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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 31.01.2022. godine u 

16,00 sati u Društvenom domu Velika Ludina, Obrtnička 3. 

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

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

Pomahać, Mario Šćuri, Vedran Svilić, Jurica Đudarić, Dražen Kralj,  

 

 Odsutni vijećnici: Tomislav Bišćan, Ivan Marečić, Damir Belavić, Zlatko Nežić   

                                          

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

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

- 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, 

- Branko Nikitović, snimatelj „Nezavisna televizija“ d.o.o. Zagreb 

 

                                 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina, pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine te ističe da se 

sjednica održava uz pridržavanje epidemioloških mjera zbog epidemije COVID 19. 

 

 Za pravovaljanost rada sjednice utvrđuje kvorum i konstatira 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.  

 

S obzirom da nije bilo prijedloga za dopunu dnevnog reda, daje na glasanje predloženi 

dnevni red 08. sjednice 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 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sazvane 

za dan 31.01.2022. godine. 

 

 

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 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina  

     

2. Aktualni sat 
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3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na  

    području Općine Velika Ludina 

 

4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih  

    vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2022. godinu 

 

5. Donošenje Odluke o pikretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina  

 

6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2022.  godinu i  

    Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu, sa programima 

 

7. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed na osnovi 

    sklopljenog ugovora o zakupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike  

    Hrvatske na području Općine Velika Ludina 

 

8. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za zakup 

    poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

    Velika Ludina    

 

9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u  

    vlasništvu Republike Hrvatske  

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 16.12.2021. godine  te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijet je slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

16.12.2021. godine.  

 

Ad. 2. 

 

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

dostavljeno Izvješće o radu općinskog načelnika između 07. i 08. sjednice Općinskog vijeća 

odnosno od 10.12.2021. do 26.01.2022. godine, Plan nabave roba, radova i usluga Općine 

Velika Ludina za 2022. godinu, inventura za 2021. godinu te otvara raspravu. 

 

 Vedran Svilić, postavlja pitanje zašto nije vraćen kontejner za staklo u naselju 

Katoličko Selišće? 

 

 Dražen Pavlović, ističe da ćemo to pitanje postaviti predstavniku Eko Moslavine 

Vjekoslavu Hanjilcu, koji će provjeriti što se dogodilo. 
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 Nakon izlaganja načelnika i odgovore na postavljanja pitanja Vjekoslav Kamenščak 

konstatira da su vijećnici upoznati sa Izvješćem o radu Općinskog načelnika između 07. i 08. 

sjednice Općinskog vijeća odnosno od 10.12.2021. do 26.01.2022. 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 10.12.2021. do 26.01.2022. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 07. i 08. sjednice 

Općinskog vijeća između 10.12.2021. do 26.01.2022. 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. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Ludina, na prijedlog 

općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Vjekoslav Hanjilec, predstavnik Eko Moslavine d.o.o. Kutina, obrazlaže kako se radi o 

usklađenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Velika Ludina sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom donijetim 

31.07.2021. godine. Razlike u terminima nema, cijene se nisu mijenjale, nastavlja se sa 

isporukom spremnika za biootpad i spremnicima za papir umjesto dosadašnjih vreća. 

 

Vedran Svilić, postavlja ponovno pitanje zašto nije vraćen kontejner za staklo nakon 

pražnjenja ispred društvenog doma u Katoličkom Selišću? Ujedno ističe kako prostoji 

problem sa jednom osobom iz Kat. Selišća koji nikad nije dobio kantu za komunalni otpad, 

sudski tužen, plaća mjesečnu uslugu odvoza komunalnog otpada. Ističe kako je potrebno 

provjeriti podatke.  

 

Vjekoslav Hanjilec, odgovara da će provjeriti sve traženo. 

 

Dražen Pavlović, ističe kako se je kontejner u Katoličkom Selišću odvezen još za 

vrijeme bivše direktorice i nikad nije vraćen. Tada je Općina imala sklopljen ugovor sa 

Unijom novom, koji je raskinut. U međuvremenu je izgrađeno reciklažno dvorište pa se 

vjerojatno mislilo da kontejnera niti ne treba jer se staklena ambalaža može i tamo reciklirati. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o načinu pružanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Ludina koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijeta je slijedeća 
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O D L U K A 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području            

Općine Velika Ludina 

 

 

KLASA: 363-01/22-01/02 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Ad. 4. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o raspoređivanju 

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

Ludina za 2022. godinu, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, potrebno je donijeti Odluku o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2022. 

godinu, kao i prijašnjih godina. Predloženi iznos sredstava ostane nepromijenjeni u odnosu na 

prijašnje godine. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2022. 

godinu koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN  

donijeta je slijedeća 

 

O D L U K A 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina 

za 2022. godinu 
 

 

KLASA:   402-01/22-01/07 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Ad. 5.  

 

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

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara 

raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je potrebno donijeti Odluku o pokretanju prodaje 

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina (1-26) koje su u vlasništvu Općine, dodane su 

nove čestice i one koje nisu prodane u prošlom natječaju. Da bi se raspisao natječaj za prodaju 

potrebna je Odluka Općinskog vijeća. Natječaj će se objaviti u „Večernjem listu“, mrežnoj 

stranici i oglasnoj ploči općine. Procjenjene tržišne vrijednosti nekretnina utvrđene su na 

temelju Procjembenih elaborata tržišne vrijednosti nekretnina izrađenih od sudskog vještaka 

za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića iz Kutine. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina (1-26) koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijeta je slijedeća 
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O D L U K A 

o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu  

Općine Velika Ludina 
 

 

KLASA: 402-01/22-01/06 

URBROJ: 2176/19-02-22-1 

 

Ad. 6. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je razmotriti i donijeti I. Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Velika Ludina za 2022.  godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu, sa 

programima, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže kako je Proračun za 2022. godine bio u iznosu 14.907.500 

kuna, a povećanje ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu je za 787.000 

kuna tako da ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna iznosi 15.694.500 kuna. Ukratko 

obrazlaže da je se stavka za kupnju zemljišta za sportsku dvoranu povečala za 140.000 kuna 

što sada ukupno iznosi 200.000 kuna. Za Županijsku cestu Mala Ludina – Mustafina Klada  

dodan je iznos od 1.000.000 kuna, što će Općina izdvojiti za sanaciju iste 2.000.000 kuna kroz 

dvije godine. Jedan dio financijskih sredstava izborila je i naša saborska zastupnica, odnosno 

dio sredstava će se financirati iz Ministarstva, ŽUC-a, tako da Općina nije morala izdvojiti 

financiranje u omjeru 50:50, kao za ŽUC-ove dvije ceste koje prolaze kroz Okole i Vidrenjak. 

Dodana je stavka video nadzora u iznosu od 40.000 kuna. Za uređenje Društvenog doma 

Velika Ludina (interijer) povećana je stavka za 40.000 kuna, što sada ukupno iznosi 200.000 

kuna. Dodane su nove stavke za uređenje Društvenog doma Kompator u iznosu od 6.000 kuna 

za opremanje, za uređenje Društvenog doma Ruškovica 40.000 kuna za uređenje poda i za 

uređenje Društvenog doma Gornja Vlahinička 6.000 kuna za opremanje.  

Dodana je nova stavka – donacija za kupnju vozila DVD Gornja Vlahinička u iznosu 

od 100.000 kuna koja će se doznačiti preko VZO-a Velika Ludina. Za Program zaštite divljači 

izdvojeno je 20.000 kuna, dok je stavka izgradnje vodovoda Ludinica smanjena za 800.000 

kuna jer ga neće raditi Općina već će biti financiran od strane Moslavine d.o.o. Kutina. 

Općina nije kreditno zadužena, niti ima dospjela dugovanja, samo koristi dozvoljen minus po 

tekućem računu.  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu koje su prihvaćene 

jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijete su 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina 

za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu 

 

KLASA: 400-06/22-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-22-2 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje I. Izmjene i dopune Programa građenja, 

održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu koje su prihvaćene 

jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijete su  
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I. Izmjene i dopune Programa građenja, 

održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

KLASA: 363-01/22-01/04 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje I. Izmjene i dopune Programa zaštita, 

očuvanje i unaprjeđenje zdravlja koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijete su  

 

I. Izmjene i dopune Programa zaštita, očuvanje i  

unaprjeđenje zdravlja za 2022. godinu 

 

KLASA: 510-01/22-01/01 

URBROJ: 2176/19-02-22-2 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje I. Izmjene i dopune Programa vatrogastvo i 

civilna zaštita koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa 

SUZDRŽAN donijete su 

 

I. Izmjene i dopune Programa vatrogastvo i civilna zaštita  

za 2022. godinu 

 

KLASA: 214-01/22-01/01 

URBROJ: 2176/19-02-22-2 

 

Daje na glasanje I. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva koje su 

prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijete su 

 

I. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva za 2022. godinu 

 

KLASA: 006-01/22-01/01 

URBROJ: 2176/19-02-22-2 

 

Daje na glasanje I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2022. godinu koje 

su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijete su  

 

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2022. godinu 

 

KLASA: 400-06/22-01/01 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Ad. 7. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o osnivanju i 

imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu i 

prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika 

Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 
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Verica Kesak, referent – komunalni redar, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o 

osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu i 

prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika 

Ludina, koje čine tri člana: pravne, geodetske i agronomske struke. Članovi Povjerenstva kao 

i članovi njihovih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici javnog 

natječaja za zakup i prodaju koji su u nadležnosti rada tog Povjerenstva. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o osnivanju Povjerenstva za uvođenje 

u posjed na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijeta je slijedeća 

 

O D L U K A 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed  

na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu i prodaji 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  

Općine Velika Ludina 

 

 

KLASA:  320-02/22-03/19 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 8. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja  za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara 

raspravu. 

 

Dražen Pavlović i Verica Kesak, obrazlažu da je potrebno ovom Odlukom poništiti 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina, KLASA:  320-01/21-01/31, 

URBROJ: 2176/19-02-21-1, od 16.12.2021. godine i poništiti Javni natječaj za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika 

Ludina, KLASA:  320-02/22-03/01, URBROJ: 2176/19-01-22-1 objavljen na oglasnoj ploči i 

mrežnoj stranici Općine Velika Ludina dana 04.01.2022. godine. 

 

 Javni natječaj poništava se iz razloga zbog naknadno utvrđenih nedostataka u 

formiranju proizvodno tehnoloških cjelina, ne uvrštavanja dijela čestica iz Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te izmjenu na 

obrascu ponudbene dokumentacije. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina, bit će ponovno raspisan 

odmah po stupanju na snagu ove Odluke. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju 

javnog natječaja  za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijeta je slijedeća 
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O  D   L   U  K  A 

o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za  

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Velika Ludina 

 

 

KLASA:  320-02/22-03/01 

URBROJ: 2176-19-02-22-4 

 

Ad. 9. 

  

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti novu Odluku o raspisivanju natječaja za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na prijedlog Općinskog 

načelnika te otvara raspravu. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je sada donijeta Odluka o poništenju Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Velika Ludina potrebno je ponovno donijeti Odluku o 

raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske sa 

svim usklađenim podacima.  

 

Daje na glasanje Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća  

 

O  D   L   U   K   A 

o raspisivanju javnog natječaja za  

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Velika Ludina 

 

KLASA:  320-02/22-03/14 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

J A V N I    N A T J E Č A J 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Velika Ludina 

 

KLASA:  320-02/22-03/__ 

URBROJ: 2176/19-03-22-__ 

Velika Ludina, 14.02.2022. 

 

 Završeno u 17:10 sati. 

 

 

Referent za administrativne poslove:                                          Predsjednik: 

 

 

         Mirjana Rajtora                     Vjekoslav Kamenščak  

 

 


