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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 

 sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 11.05.2022. godine u 

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

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

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

Pomahać, Mario Šćuri, Tomislav Bišćan, Vedran Svilić, Ivan Marečić, Damir Belavić, Jurica 

Đudarić, Dražen Kralj   

 

 Odsutni vijećnik: Zlakto Nežić 

                                          

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik 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 

                              

    

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

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

Općine. Ističe kako se svaka sjednica tonski snima. 

 

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

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

  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća koji 

je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijet je 

slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 

 Prihvaća se dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sazvane 

za dan 11.05.2022. godine. 

 

 

 

KLASA:  021-01/22-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-22-3 
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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 09. sjednice Općinskog vijeća)  

     

2. Aktualni sat 

 

3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvršenja Proračuna Općine Velika Ludina 

    za period od I.-XII. mj. 2021. godine sa programima 

 

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

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

    01.01.2022. do 31.03.2022.  

 

5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2022.  godinu i  

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

      

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za zaduženje – leasing poduzeću Ludina d.o.o. 

 

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Poduzeću Ludina d.o.o. na Cjenik za obavljanje 

    komunalnih usluga 

 

8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama u Dječjem  

    vrtiću Ludina 

 

9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama u Knjižnici i čitaonici 

    Velika Ludina 

 

10. Donošenje Statuta Općine Velika Ludina 

 

11. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Velika Ludina 

      

12. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad predsjednika i  

      potpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

 

13. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina (1-7) 

 

14. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih sredstava za redovno održavanje  

      Županijske ceste Ž 3130 

 

15. Donošenje Odluke o ažuriranju Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina 

 

16. Donošenje Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti od požara Općine Velika Ludina 
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Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 30.03.2022. godine  te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijet je slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

30.03.2022. godine.  

 

Ad. 2. 

 

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

dostavljeno Izvješće o radu općinskog načelnika između 09. i 10. sjednice Općinskog vijeća 

odnosno od 25.03.2022. do 02.05.2022. godine te otvara raspravu. 

 

 Tomislav Bišćan, postavlja pitanje koji su planovi radova općine kroz ovu godinu 

pošto se kroz medije vidi da će se raditi na uređenju Županijske ceste do Mustafine Klade i 

što je sa izgradnjom solarne elektrane. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara kako je zadovoljan sa tijekom i planom izgradnje uređenja 

Županijske ceste prema Mustafinoj Kladi. Svake godine pišu se planovi ŽUC-u šta će se 

raditi. Općina i ove godine u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke 

županije nastavlja obnovu županijskih prometnica. Uz pomoć Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture obnovit će se tako prometnica od Male Ludine do Mustafine Klade ukupne 

dužine 9,2 km. Vrijednost radova je 10 milijuna kuna, od čega Općina Velika Ludina izdvaja 

2 milijuna kuna, ŽUC 2 milijuna kuna, a 6 milijuna kuna su sredstva Ministarstva, pri čemu se 

zahvaljuje saborskoj zastupnici Marijani Petir na pomoći pri pronalasku dodatnih izvora 

financiranja. Da je bio primijenjen model financiranja 50:50 kao do sada na cestama Okoli i 

prošle godine Vidrenjak navedena prometnica bi Općinu skupo koštala. 

 

 Županijska cesta prema Mustafinoj Kladi će se rekonstruirati u cijeloj dužini kroz 

dvije godine. Ove godine će se napraviti proširenje, a sljedeće asfaltiranje. S obnovom te 

prometnice sve će županijske i općinske prometnice bit u dobrom stanju i duže vrijeme neće 

biti potrebna ulaganja u njih. Radovi bi trebali početi tijekom srpnja ove godine, a završiti u 

travnju sljedeće godine. 

 

 Što se tiče drugih radova planira se uređenje lokalnih prometnica u naseljima: Gornja 

Vlahinička, Ludinica, Skoruški brijeg, Okoli, Ruškovica, Kompator, Mustafina Klada i Mala 

Ludina jer je sada najpovoljnije vrijeme za takve radove. Također je na natječaj Ministarstva 

regionalnog razvoja predana dokumentacija za projekt izgradnje ceste Bukovec. Prema 

saznanju projekt je prihvaćen, a potrebno je izgraditi odvodnju i cestovne jarke te 

preasfaltirati cestu. Potrebno je nakon njihove Odluke raspisati natječaj za izvođača radova. 
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 Obrazlaže da je investicija vodovoda Ludinica neisplativa ali će se opak napraviti za 

11 ljudi koji tamo žive. Investicija se trenutno projektira. Potrebno je napraviti još jednu 

prepumpnu stanicu jer ova koja je napravljena nije dostatna da bi se sa tri bara dobio pritisak 

u svim gornjim naseljima Općine. Investicija će koštati oko 3 milijuna kuna. Povećat će se u 

Moslvini d.o.o. naknada za vodu za 1 kunu tako da će se kroz dvije do tri godine investicija 

isfinancirati. 

 

 Na Fondovima kroz LAG Moslavina odobrena su sredstva u iznosu od 150.000,00 

kuna za uređenje interijera sale – opremanje sa stolovima i stolicama u domu Velika Ludina.  

Uređen je dom u Ruškovici, napravljena je garaža za vatrogasno vozilo u Vidrenjaku, 

nabavljeno je vatrogasno mercedes vozilo za DVD Gornja Vlahinička. 

 

 Što se tiče izgradnje solarnih elektrana prema prostornom planu može se raditi manja 

ali izgradnja veće solarne elektrane mora se uskladiti sa prostornim planom Sisačko-

moslavačke županije. U tijeku je izrada prostornog plana Sisačko-moslavačke županije kojim 

se rjašava nastala problematika. 

 

 Ivan Marečić, ističe kako je dom u Kompatoru jako lijepo uređen odnosno uređena je 

kuhinja, WC i sve je ok, a dom u Okolima je u raspadu koji je potrebno urediti. 

 

 Dražen Pavlović, sve se može kroz rebalans proračuna. 

 

 Damir Belavić, postavlja pitanje šta je sa uređenjem školskog igrališta koje je loše i 

što se planira u budućnosti oko tog uređenja? Koji rok se planira otprilike za izgradnju 

dvorane? 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako je potrebno urediti dječja igrališta i ograda oko 

nogometnog igrališta. Koliko će trajati izgradnja vodovoda u Ludinici? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara kako je vlasnik škole županija koja će se javiti, kao nositelj 

projekta, na Nacionalni plan oporavka za izgradnju školske sportske dvorane u sklopu kojeg 

će se urediti dječje igralište i parkirališta. Ističe kako je pitanje trebao postaviti ravnatelju 

škole. U tijeku je projektiranje projekta izgradnje dvorane, a financirat će se 50:50. Ne znamo 

za koje vrijeme bi se taj projekt završio. Ističe kako su potrebni radovi na groblju jer nema 

više grobova za prodaju pa je potrebno izgraditi nove.  

 

Za izgradnju vodovoda u Ludinici prikupljaju se sredstva – naknada za razvoj pri 

Moslavini d.o.o. koja služe za takve namjene. Sada se radi aglomeracija Kutina sa sredstvima 

EU preko Hrvatskih voda gdje su tu sada Grad Kutina i Grad Popovača. Za nas se očekuje 

aglomeracija a to će biti kanalizacija za naselje Vidrenjak, Okoli, V. Ludina i Grabrov Potok. 

Radit će se kroz dvije – tri godine, a sredstva od EU treba iskoristiti. To će raditi 

komunalnalna poduzeća a ona će nas čekati da se to isfinancira. 

 

 Tomislav Bišćan i Ivan Marečić, postavljaju pitanje da li će se nabavljati plave kante 

za plastiku koja se sada odlaže u vrećama koje su nepraktične i životinje ih mogu lakše 

poderati i napraviti nered. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da je sada otvoren natječaj za spremnike za plastiku za 

koje će Općina provesti nabavu, a sufinancirat će se preko Fonda za zaštita okoliša i 

energetsku učinkovitost u iznosu od 40%. 
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 Za izgradnju dvorane najavljen je natječaj u lipnju ove godine, a zemljište je kupljeno 

i pripremljeno za projektiranje dvorane tako da sada ima dovoljno prostora da bi se to 

uklopilo u jedan dobar projekt. U tijeku je obilazak susjednih dvorana koje se grade – dvorana 

u Graberju Ivaničkom i ostale. Projekt bi otprilike koštao cca od 15 milijuna kuna na više. 

Očekuje se natječaj ove godine za tu dvoranu a na godinu bi se moglo već početi sa 

izgradnjom ako bude sve po planu. Također se može dogoditi da projekt i ne prođe na 

natječaju. Sredstva Nacionalnog plana oporavka koriste već koriste neki naši poduzetnici. 

 

Nije se odustalo od dogradnje vatrogasnog doma Velika Ludina jer je potrebno 

iskoristiti sva sredstva koja se nude preko fondova EU. Ukoliko bi se se raspisali adekvatni 

natječaji imamo spremnu projektnu dokumentaciju i za uređenje parka u Velikoj Ludini i 

Moslavačku ulicu u Velikoj Ludini. 

 

 Nakon izlaganja načelnika i odgovore na postavljanja pitanja Vjekoslav Kamenščak 

konstatira da su vijećnici upoznati sa Izvješćem o radu Općinskog načelnika između 09. i 10. 

sjednice Općinskog vijeća odnosno od 25.03.2022. do 02.05.2022. te je donijet 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o primanju na znanje  

Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 25.03.2022. do 02.05.2022. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 09. i 10. sjednice 

Općinskog vijeća između 25.03.2022. do 02.05.2022. godine. 

 

II 

 

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

 

KLASA: 022-05/22-01/__ 

URBROJ: 2176-19-01-22-___ 

 

Ad. 3.  

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvršenja 

Proračuna Općine Velika Ludina za period od I.-XII. mj. 2021. godine sa programima, na 

prijedlog Općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Hrvoje Plaščar, obrazlaže kako je Godišnje Izvršenje Proračuna Općine Velika Ludina 

za 2021. godinu planiran u iznosu od 16 milijuna i 705 tisuća kuna, ostvareni prihodi iznosili 

su 14 milijuna i 550 tisuća kuna, odnosno 87%, a ostvareni rashodi iznosili su 13 milijuna i 

455 tisuća kuna, odnosno 80%. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika 

Ludina od I-XII. mj. 2021. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN.  
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Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. 

godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa građenja, održavanja i uređenja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, 

ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa zaštita, očuvanje i unaprjeđenje 

zdravlja za 2021. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa 

SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju 

predškolskog odgoja za 2021. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa vatrogastvo i civilna zaštita za 2021. 

godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2021. godinu koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa razvoj sporta i rekreacije za 2021. 

godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba iznad standarda u 

školstvu za 2021. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, 

ništa SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 

2021. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa 

SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa Razvoj civilnog društva za 2021. 

godinu  koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN.  

                      

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju šumskog doprinosa za 2021. godinu, koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN.  

 

Daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Programa  korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika 

Ludina za 2021. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa 

SUZDRŽAN donijeta je slijedeća 

 

O  D   L  U  K  A 

 

Prihvaćaju se:  

    - Izvršenje Proračuna Općine Velika Ludina od I-XII. mj. 2021. godine 

                - Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 

          - Izvještaj o izvršenju Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne 
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            infrastrukture za 2021. godinu, 

     - Izvještaj o izvršenju Programa zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja za  

            2021. godinu, 

     - Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja 

            za 2021. godinu 

    - Izvještaj o izvršenju Programa vatrogastvo i civilna zaštita za 2021. godinu 

          - Izvještaj o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2021. godinu, 

    - Izvještaj o izvršenju Programa razvoj sporta i rekreacije za 2021. godinu 

                - Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu za 2021.  

                  godinu 

                - Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu, 

                - Izvještaj o izvršenju Programa Razvoj civilnog društva za 2021. godinu,                         

                - Izvještaj o izvršenju šumskog doprinosa za 2021. godinu, 

                - Izvještaj o izvršenju Programa  korištenja sredstava od raspolaganja  

                  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području  

                  Općine Velika Ludina za 2021. godinu 

 

koji su sastavni dio ove Odluke i objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 

 

KLASA:   400-06/22-01/__ 

URBROJ: 2176-19-02-22-__ 

 

Ad. 4. 

 

Vjekoslav Kamenščak otvara točku 4. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog 

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

čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine, na prijedlog 

općinskog načelnika te otvara raspravu. 

Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove obrazlaže kako je Financijsko 

izvješće Općine i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Ludina i Knjižnice i čitaonice Velika 

Ludina za prvo tromjesečje ove godine prihodovna strana iznosila 2 milijuna i 749 tisuća 

kuna, što je za 30% više u odnosu na isto razdoblje lani, dok su rashodi bili na razini od 1 

milijun i 757 tisuća kuna, odnosno 16% manji te je dobit u poslovanju na razini od gotovo 

milijun kuna. Važno je naglasiti kako Općina i proračunski korisnici nemaju dospjelih 

nepodmirenih obaveza. 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Financijsko izvješće Općine Velika Ludina za 

razdoblje od 01.01.2022. do  31.03.2022. godine koje je prihvaćeno jednoglasno sa 12 glasova 

ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća  

 

O   D   L   U   K   A 
 

I 
 

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

01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine i to kako slijedi:      

                                       U KN 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                                  2.749.361,97 

 - od toga: 
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             a) prihodi poslovanja                                                               2.568.238,75 

  b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                              181.123,22    

   

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                                   1.757.513,71 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                               1.627.853,97 

   b) rashodi za nabavu  nefinancijske imovine                              129.659,74 

 

DOBIT POSLOVANJA OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA                         991.848,26 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                    1.245.911,72    

 - od toga: 

  a) obveze za financijsku imovinu                                            1.065.494,96    

                        b) obveze za nefinancijsku imovinu                                           180.416,76        

   

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2022. godine                                            1.656.812,30 

 

II 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.          

 

KLASA:  402-01/22-01/30 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Financijsko izvješće proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine koje je prihvaćeno 

jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća 
 

O   D   L   U   K   A 

 

I 
 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića 

Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine i to kako slijedi:  

           

                                                                              U KN 

UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                               473.942,68 

 - od toga: 

             a) prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja)    87.739,51  

                        b) prihodi iz Proračuna                                                         386.203,17 

      

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                       495.866,14 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                            450.072,40 

                  b) rashodi za nefinancijsku imovinu                                         8.793,75 

                       c) izdaci za otplatu zajmova       36.999,99  

 

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2022. godine                                            5.187,10 
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II 
 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.          

 

 

KLASA:  402-01/22-01/30 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Financijsko izvješće proračunskog korisnika 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine koje je 

prihvaćeno jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je 

slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine i to kako 

slijedi:            

                                              U KN 

UKUPNI PRIHODI                                                                                                 27.618,28 

 - od toga: 

 a) prihodi iz Proračuna                                                                                   27.618,28

  

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                                     28.009,84 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                          27.862,36 

                        b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           147,48    

 

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2022. godine                                                         1.581,66 

 

II 
 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.          

 

KLASA:   402-01/22-01/30 

URBROJ: 2176-19-02-22-3 

 

Ad. 5.  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje II. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

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

programima, na prijedlog općinskog načelnika i otvara raspravu. 

 

Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, obrazlaže kako se u II. Izmjenama 

i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. 

i 2024. godinu, radi o smanjenju za oko 450 tisuća kuna. Budući da projekt „Rekonstrukcija i 

dogradnja Vatrogasnog doma Velika Ludina nije prošao na natječaju što je smanjenje za 1,5 

milijuna kuna.  
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S obzirom na drugi način financiranja, za kupnju traktora s priključcima s predviđenih 

900 tisuća kuna, sada je iznos smanjen na 300 tisuća kuna. Na uređenje groblja dodan je iznos 

od 300 tisuća kuna, potom uređenje općinskih objekata u iznosu od 80 tisuća kuna. Stavka za 

uređenje zelenih površina povećan je još za 250 tisuća kuna, a problem je i sa povećanjem 

cijena za energente za što se je također morao povečati iznos od oko 420 tisuća kuna u 

Proračunu. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o II. Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu sa II. Izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Velika Ludina za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu koji su 

prihvaćeni jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN. 

 

Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa građenja, održavanja i uređenja 

komunalne infrastrukture za 2022. god. koje su prihvaćene jednoglasno sa 12 glasova ZA, 

ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN. 

 

Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa vatrogastvo i civilna zaštita za 2022. 

godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN. 

 

Daje na glasanje II. Izmjene i dopune Programa zaštita, očuvanje i unaprjeđenje 

zdravlja za 2022. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, 

ništa SUZDRŽAN. 

 

Daje na glasanje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. 

godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN. 

 

Daje na glasanje I. Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša za 2022. godinu koje su 

prihvaćene jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN. 

 

Daje na glasanje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju 

predškolskog odgoja za 2022. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća 

 

O  D   L  U  K  A 

 

Donose se: 

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godine i  

   Projekcije Proračuna za 2023. i 2024.  

- II. Izmjene i dopune Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne  

  infrastrukture za 2022. god., 

- II. Izmjene i dopune Programa vatrogastvo i civilna zaštita za 2022. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja za 2022. godinu,                 

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša za 2022. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja 

   za 2022. godinu,      

koje su stavni dio ove Odluke a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA: 400-06-01/22-01/__ 

URBROJ: 2176-19-02-22-___  
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Ad. 6. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Zaključak o davanju suglasnosti za 

zaduženje – leasing poduzeću Ludina d.o.o., na prijedlog općinskog načelnika te otvara 

raspravu. 

 

Hrvoje Plaščar, obrazlaže kako je potrebna suglasnost Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina kako bi poduzeću Ludina d.o.o. dalo suglasnost za zaduženje – leasing za 

nabavu novog traktora 140 ks s svim potrebnim priključcima (bočnom i prednjem malčeru, 

snježnom plugu, posipaču soli i škarama za rezanje grana), kako bi se uz poslove košnje i 

održavanje javnih zelenih površina, mogli obavljati i drugi poslovi. Radi se o leasingu na 

iznos od 1 milijun 433 tisuće kuna s PDV-om, na 5 godina s kamatnom stopom od 2,75% i 

mjesečnom ratom od oko 19 tisuća kuna. Poduzeću se otvaraju i brojne druge mogućnosti 

poput održavanja cesta, osnosno cestovnih bankina i jaraka te čiščenje parcela privatnim 

korisnicima. Ističe kako ima slučajeva kad se pošalju opomene za neodržavanje zemljišta 

vlasnici često zovu kako bi pitali tko im to može urediti, a sada će se moći na taj način posao 

odraditi do kraja. Uz nabavu potrebne mehanizacije obavljat će se i poslovi zimske službe na 

cijelom području Općine Velika Ludina.  

 

 Dražen Pavlović, ističe kako se radi o nabavci opreme za općinsko poduzeće Ludina 

d.o.o. s kojiom bi se moglo kvalitetnije obavljati poslovi prema registriranoj djelatnosti. Uz 

postojeću nabavku opreme potrebno je zaposlit i dva radnika na održavanju kako bi se moglo 

sve kvalitetnije odraditi i pružati bolje usluge za građanstvo. Maksimalno rade i općinski 

komunalni redari koji redovito šalju opomene za čišćenje, a vlasnici koji ne mogu sami 

počistiti svoje zapuštene parcele, moći će sada uzeti komunalno poduzeće Ludina d.o.o. da uz 

naknadu odradi navedeni posao. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Zaključak o davanju suglasnosti za zaduženje 

– leasing poduzeću Ludina d.o.o. koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o davanju suglasnosti za zaduženje - leasing 

Poduzeću Ludina d.o.o. 

 

I 

 

 Daje se suglasnost Poduzeću Ludina d.o.o., Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina za 

kreditno zaduženje - leasing u iznosu od 1.433.353,90 kuna 

(jedanmilijunčetristotridesettritisućetristopedesettrikune i devedesetlipa), za kupnju radnog 

stroja (traktor sa priključnom mehanizacijom), na rok otplate od 5 godina. 

  

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/22-02/01 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 
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Ad. 7. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Zaključak o davanju suglasnosti Poduzeću 

Ludina d.o.o. na Cjenik za obavljanje komunalnih usluga, na prijedlog općinskog načelnika te 

otvara raspravu. 

Hrvoje Plaščar, ističe kako se radi o davanju suglasnosti Poduzeću Ludina d.o.o. na 

Cjenik za obavljanje komunalnih usluga u koji su uvrštene i nove usluge koje će se moći 

obavljati, koji je sastavljen prema sadašnjim tržišnim cijenama i po uzoru na slična podruzeća 

koja obavljaju navedene usluge. Obrazlaže kako je u tijeku zapošljavanje dva radnika, a s 

kojima će se poduzeće u potpunosti ekipirati kako bi kvalitetnije obavljao sve spomenute 

usluge. Ističe kako na internetu postoji obrazac koji se može ispuniti i prijaviti zapušteno 

zemljište. 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Zaključak o davanju suglasnosti Poduzeću 

Ludina d.o.o. na Cjenik za obavljanje komunalnih usluga koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 

glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K  

   

I 

 

 Daje se suglasnost Poduzeću Ludina d.o.o., Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina na 

Cjenik za obavljanje komunalnih usluga iz travnja 2022. godine, koji je sastavni dio ovog 

Zaključka. 

II 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA:  363-01/22-02/02 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

Ad. 8. 

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

suglasnosti na Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina, na prijedlog Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Ludina, otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, obrazlaže kako su kod njega bile na razgovoru djelatnice Dječjeg 

vrtića Ludina sa zahtjevom za povećanje koje on smatra opravdanim. Navedenim povečanjem 

usklađene su plaće s dječjim vrtićima iz susjednih općina i gradova.   

 

Jelena Malekinušić, predlaže da se poveća osnovnica za obraćun plaća sa 3.000 na 

3.200, te je predloženo povećanje kojeficijenta odgajateljicama s 2,4 na 2,55.  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na prihvaćanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova 

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

o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina 

 

I 

 

 Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina od 

29.04.2022. godine. 

II 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću 

Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 3/19, 1/20 i 2/22). 

 

III 

 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  402-01/22-01/31 

URBROJ: 2176/19-02-22-1 

 

Ad. 9.  

 

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

suglasnosti na Pravilnik o plaćama u Knjižnici i čitaonici Velika Ludina, na prijedlog 

ravnateljice Knjižnice i čitaonice, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, osnovica za obračun plaće u Knjižnici i čitaonici Velika Ludina je 

3.000 pa se predlaže također povećanje na 3.200, a koeficijenti su ostali nepromijenjeni. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik o plaćama u Knjižnici i čitaonici Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 

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

 

O  D   L   U   K   A 

o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o plaćama u Knjižnici I čitaonici Velika Ludina 

 

I 

 

 Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o plaćama u Knjižnici I čitaonici Velika 

Ludina od 02.05.2022. godine. 

II 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o plaćama u Knjižnici I čitaonici Velika Ludina („Službene novine 

Općine Velika Ludina“ br. 3/19). 
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III 

 

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

Ludina“. 

 

KLASA:  402-01/22-01/32 

URBROJ: 2176/19-02-22-1 

 

Ad. 10. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Statut Općine Velika Ludina, na prijedlog 

općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe kako se predlaže promjena dana Općine sa 01. rujna na 29. 

rujna na blagdan Sv. Mihaela arkanđela, zaštitnika župe. Budući bi se radilo o VIII. 

Izmjenama Statuta izrađen je novi radi lakšeg pračenja.  

 

 Dražen Pavlović, ističe da je već najavljena promjena da se Dan općine ponovno vrati 

sa 01. rujna na 29. rujna, na blagdan sv. Mihaela arkanđela, zaštitnika naše župe. Obrazlaže 

kako se o toj temi već nekoliko puta raspravljalo i nedavno je to upitao i vijećnik Dražen 

Kralj. Proslava dana Općine se nekih zadnjih desetak godina slavio početkom rujna kada se 

voćarima htjelo pomoći za njihovu manifestaciju „Jabuka crvenika“, no, Miholje se cijelo ovo 

vrijeme kod većine građana i smatralo Danom općine, tako da je logično da to onda tako 

ponovno i bude, a što podržavaju i brojne udruge. Iako je na početku rujna vrijeme bilo puno 

ljepše ističe kako posljednjih godina to baš i nije tako, jer se sve manifestacije održavaju u 

natkrivenom prostoru. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Statut Općine Velika Ludina koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN te je donijet slijedeći 

 

S  T  A  T  U  T 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

KLASA:  021-01/22-01/01 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Ad. 11. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Etički kodeks nositelja političkih dužnosti 

u Općini Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, koji je 

stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine, propisana obveza predstavničkih tijela jedinica 

lokalne samouprave da donesu kodeks te urede pitanja sprječavanja sukoba interesa, u roku 

od 6 mjseci od stupanja Zakona na snagu. Slijedom navedenog, predlaže se donošenje 

navedenog akta. 
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Dražen Pavlović, pojašnjava da se radi o Etičkom kodeksu koji uređuje sprječavanje 

sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog 

vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, 

tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje 

sukoba interesa. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u 

Općini Velika Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa 

SUZDRŽAN te je donijet slijedeći 

 

ETIČKI KODEKS 

nositelja političkih dužnosti u Općini Velika Ludina 

 

 

KLASA:  024-02/22-02/01 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Ad. 12. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je 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. 

 

 Jelena Malkinuši, obrazlaže kako je nakon donošenja Etičkog kodeksa nositelja 

političkih dužnosti u Općini Velika Ludina potrebno donijeti Odluku o I. Izmjenama i 

dopunama Odluke o naknadi za rad predsjednika i potpredsjednika te članova Općinskog 

vijeća Općine Velika Ludina. U članku 4. Odluke potrebno je dodati novi stavak 2. koji će 

glasiti da članovi Etičkog odbora i Viječa časti imaju pravo na naknadu za rad u neto iznosu 

od 200,00 kuna po prisutnosti na održanoj sjednici Etičkog odbora i Vijeća časti. Drugi članci 

ostaju na snazi i ne mijenjaju se. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje  Odluku o I. Izmjenama i dopunama Odluke 

o naknadi za rad predsjednika i potpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika 

Ludina koja je donijeta jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN te je 

donijeta slijedeća 

 

Odluka 

 o I. Izmjenama i dopunama  

Odluke o naknadi za rad predsjednika i potpredsjednika 

 te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

 

 

KLASA:  402-01/22-01/29 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 
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Ad. 13. 

 

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

vlasništvu Općine Velika Ludina (1-7), na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je donijeta odluka o prodaji sedam nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina, nakon čega je objavljen natječaj u „Večernjem listu“ od 11. 

travnja 2022. do 25. travnja 2022. godine na koji su se javili zainteresirani ponuditelji. 

Povjerenstvo je predlažilo da se prihvati ponuda kupca koji je ponudio najvišu cijenu za 

nekretninu, a nakon čega će se sklapati Ugovori o prodaji nekretnina.  

 

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

Općine Velika Ludina (1-7) koja je prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, 

ništa SUZDRŽAN te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU  

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

 

KLASA:  402-01/22-01/23 

URBROJ: 2176-19-02-22-18 

 

Ad. 14.  

 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o odobravanju financijskih 

sredstava za redovno održavanje Županijske ceste Ž 3130, na prijedlog općinskog načelnika te 

otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, obrazlaže kako je Općina Velika Ludina u suradnji sa Županijskom 

upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije nastavlja obnovu županijskih prometnica. Uz 

pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture obnovit će se tako prometnica od Male 

Ludine do Mustafine Klade ukupne dužine 9,2 km. Ukupna vrijednost radova je 10 milijuna 

kuna, od čega Općina Velika Ludina izdvaja 2 milijuna kuna, ŽUC 2 milijuna kuna, a 6 

milijuna kuna su sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uz pomoć i saborske 

zastupnice Marijane Petir. Ističe kako je po istom modelu 50:50 napravljena cesta u Okolima i 

prošle godine i cestu u Vidrenjaku. Širina ceste je sada 4 m širine, proširuje se sa svake strane 

po pola metra. Rade se kuferi, nasipa se, potom se skida postojeći sloj, stavlja se mrežica, 

presvlači se asfaltom i nakon toga idu još dva sloja asfalta, izravnavajući i habajući. Kad cesta 

bude gotova zadovoljit će sve potrebe. Naime, radi se o vrlo prometnoj cesti koja povezuje tri 

Županije, Sisačko-moslavačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Zagrebačku. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o odobravanju financijskih sredstava za 

redovno održavanje Županijske ceste Ž 3130 koje je prihvaćeno jednoglasno sa 12 glasova 

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

I 

 

 Odobravaju se financijska sredstva za financiranje radova izvanrednog održavanja 

kolničkog zastora Županijske ceste Ž3130 (dionica Ž3158 – M. Ludina – Kompator – 

Mustafina Klada – Ž3128) na području Općine Velika Ludina, ukupne dužine 9100 metara, u 

iznosu od 2.000.000,00 kuna, u vremenskom periodu 2022./2023. godine iz Proračuna Općine 

Velika Ludina. 

 

Ovlašćuje Općinski načelnik za sklapanje Ugovora sa Županijskom upravom za ceste 

Sisačko-moslavačke županije, Sisak, o zajedničkom financiranju radova izvanrednog 

održavanja kolničkog zastora Županijske ceste Ž3130 (dionica Ž3158 – M. Ludina – 

Kompator – Mustafina Klada – Ž3128) na području Općine Velika Ludina. 

 

Općina Velika Ludina obvezuje se sudjelovati u sufinanciranju radova izvanrednog 

održavanja u iznosu od 750.000,00 kuna, a koje se obvezuje doznačiti na poslovni račun 

Županijske uprave za ceste SMŽ do 31.12.2022. godine. 

 

Preostali iznos radova obračunatih po situacijama, u iznosu od 1.250.000,00 kuna, 

Općina Velika Ludina obvezuje se doznačiti na poslovni račun, najkasnije do 31.12.2023. 

godine iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  402-01/22-01/05 

URBROJ: 2176-19-02-22-5 

 

Ad. 15. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o ažuriranju Plana 

zaštite od požara Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe da je pregledom Plana zaštite od požara Općine Velika 

Ludina, koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 05. sjednici 

održanoj 14.11.2017. godine, izrađen od tvrtke Protection d.o.o. iz Umaga, potrebno donijeti 

Odluku o ažuriranju Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina jer su se u međuvremenu 

nabavljala vozila vatrogasnih postrojbi DVD-a. Načelnik više nema zamjenika načelnika pa je 

potrebno brisanje istog. Došlo je do promjene i u kapacitetu Dječjeg vrtiću Ludina jer je isti 

povečan. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o ažuriranju Plana zaštite od požara 

Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa 

SUZDRŽAN, donijeta je  

 

 



18 

 

O  D   L   U   K   A 

o ažuriranju 

Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina 

 

I 

 

 Pregledom Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina koje je donijelo Općinsko 

vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 05. sjednici održanoj 14.11.2017. godine („Službene 

novine Općine Velika Ludina“ br. 9/17, 3/20), izrađenog od ovlaštenog poduzeća 

PROTECTION d.o.o. Umag, J. Rakovca 10, 52470 Umag, donose se slijedeće izmjene i 

dopune: 

U točki 2. Vatrogasne opreme i postrojba, podtočka 2.1. Postojeće stanje ustroja u 

Tablici 1. kod središnjeg DVD-a Vidrenjak dodaje se naziv vozila „1x PICK UP“. 

 

U točki 2. Vatrogasne opreme i postrojba, podtočka 2.1. Postojeće stanje ustroja u 

Tablici 1. kod postrojbe DVD-a Gornja Vlahinička dodaje se naziv vozila „1 x caddy vozilo 

Mercedes“. 

 

U točki 5. Obavješćivanje općinskih čelnika briše se „zamjenik načelnika Dražen 

Kralj“. 

U točki 8. Ostali u T.6 I T.7 nespomenuti objekti i prostori s povećanom opasnosti od 

požara prema drugim kriterijima u tablici pod: Naziv građevine: PREDŠKOLSKA 

USTANOVA Dječji vrtić Ludina, Lokacija: Velika Ludina, Crkvena ulica 1, promijeniti 

zaposjednutost cca umjesto „50+7“ zamijeniti sa „70+12“.  

 

II 

 Ostale stavke Procjene ostaju na snazi i ne mijenjaju se. 

  

III 

Ova Odluka o ažuriranju Plana zaštite od požara stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA:  214-01/22-01/07 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

 

Ad. 16. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o ažuriranju Procjene ugroženosti 

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

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da se radi također o istoj stvari jer je pregledom 

Procjene ugroženosti od požara Općine Velika Ludina, koje je donijelo Općinsko vijeće na 

svojoj 05. sjednici održanoj 14.11.2017. godine, koju je izradila tvrtka Protection iz Umaga, 

potrebno ažuriranje vatrogasnih vozila koja su nabavljena po vatrogasnim postrojbama i 

također smještajni kapaciteti u Dječjem vrtiću Ludina zbog proširenja i dogradnje istog.  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o ažuriranju Procjene ugroženosti od 

požara Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova ZA, ništa 

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

o ažuriranju  

Procjene ugroženosti od požara Općine Velika Ludina 

 

I 

 

 Pregledom Procjene ugroženosti od požara Općine Velika Ludina koje je donijelo 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 05. sjednici održanoj 14.11.2017. godine 

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 9/17 i 3/20), izrađenog od ovlaštenog poduzeća 

PROTECTION d.o.o. Umag, J. Rakovca 10, 52470 Umag, donose se slijedeće ažuriranje: 

 

U točki 1.10. Vatrogasne postrojbe, podtočki 1.10.1 Profesionalne i dobrovoljne 

postrojbe, Tablica 1-11: Pregled vatrogasnih postrojbi JLS, kod središnjeg DVD-a Vidrenjak 

dodaje se naziv vozila „1x PICK UP“. 

 

U točki 1.10. Vatrogasne postrojbe, podtočki 1.10.1 Profesionalne i dobrovoljne 

postrojbe, Tablica 1-11: Pregled vatrogasnih postrojbi JLS, kod postrojbe DVD-a Gornja 

Vlahinička dodaje se  vozilo „1x Kombi vozilo marke Mercedes“. 

 

U točki 1.12. Građevine s mogućnošću okupljanja većeg broja osoba ili osoba 

smanjene pokretljivosti u Tablici 1-17: Popis građevina s povećanim zaposjedanjem ili s 

osobama smanjene pokretljivosti kod Naziva građevine PREDŠKOLSKA USTANOVA 

Dječji vrtić Ludina, Lokacija: Velika Ludina, Crkvena ulica 1, promijeniti zaposjednutost cca 

umjesto „50+7“ zamijeniti sa „70+12“.  

II 

 Ostale stavke Procjene ostaju na snazi i ne mijenjaju se.  

 

III 

Ova Odluka o ažuriranju Procjene ugroženosti od požara  Općine Velika Ludina stupa 

na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  214-01/22-01/08 

URBROJ: 2176/19-02-22-1 

 

 

 

 Završeno u 17:24 sati. 
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