Z A P I S N I K
sa 32. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sazvane za dan
14.05.2020. godine do 12,00 sati.
Elektronski su glasali vijećnici Općinskog vijeća do 12,00 sati:
- Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Igor Faltis, Jurica
Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir
Nisu glasali: Damir Belavić Tomislav Bišćan, Vedran Svilić, Ivan Marečić,
Nikola Mokosek
Za 32. elektronsku sjednicu Općinskog vijeća Predsjednik Općinskog vijeća predložio
je slijedeći
D N E V N I

R E D :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 31. elektronske sjednice Općinskog vijeća)
2. Upoznavanje sa Izvješćem o radu Općinskog načelnika Općine Velika Ludina između
30. i 32. sjednice Općinskog vijeća
3. Prihvaćanje Plana financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2020. godinu
iz prikupljenih sredstava naknade za razvoj
4. Prihvaćanje Godišnje Izvršenje Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu
sa programima
5. Prihvaćanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike:
Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2020.
do 31.03.2020.
6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu
i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu, I. Izmjena i dopuna Odluka
sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr. programa,
I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i
I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
7. Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Velika Ludina
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila plaćanja za Dječji vrtić Ludina
9. Davanje suglasnosti na Pravilnik Dječjeg vrtića Ludina o upisu djece i ostvarivanju
prava i obveza korisnika usluga
10. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
infrastrukture za 2019. godinu
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11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
12. Donošenje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite
od požara za područje Općine Velika Ludina za 2019. godinu
13. Donošenje Godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Velika Ludina za 2020. godinu
14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2020. godinu
15. Ažuriranje Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina
16. Ažuriranje Plana procjene ugroženosti od požara Općine Velika Ludina
17. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina
u 2020. godini
18. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje
razdoblje 2020.-2023.
19. Razno.
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 32. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Velika
Ludina.

KLASA: 021-01/20-02/04
URBROJ: 2176/19-02-20-5
Ad. 1.
Za usvajanje zapisnika sa 31. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Velika
Ludina održane 16.04.2020. godine vijećnici su se elektronski izjasnili sa 8 glasova ZA te je
donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 31. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Velika
Ludina održane 16.04.2020. godine.
Ad. 2.
Za Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Ludina između 30. i 32.
sjednice Općinskog vijeća vijećnici su se izjasnili sa 8 odgovora ZA da su isto primili na
znanje te je donijet slijedeći
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Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina
za razdoblje od 26.03. do 06.05.2020. godine
I
Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 30. i 32. sjednice
Općinskog vijeća od 26.03.2020. do 06.05.2020. godine.
II
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 022-05/20-01/__
URBROJ: 2176/19-01-20-___
Ad. 3.
Za Plan financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2020. godinu iz
prikupljenih sredstava naknade za razvoj vijećnici su se izjasnili sa 8 glasova ZA te je donijet
slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Plan investicija Eko Moslavina d.o.o. za razvoj sustava zbrinjavanja
komunalnog otpada za 2020. godinu financirane sredstvima JLS iz naknade za razvoj, koji je
sastavni dio ovog Zaključka.
Ukupna vrijednost investicija iz prikupljene naknade za razvoj za 2020. godinu iznosi
3.250.000,00 kuna od toga Općini Velika Ludina pripada 63.050,00 kuna (1,94%).
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/20-12/03
URBROJ: 2176/19-02-20-2
Ad. 4.
Za Godišnje Izvršenje Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu sa
programima vijećnici su se izjasnili sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća

3

O D L U K A
Prihvaća se:
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu,
- Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu sa
- Izvršenjem programa
koji su sastavni dio ove Odluke a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina“.
KLASA: 400-06/20-01/__
URBROJ: 2176/19-02-20-__
Ad. 5.
Za Financijske izvještaje za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji
vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020.
godine vijećnici su se elektronski izjasnili sa 8 glasova ZA te su donijete slijedeće Odluke:
O D L U K A
I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za razdoblje od
01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine i to kako slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
2.279.020
- od toga:
a) prihodi poslovanja
2.201.301
b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine
77.719
UKUPNI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.783.114

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) obveze za rashode za zaposlene
b) obveze za materijalne rashode
c) obveze za financijsku imovinu
d) obveze za nefinancijsku imovinu

1.935.301
95.159
197.114
1.643.010
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Stanje žiro-računa na dan 31.03.2020. godine

1.484.542

1.664.958
118.156

II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/20-01/___
URBROJ: 2176/19-02-20-1
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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 2020. godine i to kako slijedi:

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
- od toga:
a) prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja)
b) prihodi iz Proračuna
c) prihodi od financijske imovine
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nefinancijsku imovinu
Stanje žiro-računa na dan 31.03.2020. godine

U KN
852.203
45.260
263.629
543.314
2.137.315
309.536
1.827.779
21.455

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

KLASA: 402-01/20-01/__
URBROJ: 2176/19-02-20-2
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 2020. godine i to kako
slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI
69.474
- od toga:
a) prihodi iz Proračuna
47.074
b) kapitalne pomoći iz državnog Proračuna
22.400
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

45.474

Stanje žiro-računa na dan 31.03.2020. godine

26.852

42.535
2.939

II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
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KLASA: 402-01/20-01/___
URBROJ: 2176/19-02-20-3
Ad. 6.
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu i Projekcije
Proračuna za 2021. i 2022. godinu rađene su zbog povećanja stavki za: modernizaciju javne
rasvjete 1.200.000,00 kuna, reciklažno dvorište 60.000,00 kuna, Cvjetna ulica 100.000,00
kuna, Dom Gornja Vlahinička 10.000,00 kuna, Udruga slijepih – 15.000,00 kuna, računalne
usluge 15.000,00 kn i smanjenja stavki za: Skretnica za reciklažno dvorište 1.000.000,00
kuna, zimska služba 105.000,00 kn, vodovod Ludinica 300.000,00 kuna, groblje Mala Ludina
300.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima 150.000,00 kuna.
Za I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu i Projekcije
Proračuna za 2021. i 2022. godinu, I. Izmjene i dopune Odluke sa Programima za izgradnju i
održavanje komunalne infrastrukture i dr. programa, I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Velika Ludina i I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa vijećnici su
se elektronski izjasnili sa 8 odgovora ZA, te je donijeta slijedeća

O D L U K A
Donose se:
- I. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2020. godinu,
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu i Projekcije Proračuna
za 2021. i 2022. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za
2020. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za
2020. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2020. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Velika Ludina za 2020.
godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja Općine
Velika Ludina za 2020. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu Općine
Velika Ludina za 2020. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2020.
godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Velika Ludina za 2020.
godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Velika Ludina za
2020. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva Općine Velika Ludina za 2020. god.,
- I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu,
- I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2020. godinu,
koji su sastavni dio ove Odluke a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
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KLASA: 400-06/20-01/__
URBROJ: 2176/19-02-20-__
Ad. 7.
Za Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Velika Ludina koje se odnosi
na financiranje javne rasvjete putem HBOR-a vijećnici su se elektronski izjasnili sa 8 glasova
ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o dugoročnom kreditnom zaduženju
Općine Velika Ludina
Članak 1.
Odobrava se dugoročno zaduženje Općine Velika Ludina putem dugoročnog kunskog
kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb, u iznosu od 1.500.000,00 kuna
(jedanmilijunipetstotisuća kuna) za financiranje obnove javne rasvjete na području Općine
Velika Ludina uz slijedeće uvjete:
Korisnik kredita:

OPĆINA VELIKA LUDINA,
Ul. Sv. Mihaela 37, Velika Ludina
44316 Velika Ludina
OIB: 02359032919

Projekt:

Obnova javne rasvjete na području Općine Velika Ludina

Kreditor:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) – izravno
Kreditiranje putem programa kreditiranja ESIF krediti za
Javnu rasvjetu

Iznos kredita:

1.500.000,00 kuna

Valuta kredita:

U kunama

Krajnji rok korištenja kredita:

Do 31.01.2021. godine

Način otplate kredita:

10 godina bez početka, otplata u jednakim tromjesečnim
uzastopnim ratama (1. rata dospijeva 30.04.2021.)

Kamatna stopa:

0,1 % godišnje, fiksna (IV. skupina razvijenosti)

Zatezna kamata:

U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama
HBOR-a, promjenjiva

Naknada za obradu kredita:

Ne obračunava se

Naknada za rezervaciju sredstava:

Ne obračunava se
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Prijevremena otplata kredita:

Sukladno programu kreditiranja

Naknada za prijevremenu otplatu Ne obračunava se
kredita:
Instrumenti osiguranja kredita:

Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu
financiranja, uključujući, ali ne ograničavajuće se na:
- Mjenice Korisnika kredita,
- Zadužnica Korisnika kredita

Preduvjeti korištenja kredita i/ili
Odobrenja:

Standardni preduvjeti za ovakvu vrstu financiranja što,
među ostalim, uključuje:
- Dostavu projektne dokumentacije u skladu sa
zahtjevima kreditodavatelja;
- Dostavu svih dozvola, suglasnosti i rješenja
potrebnih za gradnju;
- Dokaz da nema neplaćenih poreza ni drugih
pristojbi;
- Dostavu suglasnosti Ministarstva financija /
Vlade RH za zaduživanje Općine kod HBOR-a;
- Dostavu instrumenata osiguranja;
- Zahtjev za povlačenje kredita dostavljen s
odgovarajućom dokumentacijom
Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Velika Ludina za zaključivanje Ugovora o
kreditu, nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Velika Ludina za izdavanje zadužnica i
mjenica za Općinu Velika Ludina kao jamstvo osiguranja povrata kredita.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/20-01/___
URBROJ: 2176/19-02-20-__

Ad. 8.
Za Odluku o utvrđivanju mjerila plaćanja za Dječji vrtić Ludina u kojoj je dodatna
cijena jaslica i zatamnjeni tekst je novi, a ostalo ostaje nepromijenjeno, vijećnici su se
elektronski izjasnili sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća
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ODLUKA
o utvrđivanju mjerila plaćanja
za Dječji vrtić Ludina
Članak 1.
Cijena smještaja djeteta za cjelodnevni ,desetosatni program iznosi:
- 35,00 kn dnevno za jaslice
- 25,00 kn dnevno za vrtić
Cijena smještaja djeteta za program vrtića „ igra + ručak“ iznosi:
- 125,00 kn mjesečno za troškove režije + 12,50 kn po danu za troškove prehrane.
Članak 2.
Cijena smještaja za roditelje koji imaju više od jednog djeteta u vrtiću:
- za prvo dijete iznosi 100 %,
- za drugo dijete iznosi 80 % od pune cijene,
- za treće i svako daljnje dijete iznosi 50 % od pune cijene.
Članak 3.
Za dane izostanka zbog bolesti, pregleda i kontrola kod liječnika, za koju roditelj donese
liječničku potvrdu, cijena cjelodnevnog boravka umanjit će se za 50 % i iznositi 12,50 kn po
danu.
Izostanci bez liječničke potvrde obračunavat će se po punom iznosu.
Članak 4.
Za dane korištenja godišnjeg odmora obračunavat će se 50 % cijene cjelodnevnog boravka,
a za program igra + ručak ne naplaćuje se, uz uvjet da isti traje najmanje 5 dana i da je
unaprijed najavljen.
Za godišnji odmor koji se koristi tijekom cijelog tekućeg mjeseca naplatiti će se samo iznos
od 125,00 kn režija.
Članak 5.
Dani izostanka iz programa igra + ručak uz liječničku potvrdu ne naplaćuju se.
Članak 6.
Radno vrijeme redovitog 10-satnog programa vrtića je od 6:00 do 16:00 sati , ili
prilagođeno potrebama roditelja.
Cijena boravka djeteta dužeg od redovitog programa iznosi:
- za zaposlene roditelje uz predočenje potvrde poslodavca o radnom vremenu 20 kn
po započetom satu bilo u jutarnjem ili poslijepodnevnom dežurstvu.
- za ostale roditelje, kašnjenje u dolasku po dijete se naplaćuje po započetom satu
40,00 kuna.
Članak 7.
Ako dijete polaznik Dječjeg vrtića Ludina ne dođe u vrtić ni jedan dan u mjesecu, a
roditelj izostanak ne opravda, dijete će biti ispisano početkom sljedećeg mjeseca.
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Roditelju koji nije platio uzastopno 90 dana uslugu Dječjeg vrtića Ludina, uskratit će se
usluga korištenja Dječjeg vrtića Ludina sve dok ne podmiri dugovanje.
Članak 8.
Roditelji koji imaju stalno mjesto prebivališta izvan područja Općine Velika Ludina
dužni su osigurati plaćanje ekonomske cijene Dječjeg vrtića koja iznosi 1.440,00 kuna i to u
slučaju ako u Dječjem vrtiću Ludina ima slobodnih mjesta.
Članak 6.
Cijena čuvanja mjesta naplaćuje se 250,00 kn mjesečno.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju cijene smještaja
djeteta u Dječji vrtić Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 3/14).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina.

KLASA: 402-01/20-01/___
URBROJ: 2176/19-02-20-___
Ad. 9.
Za davanje suglasnosti na Pravilnik Dječjeg vrtića Ludina o upisu djece i ostvarivanju
prava i obveza korisnika usluga vijećnici su se elektronski izjasnili sa 7 glasova ZA i 1
glasom PROTIV te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o davanju suglasnosti na
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina
I
Daje se suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga u Dječjem vrtiću Ludina, koji je sastavni dio ove Odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina“.
KLASA: 601-01/20-01/___
URBROJ: 2176/19-02-20-1
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Ad. 10.
Za Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu vijećnici su se izjasnili sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2019. godinu, koje je sastavni dio ovog Zaključka.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 363-01/20-01/__
URBROJ: 2176/19-02-20-__
Ad. 11.
Za Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu vijećnici su se
elektronski izjasnili sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom te je donijet slijedeći

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova komunalne infrastrukture na
području Općine Velika Ludina za 2020. godinu, koji obuhvaća: održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, održavanje groblja, održavanje javne
rasvjete.
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.
DINAMIKA ODRŽAVANJA ZELENIH I OSTALIH POVRŠINA
- Održavanje zelenih površina na području Općine Velika Ludina
- Zimsko održavanje u skladu sa vremenskim uvjetima
Redovno tijekom cijele godine
Red.br.
ovisno o snijegu i vremenskim
Mjesto
uvjetima
Velika Ludina
1.
Svakodnevno i prema potrebi
-centar i okolica centra
-Dječji vrtić
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2.

Mjesečno

3.

Mjesečno

4.

Mjesečno

5.

Mjesečno

6.

Mjesečno

7.

Mjesečno

8.

Mjesečno

9.

Mjesečno

10.

Mjesečno

11.

Mjesečno

12.

Sukladno potrebi

-Dom zdravlja
-okolica crkve Sv. Mihaela
-okolica stare i nove zgrade Općine
-autobusna stanica
Vidrenjak
-dom i okolica sa dječjim igralištem,
- autobusna stanica
Okoli
-dom, vatrogasni dom, igralište i škola
- autobusne stanice
Katoličko Selišće
-dom i okolica doma
-autobusna stanica
Mala Ludina
-dom i okolica sa dječjim igralištem
-autobusna stanica
Kompator
-dom i okolica
-autobusna stanica
Grabričina
-autobusna stanica
Mustafina Klada
-dom i okolica doma
-autobusna stanica
Ruškovica
-dom i okolica doma
-autobusna stanica
Gornja Vlahinićka
-dom i okolica
-autobusna stanica
Grabrov Potok
-dom i okolica doma
- dječje igralište
-autobusna stanica
Zeleni pojasevi lokalnih prometnica

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA
Članak 3.
Tijekom 2020. godine planiraju se sljedeći radovi na nerazvrstanim cestama i poljskim
putovima:
-

-

uređenje bankina po potrebi
uređenje cestovnih jaraka i propusta Vidrenjak: ulica Gaj 3 propusta sa čišćenjem
graba, Vatrogasna ulica 2 propusta, s čišćenjem graba, Okoli 2 propusta i uređenje
cestovnih jaraka (Bestbalko, iza Pesić)
čišćenje raslinja (visoko raslinje i bankine) uz prometnice prema potrebi, a najviše na
vinskim cestama
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-

nasipavanje dijela ulice Bukovec, koji nije predviđen za asfaltiranje (odvojak desno),
nasipavanje ulice na Kopčić brdu prema klijeti Baričević
asfaltiranje dijela ceste između Katoličkog Selišća i Ruškovice gdje je došlo do
klizanja ceste,
Ruškovica prema Nohinom trgu asfaltiranje velike udarne rupe,
asfaltiranje ceste od Kompatora prema Razljevu
krpanje asfaltom udarnih rupa kod PSP Okoli i kod Mahneta Okoli
nasipavanje dijela ceste Vidrenjak – Mala Ludina pored Moslavačke priče
asfaltiranje ulice Bukovec, nastavak asfaltiranja Obrtničke i Cvjetne ulice u Velikoj
Ludini.
Članak 4.

Osim radova navedenih u članku 3. ovog Programa, izvršit će se i drugi radovi i
popravci tijekom 2020. godine za koje će se pojaviti potreba, a sve do iznosa sredstava
planiranih u Proračunu Općine Velika Ludina za 2020. godinu.
ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 5.
DINAMIKA ODRŽAVANJA GROBLJA
- 1x mjesečno i po potrebi i više, tijekom cijele godine redovno
- Pojačano održavanje za Dan mrtvih, V. Gospu i prije sprovoda
Redovno tijekom cijele god.
Red.br. Ovisno o snijegu i vremenskim
uvjetima
1.
Mjesečno i po potrebi i više

Mjesto
Groblje Mala Ludina

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Članak 5.
Zamjena dotrajalih žarulja i rasvjetnih tijela na području Općine Velika Ludina vršit će
se tijekom cijele godine prema dojavi građana i zapažanju komunalnog redara.
Dva puta godišnje izvršit će se pregled, popravak i zamjena neispravnih i dotrajalih
rasvjetnih tijela i to jednom u proljeće i jednom u prosincu – prije Božićnih i Novogodišnjih
blagdana.
Članak 6.
Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade, komunalnog doprinosa i grobne naknade.
Članak 7.
Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina”.
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KLASA: 363-01/20-01/___
URBROJ: 2176/19-02-20-1
Ad. 12.
Za Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara za područje Općine Velika Ludina za 2019. godinu vijećnici su se elektronski izjasnili
sa 8 glasova ZA te je donijeto slijedeće
Izvješće o stanju provedbe
Godišnjeg provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2019. godinu
I.
Općina Velika Ludina je po Godišnjem provedbenom planu u cilju unapređenja zaštite od
požara na području Općine Velika Ludina u 2019. godini provela slijedeće radnje:
Dana 22.06.2019. godine održana je 15. pokazno-taktična vježba sa ciljem provjere
ispravnosti vatrogasne opreme svih DVD-a koja se već tradicionalno održava u Katoličkom
Selišću, na kojoj je sudjelovalo 76 vatrogasaca sa 1 navalnim vozilom, 3 auto cisterne i 5
vatrogasnih motornih štrcaljki. Održani su i savjetodavni sastanci kako bi se opasnost od
nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru, te upozoravanje pučanstva na
zabranu loženja na otvorenom prostoru.
U 2019. godini vatrogasne postrojbe intervenirale su ukupno 19 puta i to:
Požari:
- 6 požara otvorenog prostora
- 3 požara dimnjaka
- 1 požar prometnih sredstava
Tehnička intervencija:
- 1 tehničke intervencije zatvaranja plina na objektu
- 7 tehničkih intervencija uklanjanja prepreka na prometnicama
- 1 tehnička intervencija otvaranja stana
Na navedenim intervencijama sudjelovalo je 88 vatrogasaca, a utrošeno je ukupno 194 sati
rada.
Održana je redovna godišnja skupština VZO-a i dvije sjednice predsjedništva i
zapovjedništva, svečano obilježen dan vatrogasaca Sv. Florijan u Okolima te je organizirano
25. Općinsko natjecanje djece.
Na području općine Velika Ludina u 2019. godini Hrvatske vode izvodile su sljedeće radove
održavanja:
•
•
•

Košnja trave strojnim mlatilicama
Strojno krčenje, sječenje i skupljanje šiblja strojnim mlatilicama
Ručno čišćenje nanosa iz cijevnih propusta
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Navedene radove na uređenju kanala III. i IV. reda za detaljnu odvodnju na području svih
katastralnih općina na području JLS Općina Velika Ludina izvodila je licencirana tvrtka za
vodograđevne radove, stručno osposobljena za rad u vodnom gospodarstvu prema strogim
pravilima i stručnim uputama, pod strogim nadzorom nadzornih inženjera iz Hrvatskih voda.
Tvrtke su opremljene najmodernijim strojevima za košnju trave i malčiranje sa traktorskim i
bagerskim priključcima iza kojih u pravilu biljni ostatci su usitnjeni i negorivi tako da je
požarna opasnost svedena na minimum.
Navedeni radovi su vršeni na ukupno 303 kanala ukupne dužine preko 210 kilometara na
k.o. Vidrenjak, Ludina, Katoličko Selište, Ruškovica Gornje Jelenska, Grabrov potok i Okoli.
U 2019. godini nije bilo intervencija u obrani od poplave od dobrovoljnih vatrogasaca iz
DVD-a i Vatrogasne zajednice Općine Velika Ludina, kao što je bio slučaj ranijih godina za
vrijeme ekstremnih oborina.
II.
Općina Velika Ludina je Proračunom za 2019. godinu za gore navedene aktivnosti
osigurala 246.000,00 kuna, od čega je ostvareno 235.633,00 kuna.
III.
Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Općine Velika Ludina za 2019. godinu dostavit Sisačko-moslavačkoj
županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za
zaštitu okoliša i prirode.
IV.
Ovo Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Općine Velika Ludina za 2019. godinu objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 214-01/20-01/____
URBROJ: 2176/19-02-20-___
Ad. 13.
Za Godišnji Provedbeni plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine
Velika Ludina za 2020. godinu vijećnici su se elektronski izjasnili sa 8 glasova ZA te je
donijet slijedeći
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
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.
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Članak 2.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Velika Ludina potrebno je u
2020. 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 i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i
mjerama zaštite od požara 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 određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju
ugovora o koncesiji („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 7/19).
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
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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
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
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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: Moslavina d.o.o.Kutina, 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 „Eko Moslavina d.o.o.“ Kutina sakuplja i odvozi komunalni otpad.
Općina Velika Ludina u 2019. godini pustila je u rad Reciklažno dvorište za odvojeno
prikupljanje otpada te ga dala na upravljanje tvrtki „Eko Moslavina d.o.o.“ Kutina.
Do reciklažnog dvorišta osiguran je vatrogasni pristup, a na samom reciklažnom
dvorištu primjenjuju se propisi kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara.
Izvršitelj zadatka: Eko Moslavina d.o.o.
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
izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina
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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.
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.
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Članak 4.
Sredstva za provedbu obveza Općine Velika Ludina koje proizlaze iz ovoga Provedbenog
plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine za 2020. 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, Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i
prirode.
Članak 7.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina”.

KLASA: 214-01/20-01/___
URBROJ: 2176/19-02-20-___
Ad. 14.
Za Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2020. godinu prema uputi Ministarstva uprave
vijećnici su se izjasnili sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća
ODLUKA
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina
za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće), koja se osiguravaju u Proračunu Općine Velika Ludina za 2020.
godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava.
Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova u
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

20

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci
odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 3.
Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 13, od toga su 2 člana
podzastupljenog spola.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u
iznosu od 100,00 kn.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Velika
Ludina na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s
liste grupe birača tromjesečno, u četiri jednaka dijela.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za
rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za
2020. godinu („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 10/19).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/20-01/___
URBROJ: 2176/19-02-20-___
Ad. 15.
Za Ažuriranje Plana zaštite od požara Općine Velika Ludina vijećnici su se izjasnili sa
8 glasova ZA te je donijeta slijedeća
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), izrađenog od ovlaštenog poduzeća PROTECTION
d.o.o. Umag, J. Rakovca 10, 52470 Umag, donose se slijedeće izmjene:
21

U točci 2. Vatrogasne opreme i postrojba, podtočka 2.1. Postojeće stanje ustroja u
Tablici 1. kod DVD-a Velika Ludina zamjenjuje se naziv Kombi vozilo „Mercedes“, sa
nazivom „Ford“.
U točci 2. Vatrogasne opreme i postrojba, podtočka 2.1. Postojeće stanje ustroja u
Tablici 1. kod DVD-a Ruškovica briše se riječi „1x kombi (posada 8) (TAM)“ i kod DVD-a
Kompator brišu se riječi „1x kombi (posada 9) (FIAT IVECO)“.
U točci 2. Vatrogasne opreme i postrojba, podtočka 2.4. Sustav subordinacije i
zapovijedanja, u Tablici 5. Zapovjedna struktura DVD-a JLS, zamjenjuje se zapovjednik
DVD-a Vidrenjak „Goran Petrec“ sa novim zapovjednikom „Ivica Šćuri, Vidrenjak, Mije
Stuparića 96, Mob. 095/821-0232“.
U točci 7. Objekti s eksplozivnim i opasnim tvarima, u Tablicu 1. potrebno je dodati
novi izgrađeni objekt „Kompresorska stanica na plinskom transportnom sustavu – KS 1
Velika Ludina“.
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: 214-01/20-01/__
URBROJ: 2176/19-02-20-__
Ad. 16.
Za Ažuriranje Plana procjene ugroženosti od požara Općine Velika Ludina vijećnici
su se elektronski izjasnili sa 8 glasova ZA te je donijeta
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), izrađenog od ovlaštenog poduzeća
PROTECTION d.o.o. Umag, J. Rakovca 10, 52470 Umag, donose se slijedeće ažuriranje:
U točci 1. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA, podtočka 1.2. Broj stanovnika i pregled
naselja, u prvoj rečenici ispravlja se greška pa umjesto „18 statističkih naselja“ treba stajati
„12 statističkih naselja“.
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U podtočci 1.10.1 Profesionalne i dobrovoljne postrojbe, Tablica 1-11: Pregled
vatrogasnih postrojbi JLS, kod DVD-a Velika Ludina zamjenjuje se naziv Kombi vozilo
„Mercedes“, sa nazivom „Ford“.
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: 214-01/20-01/__
URBROJ: 2176/19-02-20-__
Ad. 17.
Za Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina u
2020. godini vijećnici su se elektronski izasnili sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA
U 2020. GODINI
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br.: 82/15, 118/18, 31/20)
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
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)
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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
Središnje DVD*
1 NV, 1 AC, 1K
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 TC, 1 MVŠ
regulirano statutom društva
1 MVŠ
regulirano statutom društva

područje odgovornosti
područje Općine
-

* 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
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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
Šćuri Ivica
Mije Stuparića 96, 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
095/821-0232
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
predsjednik VZ Općine Velika Ludina

Branko Moguljak

Mije Stuparića 11, Vidrenjak

zapovjednik VZ Općine Velika Ludina

Goran Bistrički

Cvjetna 11, Vidrenjak

044/ 658143
098/ 394678
044/ 658470
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).
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Tablica 8.

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
2020. godinu (kn)

2019. godini (kn)
1.

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

0,00

5.000,00
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RB

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

REALIZIRANO
U

PLANIRANO ZA
2020. godinu (kn)

2019. godini (kn)
SKLONIŠTA
(tehnička kontrola, tekuće i investicijsko
održavanje skloništa osnovne zaštite, te
osiguranje uvjeta za druge oblike
sklanjanja)
2.

0,00

0,00

235.633,00

275.000,00

0

0

77.917,00

83.000,00

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
5.000,00

5.000,00

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA (1+2+3+4+5)

318.550,00

368.000,00
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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 2018. i 2019. godini izdvojila sredstva za razvoj civilne
zaštite, potrebno je i dalje sukladno člancima: 16., 17., 18., 19. Zakona o sustavu civilne
zaštite (N.N. br. 82/15, 118/18, 31/20) u Proračunu za 2020. godinu izvršiti zakonsku
obvezu osiguranja sredstava za razvoj civilne zaštite.

KLASA: 810-06/20-01/__
URBROJ: 2176/19-02-20-__
Ad. 18.
Za Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje
razdoblje 2020.-2023. vijećnici su se izjasnili sa 8 glasova ZA te su donijete slijedeće

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE
2020., 2021., 2022., 2023.
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,
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- 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
dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
- pravne osobe koje su odlukom izvršnog tijela Općine Velika Ludina određene kao
operativne snage u sustavu civilne zaštite u narednom razdoblju dužne su u operativnim
planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
U daljnjem razvoju sustava civilne zaštite poduzeti sve potrebne mjere radi
usklađivanja postojećih akata iz područja zaštite i spašavanja sa Zakonom o sustavu civilne
zaštite, uređenje i opremanje prostora za smještaj i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara.
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Članak 3.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje
razdoblje 2020., 2021., 2022. i 2023. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 810-61/20-01/__
URBROJ: 2176/19-02-20-_

Ad. 19.
Pod razno nije bilo pitanja vijećnika.
Završeno u 12:00 sati.

Referent za administrativne poslove:

Mirjana Rajtora

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak
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