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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 16.06.2020. godine u 

15,45 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, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir   

 

- Odsutni vijećnici: Vedran Svilić, Ivan Marečić, Igor Faltis, Nikola Mokosek 

                               

                                                                                         

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik općinskog načelnika Općine V. Ludina, 

- Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik JUO Općine Velika Ludina, 

- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, 

- Verica Kesak, referent – komunalni redar, 

- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove, 

- Dijana Jagodnik, novinar „Moslavački list“ d.o.o. Kutina, 

- Kristijan Haleuš, novinar i snimatelj „Krijas“ d.o.o. Ivanić-Grad, 

- Branko Nikitović, novinar i snimatelj „Mreža TV“ Zagreb 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

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

dnevnog reda, nakon duže pauze zbog epidemije COVID-19, te utvrdio kvorum za 

pravovaljanost rada sjednice i konstatirao da je na sjednici prisutno 9 vijećnika od ukupno 13, 

te se mogu pravovaljano donositi sve odluke Općinskog vijeća. Napominje da se svaka 

sjednica tonski snima. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako postoji potreba za dopunom dnevnog reda sa 

slijedećom točkom: 

 

 5. Donošenje Odluke o mjerama za pomoć gospodarstvu na području Općine Velika 

                Ludina zbog posljedice povezane s učincima epidemije COVID-19 

              

Daje na glasanje dopunu dnevnog reda koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova 

ZA, te daje na glasanje cjelokupni dnevni red 33. sjednice Općinskog vijeća koji je također 

prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa 

nadopunom. 

 

KLASA:  021-01/20-02/04 

URBROJ: 2176/19-02-20-6 
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D N E V N I    R E D : 

 

 

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

    (Zapisnik sa 32. elektronske sjednice Općinskog vijeća)  

 

2. Aktualni sat 

 

3. Donošenje Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

    Općine Velika Ludina 

     

4. Donošenje Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika  

    općinskog načelnika Općine Velika Ludina 

 

5. Donošenje Odluke o mjerama za pomoć gospodarstvu na području Općine Velika Ludina 

    zbog posljedice povezane s učincima epidemije COVID-19 

     

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 32. elektronske sjednice 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 14.05.2020. godine, te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 32. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Velika 

Ludina održane 14.05.2020. godine. 

 

Ad. 2. 

 

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

o radu općinskog načelnika između 32. i 33. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 

06.05.2020. do 12.06.2020. godine, te otvara raspravu. 

 

 Dubravko Petir, postavlja pitanje održavanja bankina i cesta od  raskrižja „Tri križa“ 

do Mustafine Klade. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako se za cijelo vrijeme corona krize normalno radilo. 

Održane su tri elektronske sjednice i jedna evo sada ova konačno normalna sjednica. Stožer 

Civilne zaštite na čelu sa načelnikom Stožera Draženom Kraljem izdavao je promtno 

propusnice, zajedno sa djelatnicama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina, 

Knjižnice i Dječjeg vrtića, te nije bilo dužih čekanja i sve odradilo odmah uz minimalno 

čekanje. Ističe zadovoljstvo jer su u Općini Velika Ludina bile samo četiri osobe koje su bile 

pozitivne na virus. Cijelo vrijeme virusa mještani koji su dolazili po propusnice pridržavali su 

se sanitarno-higijenskih uvjeta i preventivnih mjera koje su poduzete u cilju zaštite od bolesti 
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i smanjenja zdravstvenih rizika, te su se dezinficirale ruke, nosile zaštitne maske i rukavice. 

Iako se najavljuje 2. val virusa ističe kako se svi nadamo da ga neće biti. 

 

 Prihodi proračuna ove godine bili su nešto manji u svibnju i lipnju u odnosu na isti 

period prošle godine, a početkom godine prihodi su bili veći u odnosu na isto razdoblje prošle 

godine. 

 

 Što se tiče problematike vezane uz Županijske uprave za ceste ističe kako se je sa 

predstavnicima ŽUC-a nekoliko puta izašlo na teren i uvidjelo problematiku. Ovih dana je sa 

Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije potpisan Ugovor o zajedničkom 

financiranju radova izvanrednog održavanja na Ž3130, Ž3158 i L33003 na području Općine 

Velika Ludina, što se odnosi na izvanredno održavanje kroz popravke oštećenih bankina na 

ŽC Mala Ludina, Okoli- Velika Ludina-Gornja Vlahinička, te lokalne ceste Katoličko Selišće. 

Popravak oštećenih bankina obuhvaća: nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala na 

dionicu, te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obim radova, vrsta i količina 

materijala predviđeni su troškovnikom radova, koji je sastavljen od strane službe ŽUC-a 

Sisačko-moslavačke županije. Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 99.750,00 

kuna (PDV uključen). Prema navedenom Ugovoru Općina Velika Ludina se obvezuje 

sudjelovati u sufinanciranju radova u iznosu od 50% ukupne vrijednosti radova obračunatih 

po okončanoj situaciji (PDV uključen), a preostalih 50% sredstava financirati će ŽUC 

Sisačko-moslavačke županije do ukupnog iznosa po okončanoj situaciji izvedenih radova. 

 

 Od ostalih radova ističe kako je pri kraju radovi na Dječjem igralištu Okoli i Domu 

Gornja Vlahinička. Također su pri završetku radovi na Dječjem vrtiću Ludina, rade se završni 

radovi na fasadi, uređuje se okoliš, namješta se vrtić, tako da će vrtić biti spreman za 3 do 4 

grupe djece po upisu zainteresirane djece koja bi išla u vrtić. Ono što je eventualno potrebno 

još će se naknadno dokupiti. Napravljena je prepumpna stanica u Velikoj Ludini za brži 

pritisak vode za gornja naselja. Radi se na VIII. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja 

Općine Velika Ludina. Potrebno je još urediti cestu Bukovec i izasfaltirati platu na groblju. 

Što se tiče gospodarstva ističe kako sve relativno dobro funkcionira za vrijeme krize. 

Građevinski sektor koji je dobro radio za vrijeme krize i svi koji rade drže optimizam. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako su vijećnici upoznati sa Izvješćem o radu općinskog 

načelnika između 32. i 33. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 06.05.2020. do 12.06.2020. 

godine te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 06.05.2020. do 12.06.2020. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 32. i 33. sjednice 

Općinskog vijeća od 06.05.2020. do 12.06.2020. godine. 

 

II 

 

 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio. 
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KLASA: 022-05/20-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-20-___ 

 

 

Ad. 3.  

 

  
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Donošenje Odluke o izradi VIII. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te 

otvara raspravu. 

     

 Dražen Pavlović, obrazlaže da se Općini Velika Ludina obratila tvrtka koja se bavi 

proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora koja je zainteresirana za instaliranje polja za 

proizvodnju električne energije fotovoltažnim panelima između auto-puta i željezničke pruge 

u naselju Vidrenjak. Navedena tvrtka platit će izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Velika Ludina. Navedenim izmjenama i dopunama plana k.č.br. 752, 753, 

754, 755 i 757/1, k.o. Vidrenjak će se uključiti u građevinsko područje gospodarske namjene 

izvan naselja. Zakonom o prostornom uređenju određeno je da se nova izdvojena građevinska 

područja izvan naselja mogu određivati prostornim planom samo ako su postojeća izgrađena 

50% ili više svoje površine. Na području Općine Velika Ludina izgrađenost građevinskih 

područja izvan naselja je znatno manja te se ona ne mogu proširivati. Stoga će se izmjenama i 

dopunama plana iz građevinskog područja gospodarske namjene isključiti dio gospodarske 

zone planirane između županijske ceste i željezničke pruge koji je površinom približno 

istovjetan onom koji je uključen u građevinsko područje gospodarske namjene. Ukupna 

površina planirana za gospodarsku namjenu izvan naselja nakon izmjena i dopuna ostat će 

istovjetna sadašnjoj površini. Izmjenama plana će se, uz planiranu i dijelom izgrađenu 

turističku zonu u Mustafinoj Kladi, na k.č.br. 1483, 1484 i 1485, k.o. Ruškovica planirati zona 

sportsko rekreacijske namjene. Općina Velika Ludina će svim javnopravnim tijelima dostaviti 

Odluku o izradi plana s pozivom da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu plana koji 

nisu sadržani u informacijskom sustavu. Nakon utvrđivanja prijedloga plana provest će se 

javna rasprava, a nakon pribavljanja svih mišljenja nadležnih tijela na Općinsko vijeće 

konačne VIII. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Velika Ludina mogle biti krajem 

ljeta ili početkom jeseni ove godine. Ujedno ističe da se maksimalno svima izlazi u susret pri 

izmjeni i dopuni prostornih planova. 

 

 Damir Belavić, postavlja pitanje da li su to sigurno zainteresirani ulagači, od koga su 

kupili zemlju? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da je zajednički interes onih koji prodaju i koji kupuju, ali 

ih isto tako zanima da li su čestice u prostornom planu. Ističe da je jedna čestica pod teretom, 

ali to će se riješiti. Radi se o poduzeću Solvis d.o.o. iz Varaždina koji su vrlo ozbiljni, stabilni 

i zainteresirani, pa ako plaćaju izmjene prostornog plana sigurno su  vrlo ozbiljni u 

ostvarivanju svojih namjera za instaliranje polja za proizvodnju električne energije 

fotovoltažnim panelima. Stoga će se prilagodit prostorni plan da se to i ostvari. Sada Općina 

ima 60 ha neizgrađene poslovne zone  Radi se o zemljištu koje je močvarno – vrbe i to je 

dobar način da se zemljište iskoristi. 

 

 Tomislav Bišćan, konstatira da će se tako u Poduzetničkoj zoni II uzeti dio zone koja 

nije iskorištena. Postavlja pitanje koliko će općina prihodovati od navedene investicije? 
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 Dražen Pavlović, odgovara da pojas uz glavnu cestu Poslovne zone II ostaje a ostali 

neizgrađeni dio će se uzeti. Mora se negdje uzeti da bi se moglo negdje dodati. A da se radi 

nova zona morala bi se raditi i infrastruktura za buduća ulaganja, a ovdje se ne mora ništa 

ulagati. Ostaje Poduzetnička zona II dosta velika tako da nitko neće biti na gubitku. Što se tiče 

prihoda navedeno poduzeće zaposlit će se nekoliko radnika pa se Proračun puniti kroz prihode 

od poreza na dohodak. 

 

Ad. 4. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, potrebno je ponovno donijeti Odluku o plaći i naknadama te 

ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na 

svojoj 29. sjednici Općinskog vijeća održanoj 25.02.2020. godine donijelo II. Izmjene i 

dopune Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika Općine Velika Ludina koja je upućena Ministarstvu uprave na nadzor 

zakonitosti. Ministarstvo uprave je izvršilo nadzor te dalo uputu da je u Izmjenama naveden 

koeficijent za obračun plaće samo općinskog načelnika koji dužnost obnaša profesionalno, a 

nema navedenog: koeficijenta za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika koji dužnost 

obnaša profesionalno, koeficijenta za obračun naknade općinskog načelnika koji dužnost 

obnaša kao volonter i koeficijenta za obračun naknade zamjenika općinskog načelnika koji 

dužnost obnaša kao volonter. Ističe kako su dali još neke sitne upute za izmjenu pa je stoga  

napravljena nova Odluka – pročišćeni tekst.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o plaći i naknadama te ostalim 

pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D   L   U   K   A 

o plaći i naknadama te ostalim pravima 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće i naknade, te 

ostala prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: 

dužnosnici), koji dužnost obnašaju profesionalno ili volonterski.               

 

Članak 2. 

 

 Plaću odnosno naknadu dužnosnika čini umnožak osnovice za obračun plaće sa 

pripadajućim koeficijentom uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 

najviše do 20%. 
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Članak 3. 

 

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obnaša profesionalno 

iznosi 4,20. 

Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša 

profesionalno iznosi 2,30. 

Koeficijent za obračun naknade općinskog načelnika koji dužnost obnaša kao volonter 

iznosi 1,60. 

Koeficijent za obračun naknade zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša 

kao volonter iznosi 1,15.  

Članak 4. 

 

 Osnovica za obračun plaće i naknade dužnosnika iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika. 

 Sredstva za plaće dužnosnika osiguravaju se u Proračunu Općine Velika Ludina.  

 

Članak 5. 

 

 Dužnosnik koji dužnost obnaša profesionalno, ostvaruje pravo na plaću te prava iz 

mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti, neovisno o tome da li dužnost obnašaju profesionalno 

ili volonterski, dužnosnici ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u propisanom radnom 

vremenu, a za vrijeme mandata imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova 

nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti (troškovi prijevoza, troškovi službenog mobitela, 

dnevnica za službeno putovanje, pravo na korištenje službenog automobila, informatičke 

opreme i sl.). 

Članak 6. 

 

Rješenje o utvrđivanju plaće ili naknade donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela. 

Članak 7. 

 

 Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina („Službene 

novine Općine Velika Ludina“ broj: 4/17, 8/17 i 1/20). 

 

Članak 8. 

 

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

Ludina“. 

 
 

KLASA:   402-01/20-01/43 

URBROJ: 2176/19-02-20-1 
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Ad.5. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o mjerama za pomoć 

gospodarstvu na području Općine Velika Ludina zbog posljedice povezane s učincima 

epidemije COVID-19, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, obrazlaže kako se Odluka odnosi na mjere za pomoć obrtnicima, 

mikro i malim poduzetnicima s područja Općine Velika Ludina uslijed epidemije korona 

virusa COVID-19 i stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o 

mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 

održavanja sportskih i kulturnih događanja. Ističe kako su neki gradovi i općine donosili 

odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade a vodna naknada se ne može osloboditi. 

Predlaže se pomoć gospodarstvu koji su povezani s učincima epidemije COVID-19  i to: 

poslovnim subjektima koji su zbog epidemije bili u situaciji da moraju privremeno prestati sa 

radom (ugostiteljski objekti, uslužni objekti i mala trgovina), obrtnici, mikro i mali 

poduzetnici koji su mogli raditi, ali su pretrpjeli značajan pad prometa. Ističe kako je 

poljoprivreda za cijelo vrijeme epidemije radila. 

 

Predlaže da se pomoć isplati prema slijedećim kriterijima: svim poslovnim subjektima 

kojima je iznos komunalne naknade i naknade za uređenje voda u godišnjem iznosu od 

1.000,00 kuna da im se isplati pomoć od 1.000,00 kuna, poslovnim subjektima koji plaćaju 

komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna da im 

se isplati pomoć od 3.000,00 kuna, a svima koji plaćaju iznad 5.000,00 kuna komunalnu 

naknadu i vodni doprinos dobit će pomoć od 5.000,00 kuna jednokratno. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o mjerama za pomoć gospodarstvu 

na području Općine Velika Ludina zbog posljedice povezane s učincima epidemije COVID-

19, koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

o mjerama za pomoć gospodarstvu na području Općine Velika Ludina 

 zbog posljedice povezane s učincima epidemije COVID-19 

 

Članak 1. 

 

          Ovom Odlukom uvode se izvanredne mjere za pomoć obrtnicima, mikro i malim 

poduzetnicima s područja Općine Velika Ludina uslijed epidemije korona virusa COVID-19 i 

stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih događanja. 

 

Članak 2. 

 

        Za pomoć gospodarstvu na području Općine Velika Ludina iz članka 1. ove Odluke 

povezane s učincima epidemije COVID-19, predlažu se slijedeće mjere Općina Velika Ludina 

isplatit će pomoć za ublažavanje štete i to: 

- poslovnim subjektima koji su zbog Odluke iz članka 1. bili u situaciji da moraju 

privremeno prestati sa radom (to se odnosi na ugostiteljske objekte, uslužne objekte i 

malu trgovinu).  
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- obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima koji su mogli raditi, ali su pretrpjeli 

značajan pad prometa.  

 

Članak 3. 

 

 Pomoć će se isplatiti prema slijedećim kriterijima: 

- Svi poslovni subjekti kojima je iznos komunalne naknade i naknade za uređenje voda 

u godišnjem iznosu do 1.000,00 kuna dobit će pomoć od 1.000,00 kuna jednokratno; 

- Svi poslovni subjekti kojima je iznos komunalne naknade i naknade za uređenje voda 

u godišnjem iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna dobit će pomoć od 3.000,00 kuna 

jednokratno; 

- Svi poslovni subjekti kojima je iznos komunalne naknade i naknade za uređenje voda 

u godišnjem iznosu iznad 5.000,00 kuna dobit će pomoć od 5.000,00 kuna 

jednokratno; 

 sve prema tablici u privitku. 

 

           Zadužuju se Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina za provedbu svih 

aktivnosti za primjenu mjera za pomoć gospodarstvu iz članka 3. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

           Provedbu ove Odluke nadzirat će općinski načelnik, te po potrebi predložiti 

Općinskom vijeću Općine Velike Ludine i donošenje novih mjera za pomoć gospodarstvu 

uslijed epidemije korona virusa COVID -19. 

Članak 5. 

 

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

Ludina“.                               

 

KLASA:   402-01/20-01/44 

URBROJ: 2176/19-02-20-1 

 

 

 

 Završeno u 16:35 sati. 

 

 

Referent za administrativne poslove:                                          Predsjednik: 

 

 

         Mirjana Rajtora                     Vjekoslav Kamenščak  


