati. 

 

 

           Zapisničar:                               Predsjednik: 

 

 

       Mirjana Rajtora                    Vjekoslav Kamenščak  


