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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 30.03.2022. godine u 

16,00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37/I. 

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Antonio Paušić, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis, Martina Kovač Crnčec, Marijo 

Pomahać, Mario Šćuri, Dražen Kralj, Zlatko Nežić   

 

 Odsutni vijećnici: Tomislav Bišćan, Vedran Svilić, Ivan Marečić,  

                                         Damir Belavić, Jurica Đudarić 

                                          

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Vjekoslav Hanjilec, predstavnik „Eko Moslavine“ d.o.o. Kutina, 

- Tajana Lidmila, ravnateljica Dječjeg vrtića Ludina, 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Marta Kucelj, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina 

- Jelena Malekinušić, viši stručni suradnik za opće i upravne poslove; 

- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, 

- Verica Kesak, referent – komunalni redar, 

- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove, 

- Dijana Jagodnik, novinar „Moslavačkog lista“ d.o.o. Kutina 

                                 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina, pozdravio izvjestitelje dnevnog reda, vijećnike Općinskog vijeća te djelatnike 

Općine. Ističe kako se svaka sjednica tonski snima i održava uz pridržavanje epidemioloških 

mjera zbog epidemije COVID 19. 

 

Za pravovaljanost rada sjednice utvrđuje kvorum i konstatira da je na sjednici prisutno 

8 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke Općinskog vijeća.

  

 

Vjekoslav Kamenščak, predlaže nadopunu dnevnog reda s točkama: 

- „Donošenje Odluke o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih 

bolesti DDD na području Općine Velika Ludina u 2022. godini“ i 

- „Davanje suglasnosti na Odluku o objavi javnog poziva za upis djece u Dječji vrtić 

Ludina za pedagošku godinu 2022./2023“ 

 

Daje na glasanje dnevni red 9. sjednice Općinskog vijeća koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, te daje na glasanje 

nadopunu dnevnog reda koja je također prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijet je slijedeći 

 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 
 

 Prihvaća se dnevni red 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sazvane 

za dan 30.03.2022. godine sa nadopunom. 
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KLASA:  021-01/21-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

D N E V N I    R E D : 

 

 

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

    (Zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća)  

     

2. Aktualni sat 

 

3. Razmatranje i donošenje Izvješća Eko Moslavine Kutina o radu davatelja usluge (IRDJU)  

    za 2021. godinu za područje Općine Velika Ludina 

 

4. Davanje suglasnosti na II. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina 

 

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i   

    ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina 

 

6. Davanje suglasnosti na Odluku o objavi javnog poziva za upis djece u Dječji vrtić Ludina  

    za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

7. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske  

    korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od  

    01.01.2021. do 31.12.2021.  

 

8. Razmatranje i prihvaćanje Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika  

    Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine 

 

9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta u Velikoj Ludini, k.č.br. 332/2 – livada, ukupne  

    površine 3070 m² (zemljište pokraj škole) 

 

10. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina  

   

11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine  

      Velika  Ludina  

 

12. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 

      Općine Velika Ludina za 2022. godinu 

 

13. Donošenje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite  

      od požara za područje Općine Velika Ludina za 2021. godinu 

 

14. Donošenje Odluke o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti DDD  

      na  području Općine Velika Ludina u 2022. godini 
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Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 31.01.2022. godine  te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijet je slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

31.01.2022. godine.  

 

Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat te ističe kako je u materijalima 

dostavljeno Izvješće o radu općinskog načelnika između 08. i 09. sjednice Općinskog vijeća 

odnosno od 26.01.2022. do 25.03.2022. godine te otvara raspravu. 

 

 Dražen Kralj, traži objašnjenje Izvješća pod točkom 3. koja se odnosi na Odluku 

kojom se odobrava sklapanje Ugovora o provedbi Programa zaštite divljači na području 

Općine Velika Ludina sa Udrugom za očuvanje i promidžbu kulturno-povijesne i vojne 

baštine branitelja Domovine, Moslavačkih vinograda 85A, Katoličko Selišće, na vrijeme od 

07. veljače 2022. do 31. ožujka 2023. godine i sklapanje Ugovora o međusobnim odnosima 

prava i obveza za poslove Stručne službe koju je Lovoovlaštenik dužan imati za provedbu 

Programa zaštite divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta 

Općine Velika Ludina sa Strukovnom udrugom stručnih osoba za provedbu lovnogospodarske 

osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači na povrćinama izvan lovišta 

Karlovac, na vrijeme od 07. veljače 2022. do 31. ožujka 2023. godine. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže da se radi o provođenju Programa zaštite od divljači jer to 

je takva procedura da se morao potpisati Ugovor između dva subjekta, obavještena je policija 

jer se radi o nelovnim površinama, a to su sve površine od ceste 300 m, voćnjaci, koji poslovi 

nisu u nadležnosti lovaca. To mora biti specifična posebna Udruga koja se bavi samo tim 

poslovima kao što su lov na lisice, oko centra, čagljevi i dr.  

 

 Dražen Kralj, postavlja pitanje tko plaća štetu na usjevima od divljači? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da štetu na usjevima plaća država od police osiguranja. 

Ističe kako duže vrijeme nije bilo sjednice kako bi mogao izvijestiti o radovima koji su 

trenutno u tijeku. Tako je u tijeku uređenje IV. garaže za vatrogasno vozilo u Vidrenjaku, a 

planira se i proširenje vatrogasnog doma u Velikoj Ludini. Kupljene su nove kuhinje za 

Društveni dom Kompator i Gornja Vlahinička. U Društvenom domu Ruškovica uređuje se 

pod i postavljaju keramičke pločice. Oko kapelice u Okolima planira se urediti cintor oko 

crkve sa uređenim stazama. Na fonodove EU poslana je cesta Bukovec za koju postoji 

projektna dokumentacija. Kad budemo sigurni da je projekat prošao raspisat će se javna 

nabava za navedenu investiciju. Planira se izgradnja novog vodovoda sa hidrantima u naselju 

Ludinica. Traženo je novo vozilo za DVD Gornja Vlahinička koji će se isfinancirati iz 

sredstava VZO-a i Općine, a ujedno ističe kako je dobar vozni park po društvima.  
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Upoznaje kako je prošli tjedan završen pregled – inspekcija Dječjeg vrtića koji je 

prošao cijelu fazu te nije bilo nikakvih nepravilnosti. Poduzeće Ludina d.o.o. je u postupku 

nabavke novog traktora od 140 konja sa priključnim strojevima: kranskog malečera, posipača, 

ralice, prednjeg i zadnjeg malčera te škara u vrijednosti cca 1.400.000,00 kuna jer se planira 

preuzeti zimska služba i drugi radovi koje je Općina do sada skupo plaćala, a koje će 

odrađivati općinsko poduzeće. Na taj način čistit će se i smeće.  

 

Dražen Pavlović i Verica Kesak, upoznaju da je dana 18. veljače 2022. godine, po 

dojavi u službu 112, temeljem primljene obavijesti Policijske uprave Sisačko-moslavačke uz 

Zapisnik o utvrđenom postupanju protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom o 

počinjenom prekršaju, referetnt – komunalni redar Općine Velika Ludina izdao je prekršajni 

nalog strankama u postupku zbog nedozvoljenog sapljivanja otpada i novčanu kaznu u iznosu 

od 10.000,00 kuna. Na Obvezni prekršajni nalog stranke su se mogle žaliti u roku osam dana 

od dana dostave Obveznog prekršajnog naloga. Od ukupno 9 stranaka, 5 stranaka podnijelo je  

pisani prigovor – žalbe Općini Velika Ludina koje su dostavljene Općinskom sudu u Kutini 

na rješavanje. Općinski sud je na temelju njihovog prigovora izrekao smanjenje novčane 

kazne sa 10.000,00 kn na iznos od 300,00 kuna. Ostalim strankama koje nisu podnijele 

prigovor – žalbu Obvezni prekršajni nalog postaje izvršan, a izrečena novčana kazna će se 

prisilno naplatiti. Paljeni otpad uklonjen je sa površina i zbrinut na odlagalištu otpada. 

 

 Nakon izlaganja načelnika i odgovore na postavljanja pitanja Vjekoslav Kamenščak 

konstatira da su vijećnici upoznati sa Izvješćem o radu Općinskog načelnika između 08. i 09. 

sjednice Općinskog vijeća odnosno od 26.01.2022. do 25.03.2022. te je donijet 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o primanju na znanje  

Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 26.01.2022. do 25.03.2022. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 08. i 09. sjednice 

Općinskog vijeća između 26.01.2022. do 25.03.2022. godine. 

 

II 

 

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

 

KLASA: 022-05/22-01/__ 

URBROJ: 2176-19-01-22-___ 

 

Ad. 3.  

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i donošenje Izvješća Eko 

Moslavine Kutina o radu davatelja usluge (IRDJU) za 2021. godinu za područje Općine 

Velika Ludina, na prijedlog Općinskog načelnika te otvara raspravu. 
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Vjekoslav Hanjilec, predstavnik Eko Moslavine d.o.o. Kutina, obrazlaže kako je 

vijećnicima dostavljeno Izvješće o radu davatelja javne usluge – Eko Moslavina d.o.o. za 

2021. godinu za područje Općine Velika Ludina te pripadajući Dodatak Izvješću o radu 

(obrazac IRDJU) davatelja javne usluge za 2021. godinu. Ističe kako je u Izvješću navedeno 

kako se na području Općine Velika Ludina sakuplja biootpad, otpadni papir i karton, 

glomazni otpad i otpadna plastika. Ističe kako je 2.280 stanovnika u 12 naselja Općine 

obuhvaćeno javnom uslugom. 

 

Ističe kako je na prošloj sjednici Općinskog vijeća bilo postavljeno pitanje zašto nema 

spremnika za staklo u naselju Katoličko Selišće. Provjerom utvrđeno je da je kontejnere 

praznila Unija nova, a sada to čini Eko Moslavina. Za vršenje usluge pražnjenja potrebno je 

sklopiti Sporazum za pražnjenje istih. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko 

Moslavine d.o.o. za 2021. godinu te pripadajući Dodatak izvješću o radu davatelja usluge za 

2021. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa 

SUZDRŽAN, donijet je slijedeći  

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 

2021. godinu 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: 363-01/22-12/05 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Ad. 4. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o davanju prethodne suglasnosti 

na II. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina, na prijedlog Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Ludina, otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, ističe da se radi o povećanju naknade za zdravstvenog voditelja koji 

radi 16 sati mjesečno. Obrazlaže kako su kod njega na sastanku bile zaposlenice Dječjeg 

vrtića Ludina koje su također tražile povećanje plaća, pa tako najavljuje da će se i njima nešto 

povećati plaća. U usporedbi s drugim gradovima i općinama plaće u vrtiću nisu tako male, čak 

su i veće u odnosu na nake općine. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje II. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama u 

Dječjem vrtiću Ludina koje su prihvaćene sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN 

te je donijeta slijedeća  
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O  D   L   U   K   A 

o davanju prethodne suglasnosti na  

II. Izmjene i dopune  

Pravilnika o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina 

 

I 

 

 Daje se prethodna suglasnost na II. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama u Dječjem 

vrtiću Ludina od 16.03.2022. godine. 

II 

 

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

Ludina“. 

 

KLASA:  402-01/22-01/19 

URBROJ: 2176/19-02-22-1 

 

Ad. 5. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o davanju prethodne 

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. 

 

Tajana Lidmila, ravnateljica Dječjeg vrtića Ludina, obrazlaže kako se ovim 

Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 

Ludina uređuje postupak upisa i prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Ludina, način 

organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odboja, obrazovanja i socijalne skrbi 

djece predškolske dobi te prava i obveza roditelja – skrbnika – udomitelja djece – Korisnika 

usluga. U vrtiću se ostvaruju sljedeći programi za djecu predškolske dobi: redoviti 

cjelodnevni program njege, redoviti jaslički program njege i program predškole. U Dječjem 

vrtiću mogu se provoditi poludnevni i kraći progrmai, ako su osigurani uvjeti za provedbu 

takvih programa, a u skladu s interesima i potrebama djece i zahtjevima roditelja, uz 

suglasnost Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. Ističe kako će se prvi puta upisi provoditi 

isključivo putem sustava eUpisi jer je vrtić uključen u projekt „Informatizacija procesa i 

uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“, a kojoj će se 

pristupiti putem sustava NIAS (sustava e-građani). 

 

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

obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova 

ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN 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. 
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II 

 

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju 

prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina „Službene novine Općine Velika 

Ludina“ broj 4/19.  

III 

 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA:  601-01/22-01/01 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

Ad. 6. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o 

objavi javnog poziva za upis djece u Dječji vrtić Ludina za pedagošku godinu 2022./2023., na 

prijedlog Upravnog vijeća te otvara raspravu. 

 

Tajana Lidmila, ravnateljica, obrazlaže kako je potrebna suglasnost Općinskog vijeća 

na Odluku o upisu djece za 2022./2023. godinu i upis djece u Program predškole za 

pedagošku godinu u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina. Početkom 

svibnja objavit će se natječaj za upis u redovne programe Dječjeg vrtića, a točan datum još se 

ne zna jer se očekuju upute i edukacija za provođenje upisa. Natječaj će biti objavljen na 

internetskoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, na internetskoj stranici Općine Velika 

Ludina te putem plakata u svim mjesnim odborima Općine Velika Ludina. Neka djeca odlaze 

u školu tako da će se isprazniti mjesta za drugu djecu. Obrazlaže da je u vrtiću upisano jedno 

dijete nad kojim je potrebno provesti procjenu teškoće djeteta o čijoj procjeni će ovisiti o 

broju slobodnih mjesta djece u vrtiću. Nakon dostave rješenja roditelja vidjet će se da li je 

potrebno zaposliti i radnika za njegu, skrb i pratnju. 

 

Zlatko Nežić, postavlja pitanje koliko ukupno ima upisane djece u Dječjem vrtiću? 

 

Tajana Lidmila, odgovara da za sad ima ukupno 62-dvoje djece upisano u Dječji vrtić, 

a nedavno je primljeno još jedno dijete. Upisano je jedno dijete koje treba proći postupak 

procjene teškoće djeteta, a nakon dostave rješenja roditelja vidjet će se potreba koja će se 

rješavati naknadno. 

 

Dražen Pavlović, ističe kako do sada nije bilo neupisane djece u Dječji vrtić i nisu 

prekršeni zakonski okviri po broju djece u grupama. Ako postoji dijete s posebnim potrebama 

smanjuje se broj djece u grupi, a sve će se to rješavati nakon dostave rješenja roditelja. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o objavi javnog poziva za upis djece u 

Dječji vrtić Ludina za pedagošku godinu 2022./2023. koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 

glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća  
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O  D   L   U  K  A 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Odluku o upisu djece za 2022./2023. godinu 

  

I  
  

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

2022./2023. godinu u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina na svojoj 

08. sjednici održanoj 16.03.2022. godine. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina. 

 

KLASA:   021-01/22-02/05   

URBROJ: 2176-19-02-22-1  

 

Ad. 7. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i prihvatiti Financijski 

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

čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021., na prijedlog općinskog 

načelnika te otvara raspravu. 

 

Hrvoje Plaščar, obrazlaže kako je u materijalima za Općinsko vijeće dostavljen 

Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina, proračunskih korisnika: Dječjeg 

vrtića Ludina i Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 

31.12.2021. godine u kojima su vidljivi svi podaci od ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih 

rashoda i izdataka, nepodmirenih obveza i stanje žiro-računa na dan 31.12.2021. godine. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Izvještaj o financijskom poslovanju Općine 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 

8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN te je donijeta slijedeća  

 

O   D   L   U   K   A 
 

I 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

 

 

KLASA:  402-01/22-01/20 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Izvještaj o financijskom poslovanju 

proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine 

koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN te je 

donijeta slijedeća  

 



9 

 

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. prosinca 2021. godine.  

 

 

KLASA:  402-01/22-01/20 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Izvještaj o financijskom poslovanju 

proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine 

koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN te je 

donijeta slijedeća  

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

         

KLASA:   402-01/22-01/20 

URBROJ: 2176-19-02-22-3 

 

Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je razmotriti i prihvatiti Konsolidirani financijski 

izvještaj Općine Velika  Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine, na prijedlog 

općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Kako rasprave nije bilo Vjekoslav Kamenščak daje na glasanje Konsolidirani 

financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine koji 

je prihvaćen sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijet je slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Usvaja se Konsolidirani financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje 

01.01.2021. do 31.12.2021. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

KLASA:   402-01/22-01/21 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 
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Ad. 9. 

 

9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta u Velikoj Ludini, k.č.br. 332/2 – livada, 

ukupne površine 3070 m² (zemljište pokraj škole), na prijedlog općinskog načelnika i otvara 

raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako se radi o zemljištu pokraj škole za koju je tražena 

procjena sudskog vještaka. Kako je Općina vlasnik susjedne parcele koja je kupljena od 

rođaka pok. Đurđice postoji potreba za kupnjom susjedne parcele kako bi bilo dovoljno 

prostora za izgradnju Sportske dvorane u Velikoj Ludini. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže kako pri izgradnji Sportske dvorane u Velikoj Ludini 

nema dovoljno prostora da bi se uklopili svi potrebni sadržaji, postoji potreba za kupnjom 

zemljišta u Velikoj Ludini, k.č.br. 332/2 – livada, ukupne površine 3070 m², koja bi se 

otkupila prema procjeni sudskog vještaka.  

Navedeni projekt Sportske dvorane u Velikoj Ludini prijavio bi se na Nacionalni plan 

oporavka kako bi se uz sredstva EU, Županije i Općine mogao dovršiti ovaj financijski 

zahtjevan projekt.  Upoznaje vijećnike kako je predana dokumentacija za dogradnju 

Vatrogasnog doma Velika Ludina na mjeru 7.4.1. za koju se planiralo malo novaca i Općina 

nije prošla. Nacionalni plan oporavka ima 20 milijuna eura na rasplaganju taman da se 

postojeća sportska dvorana uredi za jednosmjensku nastavu u Osnovnoj školi Ludina. Za 

prijašnje zemljište od Đurđice općina je dala 21.000,00 eura, a za ovu sada bi dali 25.000,00 

eura. Sada bi se stvorili uvjeti za izradu Idejnog projekta kako bi se mogli javiti na NPO jer 

investicija ne može biti manja od 12.000,00-13.000,00 eura. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o kupnji zemljišta u Velikoj Ludini, 

k.č.br. 332/2 – livada, ukupne površine 3070 m² (zemljište pokraj škole) koja je prihvaćena  

jednoglasno sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

 

I 

 

 Odobrava se kupnja zemljišta u Velikoj Ludini, k.č.br. 332/2 – livada, ukupne 

površine 3070 m²,z.k.ul. 282, k.o. Ludina, (zemljište pokraj škole) u iznosu od 25.000,00 € u 

kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. 

 

II 

 

 Za kupnju nekretnine iz stavka 1. ove Odluke sklopit će se poseban ugovor sa 

prodavateljem. 

II 

 

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

Ludina“. 

 

 

KLASA:  402-01/22-01/22 

URBROJ: 217619-02-22-1 

 



11 

 

Ad. 10. 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 10. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika i otvara rasprauvu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je nakon završetka objavljenog natječaja za 

prodaju nekretna u vlasništvu Općine Velika Ludina, Povjerenstvo javno otvorilo prikupljene 

ponude, sastavilo prijedlog Odluke za Općinsko vijeće nakon koje će se sklopiti ugovori o 

prodaji. Nekretnine za koje nije pristigla niti jedna ponuda ponovno će se uvrstiti u ponovni 

natječaj za prodaju. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu 

Općine Velika Ludina (1-26) koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasoa ZA, ništa PROTIV, 

ništa SUZDRŽAN donijeta je slijedeća  

 

 

O  D   L   U   K   A 

O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU  

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

KLASA:  402-01/22-01/06 

URBROJ: 2176-19-02-22-32 

 

Ad. 11. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno ponovno donijeti Odluku o pokretanju 

postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog 

načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je potrebno ponovno donijeti Odluku o pokretanju 

postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina u koje će se uvrstiti čestice iz 

prošlog natječaja za koje nije pristigla niti jedna ponuda i staviti nove (1-7). 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o pokretanju postupka prodaje 

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova 

ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu 

Općine Velika Ludina 

 

 

KLASA:  402-01/22-01/23 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 
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Ad. 12. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2022. godinu, na prijedlog općinskog 

načelnika te otvara raspravu.  

 

Jelena Malekinušić, ističe da se, kao i svake godine, Godišnji provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2022. godinu donosi do 

31.03. na temelju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Sisačko-

moslavačke županije za 2022. godinu. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite 

od požara za područje Općine Velika Ludina za 2022. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 

8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijet je  

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2022. GODINU 

 

KLASA:  214-01/22-01/04 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

Ad. 13. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti i Izvješće o stanju provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika 

Ludina za 2021. godinu, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2021. godinu radi se na 

temelju izvješća Vatrogasne zajednice Općine Velika Ludina i Hrvatskih voda za 2021. 

godinu. Također ga je potrebno donijeti do 31.03. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine velika Ludina za 202. 

godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, 

donijeto je  

 

Izvješće o stanju provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

Zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2021. godinu 

 

 

KLASA:  214-01/22-01/03 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 
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Ad. 14. 

 

Vjekoslav Kamenščak, obrazlaže kako je potrebno donijeti Odluke o usvajanju 

Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti DDD na  području Općine Velika 

Ludina u 2022. godini, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je potrebno usvojiti Program mjera zaštite pučanstva 

od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija na području Općine Velika 

Ludina izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije od 11. 

ožujka 2022. godine, na temelju kojeg će općinski načelnik donijeti Odluku o provođenju 

preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite 

pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Velika Ludina za razdoblje 2022. do 2025. 

godine. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o usvajanju Programa mjera zaštite 

pučanstva od zaraznih bolesti DDD na  području Općine Velika Ludina u 2022. godini koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je 

slijedeća  

O   D   L   U   K   A 

 

I 

 

 Usvaja se Program mjera zaštite pučanstava od zaraznih bolesti – dezinfekcija, 

dezinsekcija, deratizacija na području Općine Velika Ludina u 2022. godini izrađen od strane 

Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije URBROJ: 2176-124-5/22-1777 od 

11. ožujka 2022. godine. 

II 

 

 Program mjera sastavni je dio ove Odluke i objavit će se na Internet stranici Općine 

Velika Ludina. 

III 

 

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

Ludina“. 

 

KLASA:   510-01/22-01/02 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

 

 

 Završeno u 16:57 sati. 
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