Z A P I S N I K
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 17.05.2018. godine u
16,00 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,
Vedran Svilić, Damir Belavić, Ivan Marečić, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko
Petir
Odsutni vijećnici: Igor Faltis, Nikola Mokosek,
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. Kutina,
- Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o. Kutina,
- Vjekoslav Hanjilec, financijski direktor Eko Moslavine d.o.o. Kutina,
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina,
- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina,
- Mirjana Rajtora, administrativni referent I,
- Vanja Kos, novinar Moslavačkog lista Kutina.
Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina koji je pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine, izvjestitelje
dnevnog reda, novinare, te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatirao da je
na sjednici prisutno 11 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke
Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima.
Postavlja pitanje da li ima nadopuna dnevnog reda.
Dražen Pavlović, predlaže nadopunu dnevnog reda pod točkom:
15. Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Mali Lošinj
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje predloženi dnevni red koji je prihvaćen
jednoglasno sa 11 glasova ZA, te daje na glasovanje dopunu dnevnog reda koja je prihvaćena
također jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa
nadopunom.
KLASA: 021-01/18-02/01
URBROJ: 2176/19-02-18-5
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DNEVNI

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća),
2. Aktualni sat i Izvješće Općinskog načelnika od 13.03.2018. do 11.05.2018. godine
3. Razmatranje i prihvaćanje Poslovnog izvješća Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu
4. a) Razmatranje i prihvaćanje Tehničkog izvješća Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017.
godinu
b) Davanje suglasnosti Eko Moslavini d.o.o. Kutina za kreditno zaduživanje
5. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske
korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od
01.01.2018. do 31.03.2018.
6. Davanje suglasnosti Ludini d.o.o. Velika Ludina za prodaju nekretnine na k.č.br. 429/1,
k.o. Ludina (benzinska postaja)
7. Donošenja Odluke za prodaju nekretnina k.č.br. 5068/1, površine 7600 m² i k.č.br. 5068/2,
površine 1854 m², sve z.k.ul. 1073, Građevinska i poljoprivredna parcela, sve u k.o.
Katoličko Selišće, u vlasništvu Općine Velika Ludina kupcu: Ivanu Dumboviću iz
Katoličkog Selišća
8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine na k.č.br. 331, k.o. Ludina (pokraj škole)
9. Donošenje Odluke o odabiru izvoditelja za rekonstrukciju i izgradnju Cvjetne ulice u
Velikoj Ludini
10. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima u Jedinstvenom
upravnom odjelu – službe Općine Velika Ludina
11. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama na području Općine Velika Ludina
12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina u 2018.
godine
13. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje
razdoblje 2018.-2021. godine
14. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Velika Ludina za 2018. godinu
15. Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Mali Lošinj
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Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina održane 20.03.2018. godine, te otvara raspravu.
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane
20.03.2018. godine.
Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je u materijalima za sjednicu dostavljeno Izvješće
općinskog načelnika između 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća od 13.03.2018. do
11.05.2018. godine. Ujedno ističe da je u materijalima dostavljen Pročišćeni tekst Statuta
Općine Velika Ludina i Zapisnik Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije o
stanju na terenu – odgovor koji je tražio komunalni redar, te otvara raspravu.
Tomislav Bišćan, postavlja pitanje da li će se ove godine utrošiti financijska sredstva u
Proračunu za poljoprivredu kako bi se pomoglo poljoprivrednicima?
Damir Belavić, zahvaljuje se u ime Osnovne škole Ludina što je Općina financijski
pomogla sufinanciranje troškova puta i smještaja za sudjelovanje školske ekipe na otvorenom
prvenstvu Italije u Rimu, te pita kad će se doznačiti odobrena financijska sredstva?
Dražen Pavlović, odgovara da će se financijska sredstva doznačiti, ako nisu. Što se tiče
pomoći u poljoprivredi poljoprivrednicima se pomaže na razne načine. Udruga voćara i
vinogradara Moslavine dostavi zahtjev Općini koja uputi zahtjev županu za proglašenjem
elementarnih nepogoda, kao što je to učinjeno i sada zbog niskih temperatura. Svake godine
se do sada poljoprivrednicima davala subvencija za nabavu novih trajnih nasada, nasada
jagoda, subvencija polica osiguranja i dr. pomoći. Smatra da se ove godine Općina nije u
mogućnosti isplaćivati takve pomoći jer se Proračun loše puni.
Tomislav Bišćan, smatra da bi pomoć manjim poljoprivrednim gospodarstvenicima
dobro došla za nabavu novih nasada i klasifikaciju tla.
Dubravko Petir, podržava taj prijedlog da se pomogne malim OPG-ima, te ističe kako
pomoći za analizu tla daje županija.
Vjekoslav Kamenščak, ističe da bi sami poljoprivrednici trebali voditi brigu o tome,
jer to još nitko nije tražio. Kad to sami poljoprivrednici budu tražili zahtjev će se razmatrati i
u skladu s time donijeti odgovarajuća Odluka.
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Dražen Pavlović, ističe kako je i županija do sada davala poticaje za nasade jagoda i
dr. trajne nasade i dr. Županije je raspisivala natječaj za plastelnike, ali se nitko s našeg
područja nije javio. Ističe kako je dana 16.05.2018. godine bilo javno izlaganje Plana
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem koje će ubrzo biti kao točka dnevnog reda na
slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.
Ivan Marečić, postavlja pitanje korištenja domova na području Općine Velika Ludina,
odnosno naplate, jer prema njegovom saznanju neki mještani plaćaju korištenje doma, a neki
ne, pa ga zanima šta će se učiniti sa onima koji su koristili dom, a nisu platili? Da li će se
opomenuti predsjednike Mjesnih odbora?
Dražen Pavlović, odgovara da se korištenje domova naplaćuje različito prema Odluci
o korištenju domova, odnosno domovi Velika Ludina, Vidrenjak i Okoli za manje svečanosti
500,00 kuna, a ostali domovi manje. Svi domovi moraju se platiti, pa će ispitati tko nije
koristio dom i platio, a predsjednik svakog mjesnog odbora mora voditi brigu o korištenju
domova i voditi brigu da se korištenje doma naplati.
Dubravko Petir, smatra da je svaki predsjednik Mjesnog odbora dužan voditi brigu o
korištenju doma, a koji ne želi neka se makne s te dužnosti. Postavlja pitanje šta je sa
zapuštenim imanjima npr. u Mustafinoj Kladi jer ima puno gmizavih životinja koja mogu
naštetiti djeci.
Jelena Malekinušić, odgovara da komunalni redar svaki dan šalje opomene i
upozorenja što se tiče čišćenja zapuštenih imanja, tako da se na tome radi svakodnevno.
Dražen Pavlović, ističe kako je na zapuštenom imanju u Mustafinoj Kladi najmanje 14
vlasnika kojima se redovito šalju opomene za čišćenje, a oni se ne mogu dogovoriti to će to
počistiti. Ističe kako je Drvni centar iz Gline tražio da na području Općine Velika Ludina
besplatno izvrši sječku zaraslih površina u vlasništvu Općine i privatnih parcela, ako netko
ima, jer njima treba biomasa za preradu.
Tomislav Bišćan, predlaže da svi mještani koji su gradili te domove imaju besplatno
korištenje, te smatra da bi trebalo biti za sve jednako.
Vedran Svilić, ističe kako Županijska uprava za ceste u svom zapisniku sa terena nije
navela sanaciju rupe kraj groblja, te smatra da bi se desna strana kod Pomahača trebala očistiti
i da im se pošalje takav dopis. Što se tiče klizišta u Pešćenici ističe da je postalo odlagalište
otpada od kada je postavljana kamera na Česmi.
Dražen Pavlović, ističe kako će to čišćenje kod Pomahača uči u popis čestica koje će
Drvni centar Glina čistiti bez naknade, zajedno sa Poslovnom zonom, čestica preko puta
Roma, zatim neke čestice u Vidrenjaku i Okolima. Županijska uprava za ceste je obilaskom
terena odgovorila na zahtjev komunalnog radara kad će se navedena problematika riješiti.
Ujedno ističe da je ovih dana potpisan Ugovor o uslugama izrade detaljne
dokumentacije Sustava navodnjavanja Velika Ludina. Potpisali su ga, s predstavnicima
Zajednice izvršitelja, župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić, u nazočnosti svojih
zamjenika Romana Rosavca i Ivana Celjaka, i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran
Đuroković. Vrijednost potpisanog Ugovora je 2.250.000,00 kuna.
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Ističe kako će se potpisivanjem navedenog ugovora značajno unaprijediti razvoj
poljoprivrede na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području Općine Velika
Ludina. Ističe kako Projekt navodnjavanja Općine Velika Ludina traje već nekoliko godina
gdje je Županija zajedno s Hrvatskim vodama izradila idejni projekt i do sada je uloženo
370.000 kn u idejni projekt i izdavanje lokacijske dozvole. Ovaj projekt će omogućiti da
proizvođači koji su prisutni na tom području mogu još više i kvalitetnije proizvoditi, a što je
vrlo bitna pomoć poljoprivrednicima na području Općine Velika Ludina. Nositelj ovog
projekta je Županija Sisačko-moslavačka koji će se financirati iz Programa ruralnog razvoja
putem Ministarstva poljoprivrede uz veliku potporu europskih sredstava. Procjena ukupnih
ulaganja za ovaj projekt je više od 80.000.000 kn, od čega se 85% može povući iz EU, a
preostalih 15% će isfinancirati državni proračun. Rok za projektiranje glavnih izvedbenih
projekata je 18 mjeseci.
Vjekoslav Kamenščak, konstatira da je Općinsko vijeće upoznato sa Izvješćem
općinskog načelnika između 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća od 13.03.2018. do
11.05.2018. 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 13.03.2018. do 11.05.2018. godine
I
Prima se na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina za razdoblje od
13.03.2018. godine do 11.05.2018. godine.
II
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

Ad 3.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i prihvaćanje Poslovnog izvješća
Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu, koje je dostavljeno u materijalima za Općinsko
vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, daje riječ direktoru Moslavine d.o.o. da isto
obrazloži.
Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. Kutina, pozdravlja sve nazočne, te ističe da ovo
Poslovno izvješće za 2017. godinu uključuje revidirane financijske izvještaje, pokazatelje, te
revizijsko izvješće. U poslovnoj 2017. godini ostvaren je prihod u iznosu od 19.809.841,00
kuna i rashod od 19.600.186,00 kuna, odnosno s neto dobiti u iznosu od 164.625,00 kuna.
Ukupna imovina tvrtke za 15 godina (2003.-2017.) porasla je sa 62.471.774,00 kuna
na 227.591.141,00 kuna, dok je 38.619.561,00 planom podjele s 30.06.2013. godine
preneseno je na Eko Moslavinu d.o.o., a ukupni kapital je porastao za 35.353..065,00 kuna,
odnosno sa 23.795.000,00 kn na 59.148.065,00 kn, s tim da je 11.216.182,00 kn planom
podjele prenijeto na Eko Moslavinu d.o.o.
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U 2016. godini putem kohezijskog fonda kroz prijavu na EU natječaje sufinancirana
su četiri projekta u vrijednosti 31.451.371 kn, koji su završeni u 2017. godini. Analizirajući
pomake u strateškim ciljevima ističe kako je Moslavina d.o.o., ne samo prepoznata, već i
potvrđena u svim važnim institucijama kao što su npr. Hrvatske vode Zagreb, kao dokazani
nositelj aktivnosti koji može provesti zacrtane programe. Uspjelo se pokrenuti i programe čija
se realizacija očekuje u naredne dvije do četiri godine, a to su projekti prema fondovima EU.
Važno je napomenuti da se u narednom razdoblju uz provedbu projekata očekuje
daljnje provođenje reforma i moguće promjene sukladno Zakonu o vodama i Uredbom o
uslužnim područjima (2014. g). Ovisno o postavljenim budućim Zakonskim okvirima na
nivou države Moslavina d.o.o. će se morati pripremiti za nadolazeće promjene isto tako u
suradnji s JLS definirati svoju strategiju u danom okruženju i pokušati postići pregovarajuću
moć postizanjem regionalnog distributera, a koja je već prepoznata kao strateško jako
poduzeće koje je spremno za nadolazeće promjene.
Ističe kako se može zaključiti da Društvo kontinuirano ulaže u povećanje učinkovitost
i optimalizaciji troškova u obavljanju djelatnosti s ciljem pružanja još kvalitetnije vodne
usluge građanima i ostalim korisnicima, a uvažavajući zahtjeve, posebnosti i različitost
koncepcija svih članova društva (Kutina, Popovača, V. Ludina) što daje vidljive rezultate.
Evaluacija projekta 2003.-2017. godine pokazala je da je Društvo uspješno ispunilo sve svoje
zacrtane ciljeve i razvija se prema planu JLS.
Ističe da je zabilježen pad prihoda za 3,65 %, te ističe da je nedovoljno izgrađenih
sustava kanalizacijskih mreža u sve 3 JLS, a s time i nedovoljan broj korisnika. Obrazlaže da
se ovih dana dogodio kvar na cjevovodu koji je trajao malo duže jer djelatnici nisu na vrijeme
otkrili kvar što je uputio ispriku.
Dubravko Petir, postavlja pitanje vodoopskrbe gornjih dijelova naselja odnosno
Mustafine Klade da li kod kvarova postoji mogućnost priključenja na neki drugi
vodoopskrbni cjevovod odnosno Čazmanski ili neki drugi? Ujedno postavlja pitanje da li
ikako postoji mogućnost da se naselju Ludinica napravi vodovod?
Mijo Šepak, ističe kako je to vrlo teško izvedivo zbog profila cijevi i raznih tehničkih
razloga.
Dražen Pavlović, ističe da naselje Ludinica najudaljenije naselje koje nije u
mogućnosti spojiti na gradski vodovod. Ističe kako je ponudio rješenje mještanima Ludinice
na način da se pripoje na pumpu kroz neki izvor, da se napravi kontejner da se voda ne
zamrzne i kvalitetnu pumpu koja bi tjerala vodu do kuća, ali oni su sada na potezu, a što bi se
napravilo u trošku Općine.
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina
za 2017. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
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Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu, koje je
sastavni dio ovog Zaključka.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/18-07/03
URBROJ: 2176/19-02-18-2
Ad. 4. a)
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. a) Razmatranje i prihvaćanje Tehničkog
izvješća Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te
daje riječ direktorici Eko Moslavine d.o.o. Kutina da isto obrazloži.
Adrijana Cvrtila, ističe kako se Tehničko izvješće Eko-Moslavine d.o.o. za 2017.
godinu, koje je dostavljeno u materijalima, sastoji od prikupljanja, deponiranja i obrade
komunalnog otpada. Ističe kako je kod prikupljanja komunalnog otpada broj potrošača na
području Grada Kutine ukupno: pravne osobe 6.771 i fizičke osobe 305. Stupanj
opskrbljenosti kućanstava je 80,62%, što ukupno iznosi 8020 kućanstava prema Popisu 2011.
godine. Kod deponiranja i obrade komunalnog otpada: odloženog komunalnog otpada
sakupljeno je 7247 t, odloženog industrijskog otpada je 26 t, otpada iz domaćinstava
prikupljeno je: papir 180 t, staklo 25 t, razni otpad 6924 t. Otpada dovezenog na deponiju od
građana je 125 t, a glomaznog otpada prikupljeno je 172 t. Razdoblje na koje se Izvješće
odnosi je 01.01.2017. – 31.12.2017. godine.
Broj usluga na području Općine Velike Ludine je 9.926 kućanstava i 423 pravne
osobe. Ističe da je na odlagalištu još ostalo malo kapaciteta za odlaganje što je postao
problem.
Nakon obrazloženja direktorice Eko Moslavine d.o.o. Kutina Adrijane Cvrtila,
Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Tehničko izvješće Eko Moslavine d.o.o. Kutina za
2017. godinu koje je jednoglasno prihvaćeno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Tehničko izvješće Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu, koje je
sastavni dio ovog Zaključka.
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II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 363-01/18-12/10
URBROJ: 2176/19-02-18-2
Ad. 4. b)
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. b) Davanje suglasnosti Eko Moslavini d.o.o.
Kutina za kreditno zaduživanje, na prijedlog općinskog načelnika, te daje riječ direktorici da
objasni.
Direktorica Eko Moslavine d.o.o. Kutina Adrijana Cvrtila istakla je da je Poduzeću
Eko Moslavini d.o.o. potrebno kreditno zaduženje u iznosu od 2.200.000,00 kuna, na rok od 7
godina, u mjesečnim ratama, kod OTP banke, koji će se koristiti za potrebe financiranja
„Modernizacije sustava za gospodarenjem otpadom – (prikupljanje, preuzimanje i sustav
upravljanja evidencijom)“ koji je navedeni u Dopuni Plana financiranja zajedničkih
investicija za 2017.-2018 godinu.
Damir Belavić, ističe da nije zadovoljan uslugom Eko-Moslavine d.o.o. Kutina jer su
rezultati nevidljivi.
Adrijana Cvrtila, ističe da se radi o problemu na nivou cijele države. Sakuplja se papir,
staklo, metal što se sve može plasirati. Staklo se razvrstavalo u dvorištu, ali to nije
prihvatljivo, jer Poduzeće nema pravilno razvrstavanje. Nabavit će se kante, spremnici i
komposteri za sve tri JLS preko Fonda za zaštitu okoliša gdje će Fond sudjelovati u 85%
sufinanciranju. Najavljuje poskupljenje cijene odvoza komunalnog otpada, što će biti na
jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća.
Dubravko Petir, konstatira da se sada razvrstavanje komunalnog otpada radi bez veze
jer ne postoji sortirnica.
Adrijana Cvrtila, ističe kako se za plastiku surađuje sa jednim poduzećem koji
otkupljuje tu sirovinu, a staklo i plastika spušteni su na zelene otoke. Ujedno ističe kako se
razvrstani otpad na odlagalištu ne miješa.
Dejan Faltis, postavlja pitanje kad će se odvoziti glomazni otpad?
Adrijana Cvrtila, odgovara da svake godine sakupljanje glomaznog otpada ide na
jesen, a sada je donijeta nova Uredba po kojoj će se glomazni otpad sakupljati opet od kuće
do kuće, kao što je to bilo nekad, a ne putem kontejnera kao što je to bilo do sada.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog da se Eko Moslavini d.o.o. Kutina
daje suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 2.200.000,00 kuna koje je prihvaćeno sa 7
glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa, te je donijeta slijedeća
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S U G L A S N O S T
I
Daje se suglasnost Eko Moslavini d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 10/1, 44320
Kutina za kreditno zaduženje u iznosu od 2.200.000,00 kuna, na rok od 7 godina, u
mjesečnim ratama, kod OTP banke, koji će se koristiti za potrebe financiranja
„MODERNIZACIJE SUSTAVA ZA GOSPODARENJEM OTPADOM – (prikupljanje,
preuzimanje i sustav upravljanja evidencijom)“, navedenom u Dopuni Plana financiranja
zajedničkih investicija za 2017.-2018. godinu.
II
Ova Suglasnost stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine
Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/18-12/11
URBROJ: 2176/19-02-18-2
Ad. 5.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja
za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu
Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018. godinu, na prijedlog općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje
Financijske izvještaje za Općinu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.
godine koji su prihvaćeni jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta 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 2018. godine i to kako slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
- od toga:
a) prihodi poslovanja
b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine

1.874.622

UKUPNI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.005.712

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:

1.650.744
223.878

1.963.713
41.999
909.542
9

a) obveze za rashode za zaposlene
b) obveze za materijalne rashode
c) obveze za financijske rashode
d) obveze za ostale tekuće obveze
e) obveze za nabavu dugotrajne imovine
f) obveze za kratkoročne zajmove
(minus po žiro-računu)
Stanje žiro-računa na dan 31.03.2018. godine

89.558
316.003
3.399
582
100.000
400.000

183.781

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

KLASA: 402-01/18-01/30
URBROJ: 2176/19-02-18-1

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijske izvještaje proračunskog
korisnika Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine koji su
prihvaćeni jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta 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 2018. godine i to kako slijedi:

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
- od toga:
a) tekuće pomoći iz Proračuna
b) prihodi od imovine
c) prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja)
d) prihodi iz Proračuna

U KN
265.876

49.012
216.864

OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja

249.789

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) obveze za zaposlene
b) obveze za materijalne rashode

62.316
53.838
8.478

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2018. godine

1.577

249.789
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II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/18-01/30
URBROJ: 2176/19-02-18-3
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijske izvještaje proračunskog
korisnika Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.
godine koji su prihvaćeni jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta 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 2018. godine i to kako
slijedi:

UKUPNI PRIHODI
- od toga:
a) prihodi od imovine
b) prihodi iz Proračuna
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U KN
50.440

50.440
49.885
39.320
10.565

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) obveze za zaposlene
b) naknade troškova zaposlenima

9.459

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2018. godine

31

8.916
543

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

KLASA: 402-01/18-01/30
URBROJ: 2176/19-02-18-2
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Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 6. Davanje suglasnosti Ludini d.o.o. Velika
Ludina za prodaju nekretnine na k.č.br. 429/1, k.o. Ludina (benzinska postaja), na prijedlog
Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže da je potrebno Poduzeću Ludina d.o.o. dati odobrenje za
prodaju nekretnine k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, poslovna građevina i zemljište koja se nalazi u
Poslovnoj zoni I, kupcu STUDEN ZORANU, Ulica Kneza Domagoja 28, Velika Gorica po
cijeni od 251.099,00 kuna. Ujedno ističe kako je potrebno dati ovlaštenje direktorici Ludina
d.o.o. za poduzimanje svih radnji potrebnih za sklapanje ugovora o prodaji navedene
nekretnine.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje navedeni prijedlog Odluke koji je prihvaćen
jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

O D L U K A
I
Odobrava se prodaja nekretnine k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, poslovna građevina i
zemljište koja se nalazi u poslovnoj zoni I, u vlasništvu Poduzeća Ludine d.o.o. kupcu
STUDEN ZORANU, Ulica Kneza Domagoja 28, Velika Gorica, po cijeni od 251.099,00
kuna.
II
Zadužuje se direktorica Ludine d.o.o. za poduzimanje svih radnji potrebnih za
sklapanje ugovora o prodaji nekretnine iz članka I ove Odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/18-01/32
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o prodaji nekretnina
k.č.br. 5068/1, površine 7600 m² i k.č.br. 5068/2, površine 1854 m², sve z.k.ul. 1073,
Građevinska i poljoprivredna parcela, sve u k.o. Katoličko Selišće, u vlasništvu Općine
Velika Ludina kupcu: Ivanu Dumboviću iz Katoličkog Selišća, na prijedlog općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
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Tomislav Bišćan, postavlja pitanje tko plaća procjenu nekretnina?
Dražen Pavlović, odgovara da procjenu plaća Općina, a ovaj sav novac koji će Općina
dobiti ide Centru za socijalnu skrb radi skidanja tereta na navedenoj nekretnini.
Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje
navedeni prijedlog Odluke na glasovanje koja je prihvaćena sa 7 glasova ZA i 4
SUZDRŽANA glasa, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE VELIKA LUDINA
I
Odobrava se prodaja nekretnina k.č.br. 5068/1, površine 7600 m² i k.č.br. 5068/2,
površine 1854 m², sve z.k.ul. 1073, Građevinska i poljoprivredna parcela, sve u k.o. Katoličko
Selišće, u vlasništvu Općine Velika Ludina kupcu: IVANU DUMBOVIĆU iz Katoličkog
Selišća, Moslavačkih vinograda 9, 44316 Velika Ludina po cijeni od 21.199,85 kuna.
II
Uplaćena jamčevina koju je uplatio zainteresirani kupac iz točke I ove Odluke u
iznosu od 10% od ukupne cijene predmetnih nekretnina, uračunat će se u prodajnu cijenu
predmetne nekretnine.
III
Između Prodavatelja i kupca iz točke I. ove Odluke sklopit će se ugovori o
kupoprodaji nekretnina, te se ovlašćuje općinski načelnik za pregovaranje o uvjetima i
sklapanje istih.
IV
Ova Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina stupa na snagu
dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/18-01/25
URBROJ: 2176/19-02-18-7
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Ad. 8.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine na
k.č.br. 331, k.o. Ludina (pokraj škole), na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe da je potrebno odobrenje Općinskog vijeća za kupnju
stambene građevine i zemljišta u Velikoj Ludini, Obrtnička 14, k.č.br. 331 – kuća, dvorište i
oranica u mjestu, ukupne površine 6213 m², z.k.ul. 248, k.o. Ludina (zemljište pokraj škole) u
iznosu od 21.000 € u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate, šte će
se regulirati ugovorom, te predlaže donošenje takve Odluke.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog Odluke kojom se odobrava kupnja
stambene građevine i zemljišta u Velikoj Ludini, koja je prihvaćena jednoglasno sa 11
glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Odobrava se kupnja stambene građevine i zemljišta u Velikoj Ludini, Obrtnička 14,
k.č.br. 331 – kuća, dvorište i oranica u mjestu, ukupne površine 6213 m², z.k.ul. 248, k.o.
Ludina, (zemljište pokraj škole) u iznosu od 21.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti po
srednjem tečaju NBH-a na dan uplate.
II
Za kupnju nekretnine iz stavka 1. ove Odluke sklopit će se poseban ugovor sa
prodavateljima prema suvlasničkim dijelovima.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina“.
KLASA: 402-01/18-01/31
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Ad. 9.
Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o odabiru izvoditelja za
rekonstrukciju i izgradnju Cvjetne ulice u Velikoj Ludini, na prijedlog općinskog načelnika, te
otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže da je u postupku javne nabave male vrijednosti za predmet
nabave: Asfaltiranje i dogradnja Cvjetne ulice u Općini Velika Ludina na prijedlog stručnog
povjerenstva za provedbu Javnog nadmetanja predložena ponuda ponuditelja
VODOTEHNIKA d.d. Koturaška cesta 49, Zagreb, u iznosu od 1.588.614,44 kune bez PDV-a
odnosno 1.985.768,05 kuna s PDV-om, a rok završetka radova je 30 dana, jamstveni rok za
izvedene radove je 5 godina.
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje navedeni prijedlog Odluke o odabiru
izvoditelja za rekonstrukciju i izgradnju Cvjetne ulice u Velikoj Ludini koja je prihvaćena
jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

ODLUKA O ODABIRU
1.
U postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Asfaltiranje i dogradnja
Cvjetne ulice u Općini Velika Ludina, ev. broj: 2/2018 odabire se ponuda ponuditelja
VODOTEHNIKA d.d., Koturaška cesta 49, 10000 Zagreb, OIB: 17631431320.
Cijena ponude 1.588.614,44 kune bez PDV-a, odnosno 1.985.768,05 kuna s PDV-om, rok
završetka radova 30 dana, jamstveni rok za izvedene radove 5 godina.
2.
Sukladno članku 306. ZJN 2016, rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave odluke.
3.
Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke sklopiti ugovor o javnoj nabavi s odabranim
ponuditeljem.
4.
Razlozi za isključenje ponuditelja: nema.
Razlozi za odbijanje ponuda: sukladno čl. 295. st.1 ZJN 2016 odbija se ponuda Zajednice
ponuditelja Mipek d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o., jer je na temelju rezultata pregleda i
ocjene ponuda i provjere uvjeta iz čl. 291. utvrdio da je dostavljena ponuda neprihvatljiva, jer
nisu ispunjeni svi uvjeti za kvalitativni odabir.
5.
Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koji će se uz Odluku
dostaviti bez odgode ponuditeljima u postupku, sukladno ZJN 2016 putem EOJN RH.
Obrazloženje:
Naručitelj je na temelju članka 356. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) proveo otvoreni
postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Asfaltiranje i dogradnja Cvjetne
ulice u Općini Velika Ludina, ev. Broj: 2/2018 te je:
- Procijenio ukupnu vrijednost predmeta nabave na 1.808.000,00 kuna bez PDV-a.
- Imenovao stručno povjerenstvo za provođenje postupka nabave.
- Dana 5.travnja 2018. godine poslao u Elektronički oglasnik javne nabave obavijest o
nadmetanju, koja je objavljena 6. travnja 2018. godine. Pod brojem: 2018/S 0F20008695.
- Javno otvorio ponude 26.travnja 2018. godine u 9,00 sati te utvrdio da su u postupku
nabave pristigle tri ponude.
- Izvršio pregled i ocjenu ponuda od strane članova stručnog povjerenstva za javnu
nabavu zaključno s danom 7. svibnja 2018. godine i izradio Zapisnik o pregledu i
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ocjeni ponuda koji se nalazi u privitku ove Odluke.
- Pregledom i ocjenom ponuda od strane članova stručnog povjerenstva ocijenio da je
izabrana ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se, sukladno članku 405. ZJN 2016 izjaviti žalba Državnoj
komisija za kontrolu postupaka javne nabave(u daljnjem tekstu: Državna komisija,
Zagreb, Koturaška cesta 43/IV, u roku deset dana od dana primitka ove Odluke. Žalba
mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. ZJN 2016, a dostavlja se u
pisanom obliku, neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem, ako su za to ostvareni
obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom
potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, Žalitelj je obvezan primjerak
žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 350-01/18-01/01
URBROJ: 2176/19-02-18-11
Ad. 10.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 10. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i
dopunama Odluke o koeficijentima u Jedinstvenom upravnom odjelu – službe Općine Velika
Ludina, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe da se radi o promjeni koeficijenata radnih mjesta
administrativnih tajnika / referenta I i II, tako da se predlaže izmjena koeficijenta
Administrativnom tajniku / referentu I sa „2,20“ na „2,30“, a Administrativnom tajniku
/referentu izmjena koeficijenta sa „2,00“ na „2,30“ zbog povećanog opsega posla na vođenju
poljoprivrednog zemljišta i socijale, te je potrebno zbog istog naziva radnih mjesta izjednačiti
koeficijente.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog Odluke o II. Izmjenama i
dopunama Odluke o koeficijentima u Jedinstvenom upravnom odjelu – službe Općine Velika
Ludina koja je prihvaćena sa 7 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o II. izmjenama i dopunama
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
Namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu – službe
Općine Velika Ludina
Članak 1.
U članku 3. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu - službe Općine Velika Ludina („Službene novine Općine
Velika Ludina“ broj: 6/15 i 3/17), u tablici Popisa radnih mjesta mijenja se Koeficijent za
radno mjesto Administrativni tajnik/ referent I sa „2,20“ na „2,30“.
U tablici Popisa radnih mjesta mijenja se Koeficijent za radno mjesto Administrativni
tajnik/ referent II sa „2,00“ na „2,30“.
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Članak 2.
Ostale odredbe ove Odluke o II. izmjenama i dopunama ostaju na snazi i ne mijenjaju
se.
Članak 3.
Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama objavit će se u «Službenim novinama Općine
Velika Ludina», a stupa na snagu 01. lipnja 2018. godine.

KLASA: 402-01/18-01/33
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Ad. 11.
Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti I. Izmjene i dopune Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama na području Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe da je po uputi Ureda državne uprave potrebno promijeniti
neke nazive kao što su „pas ili mačka“ zamijeniti sa „kućni ljubimci“, umjesto naziva
„OŠTAR PAS“ zamijeniti zvonom na ulaznim vratima i dr. izmjene, a što je navedeno u I.
Izmjenama i dopunama Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine
Velika Ludina.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
te divljim životinjama na području Općine Velika Ludina koje su prihvaćene jednoglasno sa
11 glasova ZA, te su donijete slijedeće
I. IZMJENE I DOPUNE
ODLUK E o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama
na području Općine Velika Ludina
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Velika
Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 4/18) članak 3. mijenja se i glasi:
„(1) Posjednik je dužan:
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom Općine Velika Ludina,
2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini i zaštitu od vremenskih neprilika i
drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje,
3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s njihovom veličinom,
17

4. označiti mikročipom pse i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu,
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora,
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa,
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu
bolesnih i ozlijeđenih životinja,
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj
pitkoj vodi,
9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.
(2) Zabranjeno je:
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili
strah,
3. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje,
4. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,
5. držati kućne ljubimce trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora,
6. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije
izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu
5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili
ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara,
7. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta
posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a
posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor,
8. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 1.) koji je sastavni dio ove odluke.
(3) Općina Velika Ludina kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno
provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.“
Članak 2.
U članku 6. stavak 1. riječi „pasa i mačaka“ zamjenjuju se riječima „kućnih
ljubimaca“.
U stavku 2. riječi „psa ili mačke“ zamjenjuju se riječima „kućnog ljubimca“.
U stavku 4. riječi „pasa i mačaka“ zamjenjuju se riječima „kućnih ljubimaca“.
Članak 3.
U članku 19. iza riječi „ljubimaca“ dodaju se riječi „namijenjenih prodaji“.
Članak 4.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„(1) Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod
njihovim nadzorom.
(2) Vlasnici iz stavka 1. ovoga članka moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.
(3) Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose
troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.
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(4) Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski
inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može
odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika“.
Članak 5.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Općina Velika Ludina sufinancira sterilizaciju kućnih ljubimaca kao jednu od preventivnih
mjera kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca.“
Članak 6.
U članku 22. stavak 1. riječ „psa“ zamjenjuje se riječima „kućnog ljubimca“.
Članak 7.
Članak 32. mijenja se i glasi:
„(1) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, pravna osoba će biti kažnjena iznosom
od 1.000,00 kuna kada:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom općine (čl. 3. st. 1. toč. 1.),
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj veličini te ga nije zaštitio od vremenskih
neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl. 3. st. 1. toč.2.)
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s njegovom veličinom
(čl.3.st.1.toč.3.),
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl. 3. st.1.toč.5.)
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa (čl.3.st.1.toč.6.)
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup
svježoj pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.8.),
7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac
(čl.3.st.1.toč.9.)
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu
(čl.3.st.2.toč.4.)
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prostorima ili dijetu dvorišta bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora (čl.3.st.2.toč.5.)
10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije
izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mi je omogućeno kretanje u promjeru
minimalno 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne
nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih
pravila o vezanju psa. (čl.3.st.2.toč.6.)
(2) Za postupanje protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, odgovorna osoba u pravnoj
osobi će biti kažnjena iznosom od 500,00 kuna.
(3) Za postupanje protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, fizička osoba će biti kažnjena
iznosom od 500,00 kuna“.
Članak 8.
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Članak 33. mijenja se i glasi:
„(1) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, pravna osoba će biti kažnjena iznosom
od 600,00 kuna kada:
1. trajno drži kućne ljubimce na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim
u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se
kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevno nadzor (čl.3.st.2.toč.7.)
2. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 1,) koji je sastavni dio ove Odluke
(čl.3.st.2.toč.8.).
3. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način
krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (čl.4.st.1.)
4. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi
obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti, (čl.4.st.2.)
5. ne prijavi predstavniku stanara u stambenoj zgradi u kojoj obitava posjed pasa (čl.5.st.1.)
6. kao predstavnik stanara ne javi broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu
komunalnom redarstvu (čl.5.st.2.)
7. ne prijavi broj i spol kućnih ljubimaca o kojima skrbi mjesnom odboru (čl.6.st.1.)
8. ne prijavi udomljenje ili kupnju kućnog ljubimca u roku od 10 dana (čl.6.st.2.)
9. psa izvodi na javne površine gdje to ovom odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije
označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (čl.5.)
10. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima,
cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na
drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i
zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora (čl.8.).
11. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti
i nadzora (čl.9.)
12. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očisti
javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.10.)
13. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u
prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (čl.15.)
14. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje:
„OPASAN PAS“. (čl.16.)
15. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodcu. (čl.17.)
16. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca. (čl.20.)
17. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te ih izlaže na javnim površinama,
sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela
jedinica lokalne samouprave p ispunjenju uvjeta propisanih aktom Općine. (čl.27.)
18. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o
uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na
izložbama . (čl. 28.)
(2) Za postupanje protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, odgovorna soba u pravnoj
osobi će biti kažnjen iznosom od 300,00 kuna.
(3) Za postupanje protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, fizička osoba će biti kažnjena
iznosom od 300,00 kuna“.
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Članak 9.
Ove I. Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 323-01/18-01/03
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Ad. 12.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Velika Ludina u 2018. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara
raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe da sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite
predstavničko tijelo u obvezi najmanje jedanput godišnje razmatrati stanje sustava zaštite i
spašavanja, te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom
području. 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 društva, postrojbe, komunalna poduzeća, hitna medicinska pomoć i što su
uključeni i članovi Stožera Civilne zaštite Općine Velika Ludina.
Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, daje na glasovanje Analizu stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina u 2018. godini, koja je prihvaćena
jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA
U 2018. GODINI
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br.: 82/15) predstavničko
tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi je najmanje jedamput
godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatrati stanje sustava zaštite i spašavanja, 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, koja je izrađena prema Pravilniku o
metodologiji izrade Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od
mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa (N.N. 38/08), a usvojilo je Općinsko
vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 14. sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine (Klasa:
214-01/11-01/9, Urbroj: 2176/19-11-01/9).
Prema elementima sadržanim u Procjeni ugroženosti stanovništva, te materijalnih i
kulturnih dobara, te dalnjim aktivnim učestvovanjem stručnih službi Općine na prikupljanju
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potrebnih podataka, izrađen je Plan zaštite i spašavanja Općine Velika Ludina sukladno
Pravilniku o metodologiji za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštita i spašavanja (N.N.
38/08), koji je usvojen na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održanoj 31.
svibnja 2012. godine (Klasa: 214-01/11-01/9, Urbroj: 2176/19-11-01/9)
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.
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
Vidrenjak
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Velika Ludina
Mustafina Klada
Okoli
Gornja Vlahinička
Katoličko Selišće
Mala Ludina
Ruškovica
Kompator

10
10
10
10
10
10
10
10

vozila**
područje djelovanja
područje odgovornosti
Središnje DVD*
1 NV, 1 AC, 1K
područje Općine
područje Općine
Ostala DVD***
1 AC, 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva
1 AC, 1 K,1 MVŠ, regulirano statutom društva
1 K, 1 MVŠ
regulirano statutom društva
regulirano statutom društva
1 K, 1 MVŠ,
regulirano statutom društva
1 K, 1 MVŠ
regulirano statutom društva
1 K 1 TC, 1 MVŠ
regulirano statutom društva
1 K, 1 MVŠ
regulirano statutom društva
-

* dobrovoljni ustroj bez profesionalaca
** NV = navalno vozilo, AC = autocisterna, TC = traktorska cisterna, K = kombi vozilo,
MVŠ=motorna vatrogasna štrcaljka

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

22

Tablica 3.

funkcija
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik

Ime
adresa
telefon
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VIDRENJAK
Goran Bistrički
Cvjetna 11
044/ 658 470
Goran Petrec
Mije Stuparića bb, Vidrenjak
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VELIKA LUDINA
Dario Hegel
Obrtnička 5
044/ 658 081
Dejan Hegel
Sv. Mihaela 21, V. Ludina
044/ 658 199
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MUSTAFINA KLADA
Dubravko Petir
Ulica Mustafina Klada 24
044/ 637 087
Ivica Baričević
Ulica Mustafina Klada 36
044/ 637 080
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a OKOLI
Mile Močilac
Česmanska 5, Okoli
044/ 642 102
Denis Gorički
Crkvena 170
044/ 642 069
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a GORNJA VLAHINIČKA
Dejan Peršić
Moslavačka 4
044/ 638 031
Čedo Pelegrin
Moslavačka 11
044/ 638 039
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KATOLIČKO SELIŠĆE
Vedran Svilić
Ulica Mosl. vinograda 79
044/658 357
Domagoj Šimac
Ulica Mosl vinograda
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MALA LUDINA,
Dalibor Vanjek
Moslavačka 34
044/ 658-002
Nikola Ključar
Moslavačka 59
044/ 658 453
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a RUŠKOVICA
Davor Naglić
Ulica Ruškovica 47
044/658-381
Dražen Grenković
Ulica Ruškovica 3
044/658 377
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KOMPATOR,
Siniša Sanković
Rečica Kriška 1 A
044/658-429
Ivica Naglić
Ulica Kompator 34
044/658-412

mobitel
099/ 2020506
097/7900150
098/ 601216
099/ 5064985
098/ 711919
098/ 1943226
098/ 1982350
098/ 574892
099/ 5937685
098/9504612
095/9000845
091/ 3006604
098/9297994
098/ 774189
091/ 5521700
091/ 5437949

VZ Općine Velika Ludina, Mije Stuparića 30, Vidrenjak, tel. /fax. 044/658472
Mije Stuparića 11,
044/ 658143
predsjednik VZ Općine Velika Ludina Branko Moguljak
Vidrenjak
098/ 394678
044/ 658470
zapovjednik VZ Općine Velika Ludina
Goran Bistrički
Cvjetna 11, Vidrenjak
099/ 2020506

- Komunalna poduzeća:
tablica 4.

komunalno poduzeće Moslavnina d.o.o. – za vodu
odgovorna osoba i dežurstvo
poduzeće Moslavina plin d.o.o. – plin
odgovorna osoba i dežurstvo

telefon
044/ 691-411
telefon
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:
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a) Hitna medicinska pomoć:
Tablica 5.

Zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći
Hitna medicinska pomoć u Kutini

telefon
(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”
Šumarija Popovača

odgovorna osoba
Davor Janković

telefon
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),

-

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 osnivanju i imenovanju Stožera
Civilne zaštite, KLASA: 810-06/17-01/02, URBROJ: 2176/19-01-17-12 od 04.09.2017.
godine).
T

Tablica 8.
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Rbr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ČLANOVI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKA LUDINA
Dužnost u Stožeru
Ime
adresa
telefon
DRAŽEN
Mala Ludina,
U stanu:
Načelnik stožera
KRALJ
Moslavačka 2
044/658-044
zamjenik Načelnika
BORIS
Andrije Hebranga 9,
stožera
MUNKO
Kutina
BRANKO
Vidrenjak,
član Stožera
MOGULJAK
Mije Stuparića 11
PREDRAG
Kralja Petra Krešimira
Posao:
član Stožera
FITNIĆ
IV, Kutina
044/646-111
JOCO
Vidikovac 99
član Stožera
044/811-709
MARKOVIĆ
Petrinja
KATICA
Augusta Šenoe 2,
član Stožera
044/683-946
ZEMAN
Kutina
DRAGUTIN
Velika Ludina,
član Stožara
044/658-087
JUREC
Obrtnička 31
DARIO
Velika Ludina,
član Stožera
HEGEL
Obrtnička 5
MIROSLAV
Velika Ludina
Član Stožera
LIDMILA
Obrtnička 127
MILE
Okoli,
član Stožera
MOČILAC
Česmanska 7

mobitel
098/525313
091/2123039
098/729956
098/394678
098/262317
098/9443221
091/5452796
098/571668
098/601216
099/6580599
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

REALIZIRANO U

PLANIRANO ZA

2017. godini (kn)

2018. godinu (kn)
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CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje,
smotriranje, angažiranje,
osiguravanje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje i dr. aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju)
RB

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

0,00

5.000,00

REALIZIRANO U

PLANIRANO ZA

2017. godini (kn)

2018. godinu (kn)

0,00

0,00

129.316,61

180.000,00

0

0

56.500,00

78.000,00

SKLONIŠTA
(tehnička kontrola, tekuće i
investicijsko održavanje skloništa
osnovne zaštite, te osiguranje uvjeta
za druge oblike sklanjanja)
2.

VATROGASTVO
- opremanje, angažiranje i dr.
(središnje dobrovaljno vatrogasno
društvo, vatrogasna zajednica i
DVD-a)

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.)

4.

UDRUGE GRAĐANA
(crveni križ, ronilački klubovi, radio
amateri, planinari, lovačka društva i
dr.).

5.

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
0

5.000,00

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I
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SPAŠAVANJA

185.816,61

268.000,00

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja daje se slijedeći
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 istaći 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 2016. i 2017. 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) u Proračunu za 2018. godinu izvršiti zakonsku obvezu osiguranja
sredstava za razvoj civilne zaštite.
KLASA: 810-06/18-01/04
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Ad. 13.
Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti i Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje 2018.-2021. godine, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da 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. Snage civilne zaštite su:
Stožer civilne zaštite – stručno operativno i koordinativno tijelo, Vatrogastvo – operativne
snage civilne zaštite, Društvo crvenog križa – Gradsko društvo Kutina – operativna snaga
civilne zaštite, Postrojba civilne zaštite, pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje 2018.2021. godine koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA, te su donijete slijedeće
SMJERNICE
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ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE
2018., 2019., 2020., 2021.
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.
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 DVDa, 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
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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 sklašanje ljudi i materijalnih dobara.
Članak 3.
Ove Smjernice stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

KLASA: 810-61/18-01/05
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Ad. 14.
Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti Godišnji provedbeni plan
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2018. godinu, na
prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe da je temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od
požara županija Sisačko-moslavačka donijela je Provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara za područje Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, na temelju kojeg su sve
JLS dužne donijeti svoje Godišnje provedbene planove unapređenja zaštite od požara za svoje
područje za 2018. godinu. U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Velika
Ludina potrebno je provesti neke organizacijske, tehničke i urbanističke mjere koje su
navedene u Godišnjem provedbenom planu.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2018. godinu koji je prihvaćen
jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2018. GODINU
Članak 1.
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Općinsko vijeće Općine Velika Ludina donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) u
cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Velika ludina.
Članak 2.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Velika Ludina potrebno je u
2018. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1.

Vatrogasna postrojba
a) Na području Općine Velika Ludina nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već
djeluju Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Vidrenjak, te 8 Dobrovoljnih
vatrogasnih društava: Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Gornja Vlahinička,
Katoličko Selište, Mala Ludina, Ruškovica i Kompator.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
b) Ne organizira se stalno 24-satno dežurstvo u sjedištu postrojbe već se uzbunjivanje
vrši osloncem na dežurstvo 112 ili 193, a obavješćivanje se obavlja uzbunjivanjem
zapovjednika i/ili zamjenika zapovjednika postrojbi koji dalje uzbunjuju sustavom
veza (RU, telefon, mobitel) sastav postrojbi.
Prilikom uništavanja biljnih ostataka paljenjem potrebno je, sukladno Odluci o
agrotehničkim mjerama te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Velika Ludina, osigurati dežurstvo vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine Velika
Ludina
c) Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06 i 110/11)
Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Velika Ludina provode redovito ispitivanje
ispravnosti sustava za uzbunjivanje svake prve subote u mjesecu u 12 sati korištenjem
znaka „prestanak opasnosti“, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.
Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
(NN 43/95) i Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02) zadužuju se DVD Vidrenjak,
Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Gornja Vlahinička, Katoličko Selište, Mala
Ludina, Ruškovica i Kompator na provjeru i eventualno popunjavanje opremom i
sredstvima za rad u slučaju nedostataka.
Izvršitelj zadatka: DVD Vidrenjak, Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Gornja
Vlahinička, Katoličko Selišće, Mala Ludina, Ruškovica i Kompator

1.2.

Normativni ustroj zaštite od požara
Općina Velika Ludina ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području
sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
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koncesije na području Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika
Ludina“ broj: 4/12).
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
2.

TEHNIČKE MJERE

2.1.

Vatrogasna oprema i tehnika
a) Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu vatrogasnim domom, spremištem, navalnim
vozilima, autocisternama, kombi vozilima, motornim vatrogasnim štrcaljkama i
opremom za tehničke intervencije.
Središnje DVD Vidrenjak uz pravovremeno okupljanje može efikasno intervenirati u
vremenu od 15 minuta na cijelom području lokalne samouprave.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine Velika
Ludina
b) Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na
opremi i vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.
Izvršitelj zadatka: Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Sisak,
Vatrogasna zajednica Općine Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak

2.2.

Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i
mobilnim uređajima pozivom na dežurni operativni centar 112 Državni ured za zaštitu
i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak, te se vrši uzbunjivanje
zapovjednika središnjeg DVD Vidrenjak.
Izvršitelj zadatka: Središnji DVD Vidrenjak, Vatrogasna zajednica Općine Velika
Ludina, Općina Velika Ludina

3.

URBANISTIČKE MJERE

3.1.

Prostorno-planska dokumentacija
Općina Velika Ludina ima izrađen Prostorni plan uređenja Općine. Izrađivač je bio
dužan kod izrade pridržavati se zahtjeva iz područja zaštite od požara i važećih zakona
i propisa.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina

3.2.

Prohodnost prometnica i javnih površina
Na području Općine Velika Ludina sve su prometne i javne površine uvijek prohodne
u svrhu nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za
korištenjem predmetnih površina u neku drugu svrhu (izvođenje radova i sl.) dužna je
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zatražiti suglasnost Općine i voditi računa o sigurnosti prometa (cestovnog i
pješačkog). Sve eventualne prepreke otkloniti u najkraćem roku. Do svih javnih
građevina (dječji vrtić, osnovna škola, ambulanta, pošta i dr.) osiguran je cestovni
prilaz, a kroz 11 naselja izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim
hidrantima.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak

3.3.

Ispitivanje hidrantske mreže mora se provjeravati u vremenu i na način propisan
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje
požara (NN 67/96 i 41/03).
Izvršitelj zadatka: Barbarić produkt d.o.o. Ivanić Grad, Općina Velika Ludina
Hidrantska mreža za gašenje požara

3.4.

Na području općine izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim
hidrantima u 11 naselja, sukladno Pravilniku za hidrantsku mrežu (NN 8/06),
odgovarajućeg promjera za priključak vatrogasnih cijevi i na međusobnom razmaku
sukladno hidrauličkom proračunu i Pravilniku. Prostor oko hidranata mora biti stalno
dostupan.
Izvršitelj zadatka: Moslavina d.o.o.Kutina, Općina Velika Ludina
Ostali izvori vode za gašenje požara

3.5.

U neposrednoj blizini Općine Velika Ludina nalazi se rijeka Česma koja se može
koristiti kao neiscrpni izvor vode za gašenje požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak
4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Velika Ludina nema na svom području odlagalište komunalnog otpada, već
tvrtka „Moslavina d.o.o.“ Kutina sakuplja i odvozi komunalni otpad.
Općina Velika Ludina u 2014. godini izradila je potrebnu dokumentaciju i pribavila
građevinsku dozvolu za izgradnju Reciklažnog dvorišta. U 2015. godini radilo se na
izmjenama projektne dokumentacije prema uputi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost. Sa izmijenjenom projektnom dokumentacijom u 2017. godini Općina će
se prijaviti na natječaj za sufinanciranje izgradnje Reciklažnog dvorišta za odvojeno
prikupljanje otpada.
5. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA
OTVORENOM PROSTORU
a) Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za RH koji donosi vlada RH, Općina Velika Ludina ima
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izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara, a tijekom 2017.
godine biti će izrađena nova Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i
Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
b) Općina Velika Ludina nema na svom području miniranog zemljišta.
c) DVD redovito organizira pokazne vježbe vezane za gašenje požara, a u skladu s
mogućnostima i zainteresiranosti organizira osposobljavanje za vatrogasca.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, DVD
d) Općina Velika Ludina i Vatrogasna zajednica Općine Velika Ludina organizira
savjetodavne sastanke kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na
najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine Velika
Ludina
e) Općina Velika Ludina ima propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i
međa, poljskih putova i kanala sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama te mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Ludina.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
f) Redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada za
Općinu Velika Ludina izvode Hrvatske vode d.o.o.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode d.o.o. Kutina
g) Na području Općine Velike Ludine domaćinstva su, uglavnom priključena na
vodovodnu mrežu. Prirodna pričuva vode je rijeka Česma.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak
h) Na području Općine ima državnih cesta dužine 5 km, županijskih cesta 26 km,
lokalnih cesta 4,90 km i nerazvrstanih cesta 30,42 km.
Vrši se obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste.
Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Općina
Velika Ludina
i) Područjem općine prolazi magistralna glavna željeznička pruga s oznakom MG 2.1
dužine 5,1 km i služi za mješoviti promet putničkih i teretnih vlakova.
Čišćenje pojasa uz željezničku prugu izvršavaju Hrvatske željeznice.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice
Članak 3.
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Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina upoznat će s odredbama ovoga Provedbenog
plana sve pravne osobe koje su ovim Planom predviđene kao izvršitelji pojedinih zadataka.
Članak 4.
Sredstva za provedbu obveza Općine Velika Ludina koje proizlaze iz ovoga Provedbenog
plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine za 2018. godinu.
Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe
Provedbenog plana.
Članak 6.
Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Općine Velika Ludina dostavit će se Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za
zajedničke poslove.
Članak 7.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina”.

KLASA: 214-01/18-01/07
URBROJ: 2176/19-02-18-2
Ad. 15.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o prodaji nekretnine u
k.o. Mali Lošinj, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović ističe da se radi o prodaji suvlasničkog dijela Općine Velika Ludina
na č. zem. 9155/1 vrt od 2389 m2 iz zk. ul. 6783 k.o. Mali Lošinj od 170/3000 dijela te sva
prava na cijeloj navedenoj čestici kao i prava na č. zem. 9155/2 šuma iz zk. ul. 6764 k.o. Mali
Lošinj i č.z. 1510 zgrada i izgrađeni teren iz zk. ul. 56 k.o. Mali Lošinj te sva prava na cijeloj
navedenoj čestici.Nekretnine i prava koja su predmet prodaje prodaju se kao cjelina te će se
provesti jedinstveni postupak prodaje po procijenjenoj tržišnoj cijeni zajedno sa suvlasnicima
Gradom Popovača i Gradom Kutina.
Tržišna vrijednost predmeta prodaje iznosi 11.186.406,00 kn, a udio Općine Velika
Ludina u kupoprodajnoj cijeni, temeljem Odluke Komisije Vlade Republike Hrvatske za
rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija od 06.03.1996. godine, KLASA:
940-01/95-01/10, URBROJ: 515-02-95-12 iznosi 8,50 %. Tržišna vrijednost predmeta prodaje
je ujedno i početna kupoprodajna cijena nekretnina.
U raspravi oko prodaje sudjelovali su i vijećnici Damir Belavić i Tomislav Bišćan.
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o prodaji nekretnina u k.o. Mali
Lošinj koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

ODLUKA
O PRODAJI NEKRETNINA U K.O. MALI LOŠINJ
Članak 1.
prodaje se suvlasnički dio Općine Velika Ludina na č. zem. 9155/1 vrt od 2389 m 2 iz zk. ul.
6783 k.o. Mali Lošinj od 170/3000 dijela te sva prava na cijeloj navedenoj čestici kao i prava
na č. zem. 9155/2 šuma iz zk. ul. 6764 k.o. Mali Lošinj i č.z. 1510 zgrada i izgrađeni teren iz
zk. ul. 56 k.o. Mali Lošinj te sva prava na cijeloj navedenoj čestici.
Nekretnine i prava koja su predmet prodaje prodaju se kao cjelina te će se provesti jedinstveni
postupak prodaje po procijenjenoj tržišnoj cijeni zajedno sa suvlasnicima Gradom Popovača i
Gradom Kutina.
Članak 2.
Tržišna vrijednost predmeta prodaje iznosi 11.186.406,00 kn, a udio Općine Velika Ludina u
kupoprodajnoj cijeni, temeljem Odluke Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje
sporova o pravima općina, gradova i županija od 06.03.1996. godine, KLASA: 940-01/9501/10, URBROJ: 515-02-95-12 iznosi 8,50 %.
Tržišna vrijednost predmeta prodaje je ujedno i početna kupoprodajna cijena nekretnina.
Članak 3.
Postupak i uvjeti prodaje određeni su javnim natječajem, koji će biti objavljen u dnevnom
tisku.
Tekst oglasa o prodaji sastavni je dio ove Odluke.
Članak 4.
Ovom Odlukom daje se suglasnost da prodaju provede zajedničko povjerenstvo Grada
Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina koje se sastoji od 3 člana.

Članak 5.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kutine za potpisivanje zajedničkog ugovora o kupoprodaji
predmetnih nekretnina.
Članak 6.
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Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Mali
Lošinj, KLASA: 711-01/18-01/02, URBROJ: 2176/19-02-18-6 („Službene novine Općine
Velika Ludina“ broj: 4/18).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 711-01/18-01/02
URBROJ: 2176/19-02-18-7

Završeno u 18:02 sati.
Zapisničar:

Predsjednik:

Mirjana Rajtora

Vjekoslav Kamenščak
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