Z A P I S N I K
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 24.01.2019. 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,
Damir Belavić, Ivan Marečić, Nikola Mokosek, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki,
Dubravko Petir
Odsutni vijećnici: Vedran Svilić, Igor Faltis
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina,
- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
- Marta Kucelj, voditelj financijske jedinice Općine Velika Ludina
- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina,
- Mirjana Rajtora, administrativni referent I
Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina koji je pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine, izvjestitelje
dnevnog reda, te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatirao da je na
sjednici prisutno 11 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke
Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako postoji potreba za dopunom dnevnog reda s točkom
„8. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu“
Daje na glasovanje nadopunu dnevnog reda koja je prihvaćena sa 11 glasova ZA te
cjelokupni dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa
nadopunom.

KLASA: 021-01/19-02/02
URBROJ: 2176/19-02-19-1
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DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća)
2. Aktualni sat
3. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Reciklažnog dvorišta Općine Velika Ludina
4. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu – službe Općine Velika Ludina
5. a) Donošenje Odluke o razrješenju Branka Zrinščaka iz Okola za člana u Nadzornom
odboru Moslavine d.o.o. Kutina
b) Donošenje Rješenja o imenovanju člana u Nadzorni odbor Moslavine d.o.o. Kutina
6. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad Predsjednika i
potpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
7. Donošenje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite
od požara za područje Općine Velika Ludina za 2017. godinu
8. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu

Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina održane 20.12.2018. godine, te otvara raspravu. Kako primjedbi na
zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA te je
donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane
20.12.2018. godine.

KLASA: 021-01/18-02/01
URBROJ: 2176/19-02-18-__
Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat, te ističe da je dostavljeno Izvješće
o radu općinskog načelnika između 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća odnosno od
14.12.2018. do 16.01.2019. godine, te otvara raspravu.
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Damir Belavić, ističe kako u Izvješću načelnika vidi da je opskrbu električnom
energijom za potrebe Općine Velika Ludine odabran izabrani ponuditelj RWE ENERGIJA
d.o.o. Zagreb pa ga zanima zašto nije stalno jedan isti.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da se svake godine upućuje poziv za dostavu ponude na
3 adrese gospodarskih subjekata, a između njih se izabire najpovoljnija ponuda.
Dubravko Petir, postavlja pitanje kad će biti otvorenje izgrađenog Reciklažnog
dvorišta u Velikoj Ludini jer ga zanima zbog odlaganja plastičnih vreća od gnojiva i dr.
poljoprivrednog materijala.
Dražen Pavlović, odgovara da otvorenje Reciklažnog dvorišta neće biti 01.02.2019.
kako je planirano jer treba upisati reciklažno dvorište u registar reciklažnih dvorišta, a za isto
je potrebno donijeti Odluku o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta Eko-Moslavini
d.o.o. Kutina, zaposliti dva djelatnika te napraviti Ugovor između Općine Velika Ludina i
Eko-Moslavine.
Dražen Kralj, ističe da postoji dosta upita mještana gdje će se odlagati folija od jagoda.
Jelena Malekinušić, ističe da je inspektor kod tehničkog pregleda reciklažnog dvorišta
odredio jedan kontejner gdje će se posebno odlagati folije i plastika, tako da je to predviđeno
odlaganje u reciklažnom dvorištu. Također ističe da će biti postavljen i kontejner za odlaganje
otpadnih motornih ulja, kontejner za tekstil i dr. koji su potrebni na recilažnom dvorištu.
Ujedno upoznaje vijećnike da će mještani biti informirani putem radio emisije i održati će se
dvije radionice: jedna za predškolski uzrast – djecu iz vrtića i školski uzrast – djecu iz škole i
radionica za odrasle gdje će se upoznati mještani kako pravilno odvajati otpad.
Damir Belavić, postavlja pitanje što je sa zemljištem kraj škole koje je Općina kupila
za potrebe škole i da li je završena investicija na Cvjetnoj ulici.
Dražen Pavlović, odgovara da je u Proračunu za ovu godinu planirano dodatnih
80.000,00 kuna da bi se investicija izgradnje Cvjetne ulice privela kraju, a što je rečeno dok se
je gradnja odvijala da se novac za ove dodatne radove predvidjeti u Proračunu za 2019.
godinu. Cvjetna ulica je završena s time da postoje još neki manji radovi koje treba odraditi
(poklopci, šahte i sl.), te će ići sada na tehnički pregled i uporabnu dozvolu.
Ističe da su na svaku sjednicu pozvani i mediji: Moslavački list, Mreža TV, Jabuka TV
– Krijas d.o.o. ali zadnjih sjednica Općinskog vijeća nije bilo nikoga i premalo dolaze na
sjednicu i vijesti se ne prenose. Ističe kako će se uzeti i „Quirinus Radio“ iz Siska jer tamo
radi jedna naša mještanka, te će tako i lakše prenositi vijesti. Što se tiče zemljišta koje je
Općina kupila kraj škole isto će se pokositi i urediti, a trenutno se pregovara sa Županijom
oko izgradnje sportske dvorane kako bi se uz pomoć županije, općine i sredstava EU ista
mogla izgraditi.
Tomislav Bišćan, postavlja pitanje koliko godišnje se izdvaja za medije?
Marta Kucelj, Odgovara da trenutno nema podatke ali misli da su nešto preko
30.000,00 kuna, s time da još iznad toga idu sredstva za razne oglase i objave.
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Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak konstatira da je
Općinsko vijeće upoznato odnosno primilo na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika
između 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 14.12.2018. do
16.01.2019. godine.
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina
za razdoblje od 14.12.2018. do 16.01.2019. godine
I
Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 19. i 20. sjednice
Općinskog vijeća od 14.12.2018. do 16.01.2019. godine.
II
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 022-05/18-01/__
URBROJ: 2176/19-01-18-__
Ad. 3.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje
Reciklažnog dvorišta Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara
raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako je potrebna Odluka Općinskog vijeća da bi se
reciklažno dvorište upisalo u očevidnik, a može ga upisati samo ovlaštena osoba kao što je
Eko Moslavina d.o.o. Kutina koja je ovlaštena za gospodarenje otpadom. Potrebno je
reciklažno dvorište upisati u registar reciklažnih dvorišta. Ujedno ističe kako je na tabli koja
će se postaviti na Reciklažnom dvorištu potrebno navesti osobu koja je ovlaštena za
gospodarenjem otpadom odnosno Eko Moslavina, radno vrijeme koje će biti od 07,00 do
17,00 sati te broj iz upisa očevidnika.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o davanju na upravljanje
Reciklažnog dvorišta Općine Velika Ludina Eko Moslavini d.o.o. Kutina koja je prihvaćena
jednoglasno sa 11 glasova ZA te je donijeta slijedeća

O D L U K A
o davanju na upravljanje Reciklažnog dvorišta
Općine Velika Ludina
I
Općina Velika Ludina je vlasnik reciklažnog dvorišta izgrađenog na k.č.br. 407/5, k.o.
Vidrenjak.
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II
Općina Velika Ludina kao vlasnik reciklažnog dvorišta daje isto na upravljanje „EKO
Moslavini“ d.o.o. Kutina (u daljnjem tekstu: Upravitelj), Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina,
društvu koje je u suvlasništvu Općine Velika Ludina, a sve s ciljem da se osigura trajno i
kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti važne za život stanovnika Općine Velika Ludina.
III
Upravitelj se obvezuje upravljati reciklažnim dvorištem pažnjom dobrom domaćina, te
organizirati rad i funkcioniranje reciklažnog dvorišta u skladu s odredbama Zakona o
održivom gospodarenju otpada i podzakonskih propisa.
Utvrđuje se radno vrijeme reciklažnog dvorišta od ponedjeljka do petka od 07,00 do
17,00 sati.
IV
Upravitelj je dužan jednom godišnje podnijeti izvješće o upravljanju reciklažnim
dvorištem koje je sastavni dio redovnog godišnjeg Izvješća o poslovanju Društva.
V.
Općina Velika Ludina obvezuje se snositi sve opravdane troškove održavanja i rada
reciklažnog dvorišta koje ima Upravitelj a koji su usuglašeni i odobreni od strane vlasnika –
Općine Velika Ludina, te će biti međusobno ugovoreni.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

KLASA: 351-01/19-01/01
URBROJ: 2176/19-02-19-5
Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. Donošenje Odluke o III. izmjenama i
dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu – službe Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog
načelnika te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe da je na Mreži TV postavljeno pitanje kako je Općina
zadovoljna sa 2018. godinom, te obrazlaže da je protekla godina prošla vrlo dobro jer je bilo
povećanje Proračuna iz sredstava fiskalnog izravnanja u iznosu od 2.000.000,00 kuna što je
potpuno novi prihod a i neki ostali prihodi su blago porasli, te je važno da nisu padali. Krenuli
su i svi projekti usmjereni prema sredstvima EU, a ništa se lošije ne očekuje i u 2019. godini.
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U prošloj godini porez na dohodak je porastao, a rudna renta će se povećati. Stoga su
se stekli uvjeti da se radnicima koji rade u Općini poveća plaća, pa tako domar radi 10 godina
i do sada je imao koeficijent 1,6 pa se predlaže povećanje koeficijenta na 2,0. Sadašnja tajnica
još uvijek nema koeficijent kao prošla pa se predlaže povećanje koeficijenta sa 3,40 na 3,50
jer je svojim radom i vođenjem svih projekata koji se rade u suradnji sa SIMOR-om Sisak
opravdala to povećanje. Ujedno najavljuje da će se na budućim sjednicama Općinskog vijeća
raspravljati o donošenju nove odluke za osnovicu plaće za vrtić, knjižnicu i općinu. Ističe
kako će se u vrtiću malo smanjiti koeficijenti ako se poveća osnovica za obračun plaće tako
da će omjer povećanja biti isti. Ujedno ističe da radnici dobro rade pa im je to jedna
stimulacija za rad.
Tomislav Bišćan, ističe da nema ništa protiv povećanja plaća te skreće pažnju da
djelatnici u Dječjem vrtiću sa završenom višom školom imaju manje plaće od djaltanika u
Općini.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o III. Izmjenama i dopunama
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu – službe Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova
ZA te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o III. izmjenama i dopunama
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu – službe
Općine Velika Ludina
Članak 1.
U članku 3. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu - službe Općine Velika Ludina („Službene novine Općine
Velika Ludina“ broj: 6/15, 3/17 i 5/18), u tablici Popisa radnih mjesta, Naziv radnog mjesta i
Koeficijent „Tajnik/upravni referent 3,40“ mijenja se i glasi „Viši upravni referent 3,50“.
U tablici Popisa radnih mjesta mijenja se Koeficijent za radno mjesto Domar sa „1,60“
na „2,00“.
Članak 2.
Ostale odredbe ove Odluke o III. izmjenama i dopunama ostaju na snazi i ne mijenjaju
se.
Članak 3.
Ova Odluka o III. izmjenama i dopunama objavit će se u «Službenim novinama
Općine Velika Ludina», a stupa na snagu 01. veljače 2019. godine.

KLASA: 402-01/19-01/08
URBROJ: 2176/19-02-19-1
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Ad. 5. a)
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o razrješenju Branka Zrinščaka iz
Okola za člana u Nadzornom odboru Moslavine d.o.o. Kutina, na prijedlog općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže kako je potrebno donijeti Odluku kojom bi se razriješio
član u Nadzornom odboru Moslavine d.o.o. Kutina odnosno Branko Zrinščak iz Okola,
Crkvena 71.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o razrješenju Branka Zrinščaka za
člana Nadzornog odbora Moslavine d.o.o. Kutina koja je prihvaćena jednoglasno sa 11
glasova ZA te je donijeta slijedeća
ODLUKA
o razrješenju člana Nadzornog odbora
Moslavine d.o.o. Kutina
I
BRANKO ZRINŠČAK iz Okola, Crkvena 71, 44316 Velika Ludina razrješuje se s
dužnosti člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Moslavina d.o.o. Kutina.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 021-01/19-02/03
URBROJ: 2176/19-02-19-1
Ad. 5. b)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Rješenja o imenovanju člana u
Nadzorni odbor Moslavine d.o.o. Kutina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara
raspravu.
Dražen Pavlović, predlaže da se u Nadzorni odbor Moslavine d.o.o. Kutina imenuje
Ana Šiprak Lomnicki.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog da se u Nadzorni odbor Moslavine
d.o.o. Kutina imenuje Ana Šiprak Lomnicki koji je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 4
SUZDRŽANA glasa te je donijeto slijedeće
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RJEŠENJE
o imenovanju člana u Nadzorni odbor
Moslavine d.o.o. Kutina
I
U Nadzorni odbor Moslavine d.o.o. Kutina imenuje se ANA ŠIPRAK-LOMNICKI iz
Velike Ludine, Sv. Mihaela 47, 44316 Velika Ludina.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 021-01/19-02/03
URBROJ: 2176/19-02-19-2
Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o I. Izmjenama i
dopunama Odluke o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika te članova Općinskog
vijeća Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako se na području Općine Velika Ludina dosta radi po
pitanju sporta i kulture, a i Odbor je najviše uključen u organizaciju proslave Dana općine, a
do sada nije dobivao nikakvu naknadu za rad. Trenutno se radi na Programu raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i radit će se Izmjene i dopune
Programa u koji će biti uključeni djelatnici Općine i predsjednik Odbora za poljoprivredu, te
će biti potrebno raspisati natječaj, prikupljati ponude, te voditi sve te poslove oko prodaje
poljoprivrednog zemljišta. Stoga smatra da je potrebno utvrditi naknadu za rad predsjedniku
Odbora za sport i kulturu i predsjedniku Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu u iznosu od
1.169,59 kuna bruto odnosno 800,00 kuna neto.
Tomislav Bišćan, ističe da je to politička odluka, te postavlja pitanje koliko su se puta
godišnje sastali da su zaslužili tu mjesečnu naknadu.
Dražen Pavlović, odgovara da se radi o kontinuitetu koji se tiče sporta i kulture jer
dosadašnji predsjednik odbora za sport i kulturu zaista pomaže i kod organizacije Dana općine
i kod svih kulturnih i športskih događanja u našoj Općini. Što se tiče poljoprivrednog
zemljišta do sada je poljoprivredno zemljište vodila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, a
sada su sve poslove prebacili na jedinice lokalne samouprave odnosno gradove i općine da
gospodare poljoprivrednim zemljištem. Istina je da će sada biti puno više posla o toj temi i da
će se tu Odbor za poljoprivredu, a pogotovo predsjednik Odbora morati više angažirati.
Ivan Marečić, također postavlja pitanje koliko se je puta godišnje sastao Odbor za
poljoprivredu, te odgovara da niti jednom.
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Damir Belavić, izražava nezadovoljstvo što se jedni Odbori nagrađuju a drugi
zanemaruju. Ističe kako je opravdano povećanje naknade za predsjednika Odbora za sport i
kulturu, ali predsjedniku Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu nije opravdano jer se niti
jednom nisu sastali. Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu trebao bi se baviti i pomoći OPGovima na području Općine za kakav poticaj ili sl. pomoć.
Smatra da sve što se radi naprave djelatnici u Općini a Odbori nisu kompetentni za taj
posao. Ističe kako se novac daje onima koji su politički podobni, a ne onima koji su sposobni.
Dražen Pavlović, odgovara da je prošle godine za organizaciju Dana općine sklopljen
ugovor sa jednim poduzećem u kojem je bilo uključeno slijedeće: estradni izvođači sa dva
popratna benda za dva dana, šank, stolovi i stolice, zaštitarska služba, šator i dr. Veći dio
brige oko organizacije proslave: vatrogasna natjecanja, rukometnog takmičenja, biciklijade
za Dan Općine, sudjelovao je predsjednik Odbora za sport i kulturu uz pomoć Savjeta mladih
Općine Velika Ludina. Ističe da se ne radi o tome koliko se puta Odbor sastaje, već da li
sudjeluje u svim aktivnostima koje Općina organizira. Napominje da je gosp. Belaviću na
sastancima koje je organizirao načelnik nuđeno da ide u Nadzorni odbor Moslavine d.o.o.
Kutina što je on odbio. Na tim razgovorima na kojima je sudjelovao gosp. Bišćan i gosp.
Belavić nuđeno je da i gosp. Maričić bude uključen na isti način kao predsjednik jednog od
Odbora i za to dobije naknadu što je odbijeno.
Damir Belavić, smatra da Općina dobro radi svoj posao, a kritika se odnosi na Odbor,
te predlaže da se Odbor za poljoprivredu nagradi po odrađenom poslu. Smatra da to nije dobra
odluka.
Vjekoslav Kamenščak, daje na prihvaćanje Odluku o I. Izmjenama i dopunama
Odluke o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina koja je prihvaćena sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV te je donijeta slijedeća
O D L U K A

o I. izmjenama i dopunama
Odluke o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika te
članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
Članak 1.
Iza članka 4.Odluke o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika te članova
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj:
4/17) dodaje se novi članak 5., koji glasi:
„ Članak 5.
Utvrđuje se naknada predsjednicima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Velika Ludina u
Odboru za gospodarstvo i poljoprivredu i Odboru za sport i kulturu, u iznosu 1.169,59 kuna
bruto, odnosno 800,00 kuna neto.“
Članak 2.
Dosadašnji članak 5. postaje članak 6.
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Članak 3.
Dosadašnji članak 6. postaje članak 7.
Članak 4.
Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad Predsjednika i
potpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/19-01/09
URBROJ: 2176/19-02-19-1
Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2017.
godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako je Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2017. godinu
napravljeno na temelju Izvješća VZO-a Velika Ludina i Izvješća Hrvatskih voda za 2017.
godinu, koja sadrže vatrogasne intervencije, tehničke intervencije, koji DVD-i su sudjelovali
u intervencijama, te su navedeni svi poslovi koje su Hrvatske vode radile u 2017. godini.
Navedeno izvješće, temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara potrebno je
svake godine dostaviti Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Službi za
zajedničke poslove.
Dubravko Petir, ističe da bi trebalo uputiti dopis Hrvatskim vodama da „podebljaju“
čišćenje kanala, te riješe problem dabrova koji rade štetu na usjevima i naprave brane na
vodotocima. Ističe kako je obaviješten vodočuvar i napravljene su snimke terena. Ističe da se
problem pokuša riješiti preko Županije i Ministarstva iako su dabrovi zaštićene životinje.
Dražen Pavlović, ističe kako se u nekoliko navrata organizirao sastanak sa
predstavnicima Hrvatskih voda na koji su bili pozvani svi predsjednici Mjesnih odbora.
Napravljeni su neki radovi na području Općine što se tiče čišćenje kanala, te je produbljen
kanal u Vidrenjaku.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2017.
godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA te je donijeto slijedeće
Izvješće o stanju provedbe
Godišnjeg provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2017. godinu
I.
Općina Velika Ludina je po Godišnjem provedbenom planu u cilju unapređenja zaštite od
požara na području Općine Velika Ludina u 2017. godini provela slijedeće radnje:
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Dana 22.06.2017. godine održana je 13. pokazno-tehnička vježba sa ciljem provjere
ispravnosti vatrogasne opreme svih DVD-a koja se već tradicionalno održava u Katoličkom
Selišću, na kojoj je sudjelovalo 63 vatrogasaca sa 1 navalnim vozilom, 3 auto cisterne i 5
vatrogasnih motornih štrcaljki. Održani su i savjetodavni sastanci kako bi se opasnost od
nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru, te upozoravanje pučanstva na
zabranu loženja na otvorenom prostoru.
U 2017. godini vatrogasne postrojbe intervenirale su ukupno 19 puta i to:
Požari:
-

7 požara otvorenog prostora
1 požar stambenog objekta
3 požara dimnjaka
1 požar gospodarskog objekta

Tehnička intervencija:
-

2 tehničke intervencije na cesti
2 tehničke intervencije na stambenom objektu
3 tehničke intervencije na otvorenom prostoru (uklanjanje prepreka)

Na intervencijama su sudjelovali sljedeći DVD-i:
- DVD Velika Ludina
– 7 intervencija
- DVD Vidrenjak
– 8 intervencija
- DVD Mustafina Klada
– 2 intervencije
- DVD Ruškovica
– 1 intervencija
- DVD Katoličko Selišće – 1 intervencija
Na navedenim intervencijama sudjelovalo je 84 vatrogasaca, a utrošeno je ukupno 167 sati
rada.
Spašena imovina procjenjuje se na cca 270.000,00 kn, procijenjena šteta na imovini iznosi cca
35.000,00 kn, a troškovi intervencija iznose cca 22.000,00 kn.
Održana je redovna godišnja skupština VZO-a i dvije sjednice predsjedništva i
zapovjedništva, svečano obilježen dan vatrogasaca Sv. Florijan u Okolima. U organizaciji
VZŽ Sisačko Moslavačke obilježili 10. godišnjicu stradavanja vatrogasaca na Kornatima te
bili na mjestu stradavanja i odali počast stradalim vatrogascima. Organizirali su 23. Općinsko
natjecanje djece 02.09. u organizaciji DVD-a Velika Ludina. Na natjecanju je sudjelovalo 5
muških ekipa djece i 1 ženska ekipe djece.
Na temelju četverogodišnjeg Okvirnog sporazuma i godišnjih Ugovora o radovima
preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području Br.9: područje
maloga sliva Lonja – Trebež za 2017.godinu na području Općine Velika Ludina izvršeni su
sljedeći radovi:
•
•
•

Uklanjanje vegetacije košnjom trave na nasipima i bankinama
Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka i kanala
Uklanjanje vegetacije krčenjem sitnijeg šiblja
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•
•

Obnova i izvedba čepova i propusta,prelaza preko vodotoka ili
,sifona,brklje,kilometarskih i drugih oznaka na nasipima i uz vodne tokove
I radovi aktivne obrane od poplava i leda

kanala

Navedeni radovi vršeni su tijekom cijele godine na području Sisačko-moslavačke županije i
JLS Velika Ludina na Pozicijama Plana iz Ugovora:Klasa: 325-02/14-02/134 i to:
A.02.01.Vodotoci na:
- rijeci Česmi , korito i lijevi nasip dužine 19.975 metara
- bujični kanal i LK Vlahnička 8.860 metara
- LK Kozarac dužine 1.300 metara
- zapadni lateralni kanal u dužini 4.400 metara
- Grabrov potok dužine približno 3.400 metara
- LK Ludinica –uzvodno od ušća u Česmu ukupno 1.300 m
Ove radove kao i sve radove na uređenju kanala III i IV reda za detaljnu odvodnju na
području svih katastralnih općina na području JLS Općina Velika Ludina u pravilu su izvodile
licencirane tvrtke za vodograđevne radove stručno osposobljene za rad u vodnom
gospodarstvu prema strogim pravilima i stručnim uputama pod strogim nadzorom nadzornih
inženjera iz Hrvatskih voda.Tvrtke su opremljene najmodernijim strojevima za košnju trave i
malčiranje sa traktorskim i bagerskim priključcima samo mjestimično djelimično i ručnu
košnju ili malčiranje sa rotosjekačima i malčerima iza kojih u pravilu biljni ostatci su usitnjeni
i negorivi tako da je požarna opasnost svedena na minimum.
Ovi radovi su vršeni na ukupno 303 kanala ukupne dužine preko 210 kilometara na svim
k.o. Vidrenjak, Ludina , Katoličko Selište , Ruškovica , Gornje Jelenska ,Grabrov potok i
Okoli.
U 2017-toj godini izvršeni su i manji radovi na strojnim čišćenjima manjih mostova i cijevnih
propusta i čepova u sklopu provođenja mjera obrane od poplava kao i manja pumpanja voda
iz zaobalja u vodotoke.Nije bilo većih intervencija kao ni potrebe za pomoći na istim
radovima ili izradi zečjih nasipa od vreća sa pijeskom od dobrovoljnih vatrogasaca iz DVD-a
i Vatrogasne zajednice Općine Velika Ludina kao ranijih godina za vrijeme ekstremnih
oborina. Ovom prigodom se zahvaljujemo još jednom svim vatrogascima i predstavnicim JLS
i VZO Velika Ludina na tada pruženoj pomoći i općenito dobroj suradnji.
Kritična mjesta i nadalje ostaju uz Kolodvorsku ulicu i Željezničku prugu M103 Dugo Selo –
Novska ,te kanali Kamniž i Kamniž 5 koji su pod pojačanim nadzorom i pojačanim radovima
održavanja sa češćim izmuljivanjima i uklanjanjem naplavina.
II.
Općina Velika Ludina je Proračunom za 2017. godinu za gore navedene aktivnosti
osigurala 180.000,00 kuna, od čega je ostvareno 129.317,00 kuna.
III.
Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Općine Velika Ludina za 2017. godinu dostavit Sisačko-moslavačkoj
županiji, Služba za zajedničke poslove.
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IV.
Ovo Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Općine Velika Ludina za 2017. godinu objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 214-01/19-01/01
URBROJ: 2176/19-02-19-1
Ad. 8.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o visini paušalnog poreza po
krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara
raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako je potrebno donijeti Odluku kojom se utvrđuje visina
paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za fizičke
osobe koje ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
i organiziranja kampova jer u protivnom da općina ne donese primjenjivalo bi se iznos od
700,00 kuna koja je određena na razini države.
Predlaže da se iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja
stanova, soba i postelja putnicima i turistima utvrdi u visini od 250,00 kn godišnje po jednom
krevetu, a po osnovi organiziranja kampova utvrdi visina također od 250,00 kuna po jednoj
smještajnoj jedinici. Poslove naplate vršit će Porezna uprava Kutina.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o visini paušalnog poreza po
krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koja je prihvaćena jednoglasno sa 11
glasova ZA te je donijeta slijedeća

ODLUKA
o visini paušalnog poreza po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno
po smještajnoj jedinici u kampu za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od iznajmljivanja
stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova.
II VISINA POREZA
Članak 2.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i
postelja putnicima i turistima utvrđuje se u visini od 250,00 kn godišnje po jednom krevetu.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi organiziranja kampova
utvrđuje se u visini od 250,00 kn po jednoj smještajnoj jedinici.
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III ROKOVI PLAĆANJA
Članak 3.
Rješenje o obvezi plaćanja godišnjeg paušalnog poreza donijeti će se do 28.02. tekuće
godine s plaćanjem u jednakim predujmovima (obrocima) koji dospijevaju na naplatu zadnjeg
dana u kvartalu odnosno 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. u godini za tekuću godinu.
IV NADLEŽNO POREZNO TIJELO
Članak 4.
Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom paušalnog poreza na dohodak od
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova obavljat
će nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija.
V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od poreza na dohodak od
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova,
primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
Postupak naplate prihoda od poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i
postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova provodi se sukladno odredbama Općeg
poreznog zakona i Ovršnog zakona.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

KLASA: 410-01/19-01/01
URBROJ: 2176/19-02-19-1
Završeno u 16:42 sati.

Zapisničar:

Predsjednik:

Mirjana Rajtora

Vjekoslav Kamenščak

14

