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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 16.12.2021. godine u 

16,30 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, Tomislav Bišćan, Ivan Marečić, Dražen Kralj, Zlatko Nežić   

 

 Odsutni vijećnici: Vedran Svilić, Damir Belavić, Jurica Đudarić 

                                          

 

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- 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, 

- Mirela Montag, referent za komunalne poslove, 

- 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 10 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 07. sjednice koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sazvane 

za dan 16.12.2021. godine. 

 

KLASA:  021-01/21-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-10 

 

D N E V N I    R E D : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 06. e-sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina  

     

2. Aktualni sat 
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3. Donošenje Proračuna Općine Velika Ludina za 2022.  godinu i Projekcije Proračuna 

    za 2023. i 2024. godinu, sa programima 

 

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

 

5. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata i učenika srednjih škola s područja  

    Općine Velika Ludina za školsku godinu 2021./2022. 

   

6. Donošenje Odluke za sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih  

    škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina u iznosu od 50 % za školsku  

    godinu 2021./2022. 

 

7. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju i preimenovanju  

    ulica u naseljima na području Općine Velika Ludina 

 

8. Razmatranje i donošenje Godišnje Analize stanja i Godišnji plan razvoja sustava civilne  

    zaštite s financijskim učincima za 2022., 2023. i 2024. godinu 

 

9. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje 

    razdoblje 2022., 2023., 2024. i 2025. 

 

10. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za grobnu naknadu 

 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

      Općine Velika Ludina za projekt: „Opremanje sale Društvenog doma Velika Ludina“ 

 

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  

      Ludina za oslobađanje od plaćanja čuvanja mjesta za jedno dijete 

 

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za  

      zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika Ludina od  

      20.11.2020.  

 

14. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

      poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

      Velika Ludina 

 

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

      vlasništvu Republike Hrvatske  

 

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 06. e-sjednice Općinskog 

vijeća Općine Velika Ludina održane 09.11.2021. godine  te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijet slijedeći 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

09.11.2021. godine.  

 

Ad. 2. 

 

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

dostavljeno Izvješće o radu općinskog načelnika između 06. i 07. sjednice Općinskog vijeća 

odnosno od 05.11.2021. do 10.12.2021. godine i III. Izmjene i dopune plana nabave roba, 

radova i usluga Općine Velika Ludina za 2021. godinu te otvara raspravu. 

 

 Tomislav Bišćan, postavlja pitanja kada se može očekivati početak izgradnje školske 

športske dvorane i u kojoj je fazi izgradnja Parka kraj crkve? Da li se planira izgradnja ceste 

za Bukovec? Da li se planira postaviti prijelaz preko cesto - zebra u Vidrenjaku, Kolodvorska 

ulica i kod igrališta kraj Sokola u Velikoj Ludini? Planira se nabaviti nova mreža za golove u 

NK Sokol? Kako je otvoren novi Spar u Popovači i Lidl u Križ, šta je sa našom Poslovnom 

zonom, da li se nešto planira, da li će se raditi benzinska? U kojoj fazi je izgradnja sunčane 

elektrane? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da su sva ta pitanja uvrštena u plan izgradnje Proračuna za 

2022. godine koji je točka dnevnog reda. Ulica Bukovec i vodovod Ludinica uvršteni su u 

Proračun a radovi se planiraju na proljeće. Za izgradnju dvorane planira se otkupiti još dio 

zemljišta od susjeda  jer sadašnji prostor nije dovoljan da bi se mogla napraviti kvalitetna 

dvorana. Za projektnu dokumentaciju Parka kraj crkve izdvojena su sredstva 50% iz sredstava 

EU, a 50% općinska sredstva. Za izgradnju parka i dvorane planiraju se povući sredstva iz 

Fondova EU samo se čeka adekvatni raspisani natječaj na koji bi se javili. Ističe kako je 

održano nekoliko sastanaka sa ministrom obrazovanja Fuchsom na kojem je bilo razgovora 

oko realizacije projekta izgradnje dvorane u Velikoj Ludini, jer se radi o financijski 

zahtjevnom projektu. Što se tiče asfaltiranja županijske ceste kroz Vidrenjak cesta je plaćena 

u visini od 50% općinskih sredstava što je bila i obveza prema potpisanom Sporazumu 

između ŽUC-a i Općine. Što se tiče postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije 

odnosno postavljanja zebri radi se o županijskim cestama za koje je nadležan ŽUC, a oni 

smatraju da se tamo ne trebaju postaviti i smatraju da nema dovoljno prometa za postavu 

zebre jer može doći do neželjene situacije kad vozači ne vide pješački prijelaz.  

 

Izražava zadovoljstvo što se u Popovači otvorio Spar i istodobno nezadovoljstvo što 

vlasnici zemljišta preprodaju svoje zemljište i ne grade ništa, odnosno ništa se ne događa u 

našoj Poslovnoj zoni. Da bi krenula izgradnja sunčane elektrane potrebna je Izmjena i dopuna 

Županijskog prostornog plana, što je i u tijeku jer se radi IV izmjena.   

 

 Tomislav Bišćan, postavlja pitanje kako riješiti problem lisica koje se šeću u centru 

Velike Ludine. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da je u potrazi za takvom lovnom udrugom koja je 

ovlaštena i koja ima opremu da unutar 300 metara može riješiti navedeni problem. 

 

 Ivan Marečić, postavlja pitanje šta je sa dodjelom darova ove godine za Sv. Nikolu za 

djecu, te smatra da ostali gradovi i općine dijele darove, samo naša općina ne. 
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 Dražen Pavlović, ističe da je vrijeme korone i da nije htio riskirati zdravlje ljudi da se 

zaraze. Za darove bi se izdvojila financijska sredstva ali smatra da nije vrijeme za to jer se 

nalazimo u teškim vremenima pandemije. 

    

 Nakon izlaganja načelnika i odgovore na postavljanja pitanja Vjekoslav Kamenščak 

konstatira da su vijećnici upoznati sa Izvješćem o radu Općinskog načelnika između 06. i 07. 

sjednice Općinskog vijeća odnosno od 05.11.2021. do 10.12.2021. 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 05.11.2021. do 10.12.2021. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 06. i 07. sjednice 

Općinskog vijeća između 05.11.2021. do 10.12.2021. godine. 

 

II 

 

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

 

KLASA: 022-05/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-21-___ 

 

Ad. 3.  

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Donošenje 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 Općine Velika Ludina za 2022. i 

Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu u iznosu od 14.907.500 kuna. Svi projekti koji 

se planiraju raditi tijekom 2022. godine navedeni su u Proračunu, a neki od najvažnijih su: 

izgradnja vodovoda u naselju Ludinica, asfaltiranje ulice Bukovec, rekonstrukcija i dogradnja 

vatrogasnog doma Velika Ludina, unutarnje uređenje društvenog doma Velika Ludina, 

uređenje društvenog doma Vidrenjak za potrebe vatrogasnog društva, izrada projekta športske 

dvorane, te kupnja potrebnog zemljišta za izgradnju športske dvorane kao i kupnja traktora sa 

radnim priključcima. Planira se i dalje održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih i 

zelenih površina, te usluge zimske službe.  

Također se planira sufinanciranje rada udruga koje djeluju na području naše općine, 

kao i sufinanciranje produženog boravka u Osnovnoj školi Ludina, sufinanciranje dopunskog 

obrazovnog materijala, školske kuhinje, dodjela stipendija i školarina i sufinanciranje 

učeničkih domova. 

 

Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak, predsjednik 

Općinskog vijeća, daje na usvajanje Proračun Općine Velika Ludina za 2022. godine i 

Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. koji je usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 
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          Daje na usvajanje Program građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture 

za 2022. god. koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program zaštite okoliša za 2022. godinu koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program javnih potreba iznad standarda u školstvu za 2022. godinu 

koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za 2022. 

godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program razvoj sporta i rekreacije za 2022. godinu koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

  Daje na usvajanje Program vatrogastvo i civilna zaštita za 2022. godinu koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja za 2022. godinu 

koji je prihvaćen sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program Razvoj civilnog društva za 2022. godinu koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Plan razvojnih Programa za 2022. godinu koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu koji je usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu koji 

je usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na usvajanje Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina za 2022. 

godinu koji je usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća  

 

O   D  L  U  K  A 

 

Donosi se: 

 

- Proračun Općine Velika Ludina za 2022. godine i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024.    

  godinu 

- Program građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2022. god., 
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- Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu, 

- Program zaštite okoliša za 2022. godinu, 

- Program javnih potreba iznad standarda u školstvu za 2022. godinu, 

- Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za 2022. godinu, 

- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu, 

- Program razvoj sporta i rekreacije za 2022. godinu, 

- Program vatrogastvo i civilna zaštita za 2022. godinu, 

- Program zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja za 2022. godinu, 

- Program Razvoj civilnog društva za 2022. godinu, 

- Plan razvojnih Programa za 2022. godinu, 

- Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

  za 2022. godinu 

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

- Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

  Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina za 2022. godinu 

 

 koji su sastavni dio ove Odluke i stupaju na snagu 01.01.2022. godine a objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA: 400-06/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-21-__ 

 

Ad. 4. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o prodaji nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je na raspisani javni natječaj za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine, koji je objavljen u Večernjem listu 21.10.2021. godine i bio otvoren do 

05.11.2021. godine pristiglo šest ponuda zainteresiranih kupaca za različite čestice. Sve 

pristigle ponude su pravovaljane te je Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina predložilo da se takve ponude prihvate, a za 

ostale nekretnine za koje nije pristigla niti jedna ponuda da se ponovno uvrste u novi natječaj 

za prodaju. 

 

 Po navedenoj točci nije bilo više pitanja. 

 

Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje 

Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina koja je donijeta sa 10 glasova 

ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

I 

 

 Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina slijedećim 

kupcima:  
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1. VLADIMIRU REZDEUŠEKU iz Male Ludine, Moslavačka 81 A,  

    44316 Velika Ludina nekretninu pod rednim brojem 1. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

1. 439 Ludina 460 2576 m² Velika 

Ludina 

Kuća, dvorište 

i oranica 

101.315,25 10.131,52 

 

 po cijeni od 101.315,25 kuna, 

      

2. Obrtu za poljoprivredu AGRO ALMA, vl. Tamara Kiš, Obrtnička ulica 7,  

    Velika Ludina, nekretninu pod rednim brojem 2. i to: 

 
 

Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

2. 4867/2 Katoličko 

Selišće 

1816 1205 m² Katoličko 

Selišće 

Kuća i 

dvorište u 

mjestu 

30.573,04 3.057,30 

 

po cijeni od 30.573,04 kuna.  

 

3. BOŽIDARU VURNEKU, Gornja Vlahinička, Moslavačka 15, 44316 Velika Ludina  

    nekretninu pod rednim brojem 3. i to: 
 

Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

3. 47 Ludina 61 6631 m² Velika 

Ludina 

Oranica pod 

bukovci 

7.476,45 747,64 

 

po cijeni od 7.476,45 kuna; 

 

4. IVANU RAŠKAJU, Gornja Vlahinička, Moslavačka 28, 44316 Velika Ludina  

    nekretninu pod rednim brojem 4. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 



8 

 

4. 1882 Katoličko 

Selišće 

1816 180 m² Gornja 

Vlahinička 

Vrt pod kućom 

u Gornjoj 

Vlahinički 

954,90 95,49 

 

po cijeni od 1.000,00 kuna; 

 

5. IVANU RAŠKAJU, Gornja Vlahinička, Moslavačka 28, 44316 Velika Ludina  

     Nekretninu pod rednim brojem 5. i to: 
 

Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

5. 1883 Katoličko 

Selišće 

1816 234 m² Gornja 

Vlahinička 

Vrt pod kućom 

u Gornjoj 

Vlahinički 

1.241,37 124,13 

 

po cijeni od 1.300,00 kuna;  

 

6. MATIJI VURNEKU, Gornja Vlahinička, Moslavačka 15, 44316 Velika Ludina 

                nekretninu pod rednim brojem 14. i to: 

 
Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. 

ul. 

Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis Početna 

cijena u 

kunama 

Jamčevina 

u kunama 

14. 3093/2 Katoličko 

Selišće 

710 4167 m² Ludinica Livada 

Mijakovska u 

Ludinici 

4.417,02 441,70 

 

po cijeni od 4.941,70 kuna.  

 

Za nekretnine za koje nije pristigla niti jedna ponuda raspisat će se ponovni natječaj za 

prodaju. 

II 

 

 Uplaćena jamčevina koju su uplatili zainteresirani kupci iz točke I ove Odluke u 

iznosu od 10% od ukupne cijene predmetnih nekretnina uračunat će se u prodajnu cijenu 

predmetne nekretnine. 

 

 Između Prodavatelja i kupaca iz točke I ove Odluke sklopit će ugovori o kupnji 

nekretnina. 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Velika Ludina za potpis Ugovora o kupnji 

nekretnina. 
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III 

 

Ova Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina stupa na snagu 

dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/21-01/60 

URBROJ: 2176/19-02-21-14 

 

Ad. 5. 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata i 

učenika srednjih škola s područja Općine Velika Ludina za školsku godinu 2021./2022., na 

prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Martina Kovač Crnčec, predsjednica Odbora za školstvo i dodjelu stipendija, predlaže 

da se sve pristigle zamolbe na raspisani natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima 

odobre jer je pristiglo više zamolbi za kriterij izvrsnosti, nego za socijalni kriterij, ali će 

ukupan zbroj odgovarati ukupnom broju predviđenih stipendija neovisno o kriteriju. 

 

Ostalih pitanja nije bilo. 

 

Nakon obrazloženja Martine Kovač Crnčec, predsjednice Odbora za školstvo i dodjelu 

stipendija, Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje Odluku o stipendiranju studenata i 

učenika srednjih škola s područja Općine Velika Ludina za školsku godinu 2021./2022. koja 

je prihvaćena jednoglasno te je donijeta slijedeća 

   

O   D   L   U   K   A 

I 

 

Predlaže se dodjela četiri (4) stipendije studentima s područja Općine Velika Ludina 

za školsku godinu 2021./2022. u iznosu od 600,00 kuna mjesečno počevši od 01.10.2021. 

do 31.07.2022. godine po kriteriju izvrsnosti i to: 

 

1. ĐUDARIĆ MATIJA, Gornja Vlahinička   

2. ĐUDARIĆ FILIP, Gornja Vlahinička,  

3. LONČARIĆ HELENA,  Vidrenjak,  

4. MIHELČIĆ HELENA, Gornja Vlahinička,  

 

Predlaže se dodjela tri (3) stipendije studentima s područja Općine Velika Ludina za 

školsku godinu 2021./2022. u iznosu od 600,00 kuna mjesečno počevši od 01.10.2021. do 

31.07.2022. godine po socijalnom kriteriju i to: 

 

  1. ŽUPANČIĆ MARTIN, Mala Ludina, 

  2. JURIČIĆ MIA, Kompator,  

  3. PALAIĆ KATJA, Velika Ludina  
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II 

 

Predlaže se dodjela četiri (4) stipendije učenicima srednjih škola s područja Općine 

Velika Ludina za školsku godinu 2021./2022. u iznosu od 300,00 kn mjesečno počevši od 

01.09.2021. do 30.06.2022. godine po kriteriju izvrsnosti i to:  

 

1. FUMIĆ LEONARDO, Velika Ludina, 

2. PERNAR BRUNO, Katoličko Selišće     

3. TESAREK JURICA, Okoli 

4. MUSTAČ MATEJ, Velika Ludina 

 

 

Predlaže se dodjela petnaest (15) stipendija učenicima srednjih škola s područja 

Općine Velika Ludina za školsku godinu 2021./2022. u iznosu od 300,00 kn mjesečno 

počevši od 01.09.2021. do 30.06.2022. godine po socijalnom kriteriju i to:  

 

1. HORVAT LEO, Okoli,  

2. PELEGRIN MATEO, Okoli, 

3. PERAK ANTONIO, Velika Ludina, 

4. ČAČIĆ EMANUEL, Okoli,  

5. MARUŠIĆ LEA, Velika Ludina,   

6. ABRAMOVIĆ DORIS, Velika Ludina, 

7. HAJEK LAURA, Gornja Vlahinička, 

8. BARIČEVIĆ NIVES, Mustafina Klada, 

9. PESIĆ LEON, Okoli,  

10. PALAIĆ KRISTINA, Mala Ludina,  

11. ZAVACKI ISABEL, Velika Ludina 

12. BENKOVIĆ NIKA, Vidrenjak,  

13. KUNTIĆ PETRA, Gornja Vlahinička,  

14. MOKOSEK MELANI, Okoli 

15. JAKELIĆ ANDREA, Gornja Vlahinička 

       

III 

 

 Za dodjelu stipendija studentima i učenicima iz točke I. i II. ove Odluke sklopit će se 

poseban ugovor, a općinski načelnik se ovlašćuje za potpis istog. 

 

 

 

IV 

 

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

Općine Velika Ludina”. 

 

 

KLASA:  604-01/21-01/03 

URBROJ: 2176/19-02-21-25 
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Ad. 6. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku za sufinanciranje 

smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine 

Velika Ludina u iznosu od 50% za školsku godinu 2021./2022., na prijedlog općinskog 

načelnika te otvara raspravu. 

 

Martina Kovač Crnčec, predsjednice Odbora za školstvo i dodjelu stipendija, 

obrazlaže da je na raspisani natječaj za sufinanciranje smještaja u učeničke domove pristiglo 

samo pet zamolbi te se predlaže da se iste prihvate te da se odobri sufinanciranje u iznosu od 

50% za školsku godinu 2021./2022.  

Rasprave po ovoj točci nije bilo. 

 

Nakon obrazloženja Martine Kovač Crnčec, Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje 

Odluku o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s 

prebivalištem na području Općine Velika Ludina u iznosu od 50% cijene smještaja za školsku 

godinu 2021./2022. koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te su donijete slijedeće 

Odluke:  

 

O  D  L  U  K  A 

o povećanju sufinanciranog iznosa smještaja u učeničke domove  

za školsku godinu 2021./2022. 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom povećava se iznos sufinancirane cijene učeničkih domova određen 

člankom 3. Pravilnika o sufinanciranju smještaja učenika u učeničke domova učenicima 

srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina („Službene novine Općine 

Velika Ludina“ br. 6/19) sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika Ludina 

za 2020. godinu. 

Članak 2. 

 

 Ovom Odlukom Općina Velika Ludina se obvezuje sufinancirati troškove smještaja 

učenika srednjih škola u učeničke domove u iznosu 50% od cijene koštanja učeničkog doma. 

 

Članak 3. 

 

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

Ludina“ 

 

 

KLASA:  602-01/21-01/10 

URBROJ: 2176/19-02-21-16 
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O   D   L   U   K   A 

 

I 

 

Odobrava se sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s 

prebivalištem na području Općine Velika Ludina u iznosu od 50% za školsku godinu 

2021./2022. i to: 

 

1. KOPEJTKO DORIJAN, Vidrenjak, Mije Stuparića 12,  

    - Učenički dom Srednje škole Pakrac, Bolnička 59, 34550 Pakrac, 

 

2. PALAIĆ FRAN, Voćarska 4, Velika Ludina, 

     - Učenički dom Novi Zagreb, Av. Večeslava Holjevca 3, 10000 Zagreb, 

     

3. SLIŠKO MARIN, Mala Ludina, Moslavačka 52, 

    - Učenički dom Ivanić-Grad, Ulica Slobode 37, 10310 Ivanić-Grad, 

 

4. TAKAČ MARIO, Vidrenjak, Mije Stuparića 69 

    - Učenički dom Novi Zagreb, Av. V. Holjevca 3, 10000 Zagreb, 

 

5. TAKAČ MATEO, Vidrenjak, Mije Stuparića 69 

    - Učenički dom Garešnica, Kolodvorska ulica 33, 43280 Garešnica, 

 

II 
 

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

Općine Velika Ludina”.  

 

 

KLASA:  602-01/21-01/10 

URBROJ: 2176/19-02-21-15 

 

Ad. 7. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o III. Izmjenama i dopunama 

Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima na području Općine Velika Ludina, 

na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je Odjela za katastar nekretnina Kutina zatražio 

donošenje dopune Odluke o preimenovanju ulica iz 2000. godine, jer istom nije naselju 

Vidrenjak dodijeljena Cvjetna ulica. Naime, 2000. godine taj dio ulice još nije bio naseljen pa 

mu naziv nije bio dodijeljen. Prilikom izgradnje kuća Katastar je automatski dodijelio naziv 

ulice, budući se radi o produžetku Cvjetne ulice iz naselja Velika Ludina u naselje Vidrenjak, 

radi se o lijevoj strani ceste koja katastarski pripada Vidrenjaku. Stoga je potrebno donijeti 

navedenu Odluku kako bi se uskladilo stanje u Katastru. 

 

Pitanja i rasprave nije bilo. 
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Nakon obrazloženja Jelena Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje 

Odluku o III. Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima 

na području Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je 

donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

o III. Izmjenama i dopunama 

Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima 

na području Općine Velika Ludina 
 

Članak 1. 

 

 U članku 1. Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima na području 

Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 1/00, 3/11 i 8/17) pod 

točkom XII/ VIDRENJAK – pod nazivom „Imenovanja: a) ulica“ iza točke 4. dodaje se 

točka 5. Cvjetna ulica (k.č.br. 1384, k.o. Vidrenjak). 

 

Članak 2. 

 

 Ostale odredbe se ne mijenjaju i ostaju na snazi. 

 

Članak 3. 

 

Upis naziva ulice iz članka 1. ove Odluke izvršiti će Državna geodetska uprava u 

skladu sa Zakonom o naseljima. 

Članak 4. 

 

 Ove III. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima na 

području Općine Velika Ludina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  015-08/21-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i donijeti Godišnje Analize 

stanja i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 2022., 2023. i 

2024. godinu, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrzalaže da se uz donošenje Proračuna za 2022. godinu, 

sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, mora donijeti Godišnja analiza stanja i Godišnji 

plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. U 

Analizi je ažurirani podaci vatrogasnog zapovjedništva i postrojbi te su prikazani financijski 

pokazatelji za trogodišnje razdoblje. 

 

Pitanja i rasprave nije bilo. 
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Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje 

Godišnje Analize stanja i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima 

za 2022., 2023. i 2024. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 10 glasova ZA te su 

donijete slijedeće  

 
GODIŠNJE ANALIZE STANJA I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA  

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA 

ZA 2022., 2023. I 2024. GODINU  

 

 

 Sukladno članku 17., stavak 1., točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br.: 

82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u obvezi je pri donošenju proračuna razmotriti i usvojiti Godišnju analizu 

stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje, te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na svom području. 

 

 Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva raščlambu (analizu) Procjene 

ugroženosti stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje moguće oblike 

ugroze i opasnosti, te njihove moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna 

dobra, a prema elementima sadržanim u Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije, koja je izrađena sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije (NN35/94, 110/05, 28/10), a usvojena na 5. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održanoj 14. studenog 2017. godine (Klasa: 214-01/17-01/08, Urbroj: 

2176/19-02-17-6).   

 

Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije je dokument izrađen temeljem Procjene, 

prema Zakonu, sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara (NN51/12), koji je usvojen na 

5. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održanoj 14. studenog 2017. godine 

(Klasa: 214-01/17-01/08, Urbroj: 2176/19-02-17-6). 

 

 Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da je područje Općine Velika Ludina 

ugroženo mogućim opasnostima i prijetnjama svih navedenih prirodnih i civilizacijskih 

katastrofa, osim pucanja hidroakumulacijskih brana, a posebno je ugroženo poplavama (rijeka 

Česma, te bujični vodotoci Moslavačke gore), požarima otvorenog prostora (nekontrolirano i 

nepažljivo spaljivanje otpada na otvorenim poljoprivrednim površinama), potresima (stupanj 

seizmičnosti 7-8° MCS), drugim prirodnim nepogodama, poput olujnih vjetrova orkanske 

snage, poledice, tuča, dugotrajne suše, te obilne padaline koje onemogućavaju normalno 

odvijanje života, tehničko-tehnološkim nesrećama u gospodarskim objektima (postojanje 

postrojenja koja pri radu koriste ili skladište opasne tvari) i prometu (područjem se vrši 

transport opasnih tvari), nuklearnim nesrećama (na udaljenosti do 1.000 km od teritorija 

Općine u pogonu se nalazi ukupno 40 nuklearnih elektrana, a NE Krško nalazi se vrlo blizu 

općinskim naseljima, a udaljenost Općinskog središta od NE Krško približno je 95 km), 

istjecanjem opasnih tvari u mjestima posebne ugroženosti (mogućnost zagađenja opasnim 

tvarima iz gospodarskih objekata i transportnih sredstava, vodotoka i izvora pitke vode), te 

epidemiološkim i sanitarnim opasnostima. Naposlijetku, ne treba zanemariti opasnost od 

ratnih i terorističkih djelovanja. 
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 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe, 

službe i udruge koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i 

spašavanja sa ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, a to su:  

 - Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe:    
     

               Tablica 1. 
 

 

 snage vozila** područje djelovanja područje odgovornosti 

Središnje DVD* 

Vidrenjak 20 
1 NV, 1 AC, 1K,  

1 Pickup  
područje Općine  područje Općine 

Ostala DVD*** 

Velika Ludina 10 1 AC, 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Mustafina Klada 10 1 AC, 1 K,1 MVŠ,  regulirano statutom društva - 

Okoli 10 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Gornja Vlahinička 10 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Katoličko Selišće 10 1 K, 1 MVŠ,  regulirano statutom društva - 

Mala Ludina 10 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Ruškovica 10 1 TC,  1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Kompator 10 1 MVŠ regulirano statutom društva - 
 

 
             * dobrovoljni ustroj bez profesionalaca 

               ** NV = navalno vozilo,  AC = autocisterna, TC = traktorska cisterna, K = kombi vozilo,            

                   MVŠ=motorna vatrogasna štrcaljka, Pickup 
 

 

Tablica 2. 

 

najbliža profesionalna vatrogasna postrojba (tel. 660-423, 680-875 ) 

JVP Kutina 26/ 6/ 2-5* raspolaže odgovarajućom vatrogasnom tehnikom 

* ukupno vatrogasaca / vatrogasaca u smjeni / vatrogasaca za prvi izlaz  

 

 
                                      Tablica 3. 
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funkcija Ime adresa telefon mobitel 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VIDRENJAK 

zapovjednik Goran Bistrički Cvjetna 11 044/ 658 470  099/ 2020506 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VELIKA LUDINA  

zapovjednik Tomislav Lidmila Obrtnička ul. 044/ 658  091/9418650 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MUSTAFINA KLADA  

zapovjednik Dubravko Petir Ulica Mustafina Klada 24 044/ 637 087 098/ 711919 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a OKOLI  

zapovjednik Mile Močilac Česmanska 5, Okoli 044/ 642 102   098/ 1943226 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a GORNJA VLAHINIČKA  

zapovjednik Dejan Peršić Moslavačka 4   044/ 638 031 098/ 1982350 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KATOLIČKO SELIŠĆE 

zapovjednik Vedran Svilić Ulica Mosl. vinograda 79 044/658 357 099/ 5937685 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MALA LUDINA, 

zapovjednik Dalibor Vanjek Moslavačka 34    044/ 658-002  095/9000845 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a RUŠKOVICA 

zapovjednik Davor Naglić Ulica Ruškovica 47 044/658-381 098/9297994 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KOMPATOR, 

zapovjednik Siniša Sanković Rečica Kriška 1 A 044/658-429 091/ 5521700 

     

 
VZ Općine Velika Ludina, Mije Stuparića 30, Vidrenjak, tel. /fax. 044/658472 

predsjednik VZ Općine Velika Ludina Branko Moguljak Mije Stuparića 11, Vidrenjak 
044/ 658143 

098/ 394678  

zapovjednik VZ Općine Velika Ludina Goran Bistrički Cvjetna 11, Vidrenjak 
044/ 658470 

099/ 2020506 

 

- Komunalna poduzeća:        
   

        

tablica 4. 
 

 

komunalno poduzeće Moslavnina d.o.o. – za vodu  telefon 

odgovorna osoba i dežurstvo 044/ 691-411  

poduzeće Moslavina plin d.o.o. – plin telefon 

odgovorna osoba i dežurstvo 044/ 684-038 

 

- HRVATSKE VODE, VGI „Lonja-Trebež“ Kutina i poduzeće koje se bavi 

obranom od poplava VGI „Lonja-Strug“ d.o.o. Kutina, 

- Policijska postaja Kutina, 

- Prometna policija Kutina, 

- Zdravstvene ustanove: 

 

a) Hitna medicinska pomoć: 
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                                   Tablica 5. 

 

Zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći telefon 

Hitna medicinska pomoć u Kutini (194) 044/ 630-666 

 

     b) Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije  

     c) Dom zdravlja Kutina – Zdravstvena ambulanta Ludina, 

 

- Veterinarske službe: 

a) Veterinarska stanica Kutina d.o.o.  

b) Vet-med d.o.o. Stružec, 

 

- Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke Županije, Sisak, 

- Hrvatska elektroprivreda 

 
         tablica 6. 

 

HEP  Elektra Križ, pogon Popovača Telefon 044/670-857 

 

- Hrvatske šume: 

    tablica 7. 
 

“Hrvatske šume”  odgovorna osoba telefon 

Šumarija Popovača Zoran Kahler 044/ 679-014 

 

- Mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi pravnih i fizičkih osoba (sukladno 

članku 30. Zakona o zaštiti i spašavanju), 

- Centar za socijalnu skrb Kutina,  

- Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Kutina (sukladno Zakonu o Hrvatskom 

crvenom križu – N.N. 71/10 i 136/20) 

- Specijalizirane udruge građana (specijalizirane službe spašavanja i sl.). 

 

U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave zaštitom i spašavanjem nisu u 

mogućnosti sami učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza prijeti 

nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev Načelnika Općine aktivira se Stožer Civilne 

zaštite (kojeg je imenovao Općinski načelnik Odlukom o imenovanju i osnivanju Stožera 

Civilne zaštite, KLASA: 810-06/21-01/01, URBROJ: 2176/19-01-21-12 od 18.06.2021. 

godine). 
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           Tablica 8. 

 

ČLANOVI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKA LUDINA 

Rbr. Dužnost u Stožeru Ime adresa telefon mobitel 

1. Načelnik stožera 
VJEKOSLAV  
KAMENŠČAK 

Velika Ludina, 
Obrtnička 85 

044/658018 095/8150278 

2.  
zamjenik načelnika 

stožera 
GORAN 

BISTRIČKI 
Vidrenjak, 
Cvjetna ulica 11 

044/658470 099/2020506 

3. član stožera 
BRANKO 
MOGULJAK 

Vidrenjak, 
Mije Stuparića 11 

044/ 658143 098/394-678 

4. član stožera 
PREDRAG 
FITNIĆ 

Kralja Petra Krešimira 

IV 
Kutina 

044/646111 098/262317 

5. član stožera 
BORIS  
MUNKO 

Andrije Hebranga 9, 

Kutina 
 

 
091/2123039 

6. član stožera 
MARIJAN 
PAUK 

Zagrebačka 1, 
Sisak 

044/811708 091/5863649 

7. član stožera 
SANJA  
HABEK 

A. G. Matoša 42 
Kutina 

044/630666 
044/630840 

098/390815 

8. član stožera 
KATICA  
ZEMAN 

Augusta Šenoe 2, 

Kutina 
044/683946 091/5452796 

9. član stožera DARIO HEGEL 
 Velika Ludina, 
Obrtnička 5 

 098/601216 

10. član stožera 
MIROSLAV 

LIDMILA 
 Velika Ludina 
Obrtnička 127 

 099/6580599 

11. član stožera 
MILE 

MOČILAC 
 Okoli, 
Česmanska 7 

 098/1943226 

 

Navedeni Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik. 

Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage na području Općine ne 

bi bile dostatne, Općina može računati na pomoć snaga i sredstava drugih gradova i općina, te 

županijskih postrojbi CZ i organiziranih snaga zaštite i spašavanja Županije, kao i iz drugih 

Županija, te snaga iz sredstava Hrvatske vojske. 

 

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU Planirano za  

2022. godinu 

(kn) 

Planirano za  

2023. godinu 

(kn) 

Planirano za  

2024. godinu  

(kn) 

1.  

 

 

 

 

CIVILNA ZAŠTITA 

(opremanje, osposobljavanje, 

smotriranje, angažiranje, 

osiguravanje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje i dr. aktivnosti i mjere u 

zaštiti i spašavanju) 

 

 

 

5.000,00 

 

 

 

 

5.000,00 

 

 

 

 

5.000,00 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU Planirano za  Planirano za  Planirano za  
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2022. godinu 

(kn) 

2023. godinu 

(kn) 

2024. godinu  

(kn) 

 

 

 

 

SKLONIŠTA 

(tehnička kontrola, tekuće i 

investicijsko održavanje skloništa 

osnovne zaštite, te osiguranje uvjeta 

za druge oblike sklanjanja) 

 

 

           0,00 

 

 

              0,00 

 

 

 

     0,00 

  

2. VATROGASTVO 

- opremanje, angažiranje i dr. 

(središnje dobrovaljno vatrogasno 

društvo, vatrogasna zajednica i 

DVD-a) 

 

210.000,00 

 

 

190.000,00 

 

 

 

190.000,00 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 

KOJIMA JE ZAŠTITA I 

SPAŠAVANJE REDOVITA 

DJELATNOST 

(JP za održavanje komunalne 

infrastrukture, hitna pomoć, javno 

zdravstvo, socijalna skrb, veterinarske 

službe, zaštita okoliša, pravne osobe 

od interesa za ZIS, i dr.) 

 

 

 

 

        0,00 

 

 

 

 

 

     0,00 

 

 

 

 

 

   0,00 

4. UDRUGE GRAĐANA 

(crveni križ, ronilački klubovi, radio 

amateri, planinari, lovačka društva i 

dr.). 

 

25.000,00 

 

25.000,00 

 

25.000,00 

  

5. GORSKA SLUŽBA 

SPAŠAVANJA 

 

      5.000,00 

 

       5.000,00 

 

5.000,00 

  

 

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA (1+2+3+4+5) 

 

240.000,00 

 

220.000,00 

 

220.000,00 

 

 

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja daje se slijedeći  
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Općina Velika Ludina je ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti, te uložila znatna 

sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, zbog čega se može 

konstatirati da je sustav zaštite i spašavanja na tom području dostigao zadovoljavajuću razinu. 

 U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i 

suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba 

povesti računa o ravnomjernijem razvoju  svih komponenti. 

 Obzirom da je Općina u 2020. i 2021. godini izdvojila sredstva za razvoj civilne 

zaštite, potrebno je i dalje sukladno člancima: 16., 17., 18., 19. Zakona o sustavu civilne 

zaštite (N.N. br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) u Proračunu za 2022. godinu izvršiti 

zakonsku obvezu osiguranja sredstava za razvoj civilne zaštite.  

 

KLASA:    810-06/21-01/04 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 9. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti i Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje 2022., 2023., 2024. i 2025., na 

prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrzalaže da se uz donošenje Proračuna za 2022. godinu, 

sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, moraju donijeti i Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje. U Smjernicama su navedene potrebne 

aktivnosti koje se trebaju poduzeti u svrhu poboljšanja sustava civilne zaštite. 

 

Pitanja i rasprave nije bilo. 

 

Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na glasanje 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje 2022., 

2023., 2024. i 2025. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 10 glasova ZA te su donijete 

slijedeće 

 

SMJERNICE  

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

2022., 2023., 2024., 2025. 

 

Članak 1. 

 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predstavljaju zbir potrebnih 

aktivnosti koje se u svrhu poboljšanja sustava civilne zaštite trebaju poduzimati, u 

četverogodišnjem razdoblju, od svih sudionika civilne zaštite, a posebno Općine Velika 

Ludina kao jedinice lokalne samouprave. 
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Članak 2. 

 

SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

  

1. Stožer civilne zaštite – stručno operativno i koordinativno tijelo, 

 

- u suradnji s izvršnim tijelom Općine Velika Ludina prati stanje sustava civilne      zaštite, te 

predlaže mjere za unapređenje organizacije i opremljenosti postrojbe civilne zaštite. 

 

2. Vatrogastvo-operativne snage civilne zaštite: 

 

- nastaviti s razvojem DVD-a na području Općine Velika Ludina,   

- sukladno dokumentima zaštite od požara poduzimati mjere za daljnje organizacijsko   

  i tehničko unapređenje protupožarne zaštite, 

- stalno pratiti rad i djelovanje DVD-a te prema iskazanim potrebama i materijalnim  

  mogućnostima vršiti nabavku dodatne opreme s kojom bi se povećala efikasnost  

  protupožarne zaštite, 

- osigurati materijalne pretpostavke za organizaciju i izvođenje obuke članova  DVD- 

  a, a naročito novih članova, 

- raditi na formiranju i održavanju protupožarnih putova i osmatračnica, 

- vršiti edukaciju stanovništva i pojačati redarsku kontrolu kod spaljivanja otpada. 

 

3. Društvo Hrvatskog crvenog križa – Gradsko društvo Kutina – operativna 

    snaga civilne zaštite:  

 

    - poboljšati smještajne kapacitete i opremljenost sredstvima za smještaj ugroženog      

      Stanovništva. 

 

4. Postrojba civilne zaštite 

 

- poboljšati opremljenost postrojbe opremom i tehničkim sredstvima, 

- osigurati obuku pripadnika postrojbe i upoznavanje članova iste s potencijalnim   

  opasnostima koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara na   

  području Općine Velika Ludina. 

 

5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

- pravne osobe u većinskom vlasništvu Općine Velika Ludina u narednom razdoblju  

dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 

- pravne osobe koje su odlukom izvršnog tijela Općine Velika Ludina određene kao  

operativne snage u sustavu civilne zaštite u narednom razdoblju dužne su u operativnim 

planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite. 

 

 U daljnjem razvoju sustava civilne zaštite poduzeti sve potrebne mjere radi 

usklađivanja postojećih akata iz područja zaštite i spašavanja sa Zakonom o sustavu civilne 

zaštite, uređenje i opremanje prostora za smještaj i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara. 
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Članak 3. 

 

 Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje 

razdoblje 2022., 2023., 2024. i 2025. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:    810-06/21-01/05 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 10. 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 10. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za 

grobnu naknadu, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Mirela Montag, referent za komunalne poslove, obrazlaže kako se radi o zastarjelim 

potraživanjima od 1996. zaključno sa 2017. godinom koje nije više moguće naplatiti zbog 

zastare. Člankom 226. Zakona o obveznim odnosima radi se o tražbini koja se naplaćuje 

godišnje jednom te zastarjeva nakon tri godine, pa sukladno tome potrebno je otpisati 

navedena potraživanja. Da bi se izvršio otpis potraživanja za grobnu naknadu za fizičke osobe 

potrebno je da Općinsko vijeće donese takvu odluku. 

 

Nakon kratkog obrazloženja i pohvale vijećnika Tomislava Bišćana, Vjekoslav 

Kamenščak daje na glasanje Odluku o otpisu potraživanja za grobnu naknadu koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

o otpisu potraživanja za grobnu naknadu 

 

Članak 1. 

 

 Odobrava se otpis potraživanja Općine Velika Ludina za grobnu naknadu za fizičke 

osobe u ukupnom iznosu od 138.211,12 kn, za period od 1996. godine zaključno sa 2017. 

godinom na teret obračunatih prihoda poslovanja Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

 

Pregled potraživanja za grobnu naknadu nalazi se u privitku ove Odluke i njezin je 

sastavni dio. 

Članak 3. 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA: 402-01/21-01/77 

URBROJ: 2176/19-01-21/1 
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Ad. 11. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Velika Ludina za projekt: „Opremanje sale Društvenog doma 

Velika Ludina“, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je LAG Moslavina raspisao III. Natječaj za provedbu 

tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života 

stanovnika LAG-a“, a koji je otvoren do 31. siječnja 2022. godine i na koji se Općina Velika 

Ludina namjerava prijaviti. Kao osnovni prilog dokumentaciji za prijavu potrebno je dostaviti 

suglasnost predstavničkog tijela za provedbu ulaganja. U materijalima za vijeće dostavljen je 

Opis projekta koji je sastavni dio Odluke o davanju suglasnosti. 

 

 Rasprave i pitanja nije bilo. 

 

Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Velika Ludina za 

projekt: „Opremanje sale Društvenog doma Velika Ludina“ koja je prihvaćena jednoglasno sa 

10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Velika Ludina za projekt: „Opremanje sale Društvenog doma Velika Ludina“ 

  

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Velika Ludina daje suglasnost za provedbu ulaganja na 

području Općine Velika Ludina za projekt „Opremanje sale Društvenog doma Velika Ludina“ 

čiji je nositelj i investitor Općina Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

 Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja iz članka 1. ove Odluke na 3. LAG 

Natječaj unutar mjere 2.1. „Potpora razvoju društvene i rekreacijske infrastrukture“, tipa 

operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života 

stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ a koji je sukladan tipu 

operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

 

Članak 3. 

 Za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj zadužuje se Jedinstveni upravni 

odjel. 

Članak 4. 

 Suglasnost se daje na temelju Priloga „Opis projekta/operacije“, koji čini sastavni dio 

ove Odluke. 

Članak 5. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA:  350-01/21-01/37 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 
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Ad. 12.  

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Zaključak o davanju suglasnosti na 

Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina za oslobađanje od plaćanja čuvanja mjesta za 

jedno dijete, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina. U materijalima dostavljeno 

je obrazloženje ravnateljice Dječjeg vrtića Ludina i Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića o 

oslobađanju plaćanja. 

 

Rasprave i pitanja nije bilo. 

 

Vjekoslav Kamenščak daje na glasanje Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina za oslobađanje od plaćanja čuvanja mjesta za jedno 

dijete koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijet slijedeći  

 

Z  A  K  L  J  U Č A K 

 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća  

Dječjeg vrtića Ludina 

 

I 

 

 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina kojim se 

oslobađa dijete Martin Lesar plaćanja čuvanja mjesta u Dječjem vrtiću Ludina sve do 

ponovnog polaska u vrtić, a nakon obavljenih postupaka dijagnostike i procjene. 

 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  601-01/21-01/09 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 13. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o izmjeni Odluke o izboru 

najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području Općine Velika Ludina od 20.11.2020., na prijedlog općinskog načelnika te otvara 

raspravu. 

 

Dražen Pavlović i Verica Kesak, obrazlažu kako je potrebno donijeti Odluku o izmjeni 

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Velika Ludina od 20.11.2020. godine jer za sve katastarske 

čestice Ministarstvo poljoprivrede nije dalo suglasnost. Navedene katastarske čestice za koje 

Ministarstvo poljoprivrede nije dalo suglasnost, nakon donošenja ove nove Odluke biti će 

dostavljene ponovno Ministarstvu na davanje suglasnosti kako bi se ponovno uvrstile u novi 

natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika 

Ludina. 
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Nakon obrazloženja Dražena Pavlovića, općinskog načelnika i Verice Kesak, referenta 

– komunalnog redara, Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje Odluku o izmjeni Odluke o 

izboru najpovoljnijih ponuda na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

na području Općine Velika Ludina od 20.11.2020. godine koja je prihvaćena jednoglasno sa 

10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

O IZMJENI ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH  PONUDA 

na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 

Velika Ludina od 20.11.2020.  

 

Članak 1. 

 

Dana 17.02.2021 donijeta je Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika Ludina KLASA: 320-

01/21-01/01 URBROJ: 2176/19-02-21-3. Na navedenu Odluku Ministarstvo poljoprivrede 

dalo je svoje očitovanje KLASA: 320-02/21-02/79 URBROJ: 525-07/0174-21-12 od 

07.07.2021 te djelomičnu suglasnost. 

 

Članak 2. 

 

Ovom se odlukom donosi izmjena o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika Ludina ( KLASA: 

320-01/20-03/31   URBROJ: 2176/19-02-20-2 od 20.11.2020.) na prijedlog 

Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  imenovanoga od 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina a na temelju zaprimljenog očitovanja Ministarstva 

poljoprivrede KLASA: 320-02/21-02/79 URBROJ: 525-07/0174-21-12 od 07.07.2021. 

 

Najpovoljnije ponude na natječaju za zakup prikazane su u tablici 1. 

 

Tablica 1. Najpovoljnije ponude na natječaju za zakup 

 

R.BR. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC. 

Br. 
Najpovoljnija ponuda Kriterij odabira 

Ponuđena 

cijena (kn) 

3 
GRABROV 

POTOK 
3 

Josip Žatečki, OIB: 

02380230269, Farmerska ulica 

18, Grabov potok, Velika 

Ludina, nositelj Poljoprivredni 

obrt "Žatečki" 

Kriterij 5 254.38 

4 
GRABROV 

POTOK 
4 

Josip Žatečki, OIB: 

02380230269, Farmerska ulica 

18, Grabov potok, Velika 

Ludina, nositelj Poljoprivredni 

obrt "Žatečki" 

Kriterij 5 340.00 
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6 
GRABROV 

POTOK 
5 

Josip Žatečki, OIB: 

02380230269, Farmerska ulica 

18, Grabov potok, Velika 

Ludina, nositelj Poljoprivredni 

obrt "Žatečki" 

Kriterij 5 810.00 

 

Članak 3. 

 

Poništava se proizvodno tehnološka cjelina br. 51 u k.o. Ludina iz razloga što jedini 

ponuditelj nije dostavio Gospodarski program za navedenu k.č. 

Poništavaju se sljedeće  proizvodno tehnološke cjeline iz razloga što sadrže čestice koje su 

obrasle dok za njih nema u tekstu natejačaj troškova krčenja: 

- K.o. Katoličko Selišće 17, 23, 24, 28, 34, 35, 38, 39, 42, 44, 48 

- K. o Vidrenjak 64, 86, 140, 141, 142, 143, 144 

- K.o Ruškovica 67, 69, 73, 75, 83, 91, 92, 93, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132 

Poništavaju se proizvodno tehnološke cjeline 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 u k.o. Okoli jer sadrže 

katastarske čestice kod kojih je došlo do promjene provedenim geodetskim elaboratom. 

Članak 4. 

Ova se Odluka, odmah po donošenju,  dostavlja na prethodno mišljenje Sisačko-moslavačkoj 

županiji te na suglasnost  Ministarstvu poljoprivrede.   

Članak 5. 

Ugovor o zakupu s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će načelnik Općine 

Velika Ludina u ime Republike Hrvatske sukladno članku  38. Zakona.  

Članak 6. 

Ova Odluka  objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“,  te na web 

stranici Općine Velika Ludina, a stupa na snagu prvi dan nakon dobivanja suglasnosti 

Ministarstva poljoprivrede. 

 

 

KLASA:  320-01/21-01/29 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

  

Ad. 14.  

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

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

 

Rasprave nije bilo te je Vjekoslav Kamenščak dao na usvajanje Odluku o osnivanju i 

imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA 

te je donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  

Općine Velika Ludina 

 

I 

 

Ovom Odlukom se osniva i imenuje Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Velika Ludina (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo). 

 Povjerenstvo čini pet članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske 

struke te dva predstavnika općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

II 

  

 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Denis Pedić, pravne struke, 

2. Toni Tuđan, geodetske struke, 

3. Vladimir Bohatka, agronomske struke, 

4. Vjekoslav Kamenščak, član općinskog vijeća, 

5. Marijo Pomahač, član općinskog vijeća. 

 

III 

 

Članovi Povjerenstva iz stavka II. ovoga članka kao i članovi njihovih obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju koji 

su u nadležnosti rada tog Povjerenstva.  

 

IV. 

 

 Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća, traje do 

isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

V. 

 

 Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Velika Ludina Odluku o izboru 

najpovoljnije ponude za zakup / prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske. 

VI. 

 

 Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezane uz provedbu postupka javnog 

natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, kao i sve ostale 

poslove, obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina. 
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VII. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 8/21) 

 

VIII. 

 

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

 

 

KLASA:  320-01/21-01/30 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 15. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti Odluku o raspisivanju natječaja 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na prijedlog općinskog 

načelnika te otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, ističe kako je u pripremi novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu 

koji će uskoro stupiti na snagu te se raspisivanjem novog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina želi omogućiti 

dosadašnjim zakupcima nastavak korištenja poljoprivrednog zemljišta po starom Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu. 

 

Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje 

Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske koja je usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

ODLUKA 

o raspisivanju javnog natječaja za  

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Velika Ludina 

 

I. 

 

             Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 

području Općine Velika Ludina u katastarskim općinama: Grabrov Potok, Katoličko Selišće, 

Ludina, Vidrenjak, Ludina, Okoli, i Ruškovica, koje je Programom raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika 

Ludina predviđeno za zakup. 

 

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište 

koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
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II. 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina provest će postupak javnog natječaja 

prikupljanjem pisanih ponuda.  

 

III. 

 Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne 

zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za 

korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  ("Narodne novine", broj 89/18). 

 

IV. 

 Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 200 ha, a uključuje  

površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po 

natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 

novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19). 

V. 

 Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Općine 

Velika Ludina u trajanju od 30 dana.  

 Pisane ponude se dostavljaju Općini Velika Ludina u roku od 30 dana od objave 

natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Velika Ludina. 

 

VI. 

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Velika Ludina sa popisom čestica koje čine pojedine 

proizvodno tehnološke cjeline (PTC), nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

  

VII. 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Velika Ludina 

na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Velika Ludina.  

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Sisačko-

moslavačkoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 

 

VIII. 

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina. 

 

IX. 

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

Općine Velika Ludina“.  

 

KLASA:  320-01/21-01/31 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

 Završeno u 17:30 sati. 

 

 

Referent za administrativne poslove:                                          Predsjednik: 

 

 

         Mirjana Rajtora                     Vjekoslav Kamenščak  


