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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 28.08.2018. godine u 

15,00 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, 

Damir Belavić, Igor Faltis, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir   

 

 Odsutni vijećnici: Vedran Svilić, Ivan Marečić, Nikola Mokosek,  

                                           

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

- Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova – pročelnik JUO, 

- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina, 

- Mirjana Rajtora, administrativni referent I, 

- Branko Nikitović, snimatelj Mreže TV Zagreb 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

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

dnevnog reda, te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatirao da je na 

sjednici prisutno 10 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke 

Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje predloženi dnevni red 15. sjednice 

Općinskog vijeća koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 

 Prihvaća se dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

KLASA:  021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-8 

 

 

D N E V N I    R E D : 
 

 

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

    (Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća),  

    

2. Aktualni sat,  

 

3. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade i priznanja koja će se dodijeliti za  

    Dan Općine Velika Ludina za 2018. godinu, 
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4. Donošenje Odluke o proglašenju Dana hrvatskih branitelja Općine Velika Ludina, 

 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude FIL-ADRIA TURIST d.o.o. iz Zagreba 

    za prodaju suvlasničkog dijela Općine Velika Ludina za prodaju nekretnina u  

    Malom Lošinju, 

 

6. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Poslovnog Izvješća Ludine d.o.o., Sv. Mihaela 37 

    za 2017. godinu, 

 

7. 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 30.06.2018.  

 

8. Razmatranje i donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2018.    

    godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, IV. Izmjena i dopuna Odluka sa 

    Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr. programa,        

    IV. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i  

    IV. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa, 

 

9. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Općine Velika Ludina, 

 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja boravka udomljene djece u  

      Dječjem vrtiću Ludina, 

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 24.07.2018. godine, te otvara raspravu. Kako primjedbi na 

zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je 

donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

24.07.2018. godine. 

 

 

KLASA: 021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-8 

 

Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat, te ističe da su dostavljena dva 

Izvješća o radu općinskog načelnika između dvije sjednice i to: Izvješće o radu Općinskog 

načelnika između 13. i 14. sjednice (od 01.06.2018. do 19.07.2018. godine) i Izvješće o radu 

između 14. i 15. sjednice (od 19.07.2018. do 24.08.2018. godine), te daje usmeno izvješće o 

trenutno aktualnim radovima na području Općine Velika Ludina. 
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 Ističe da su prema Odlukama koje su donijete na 14. sjednici Općinskog vijeća 

prodane dvije parcele u vlasništvu Općine Velika Ludina putem javnog natječaja 

zainteresiranim kupcima a to su: Vlado Gospočić iz Popovače, Moslavačka Slatina za pet 

čestica koje su građevinska i poljoprivredna parcela u Katoličkom Selišću u iznosu od 

20.501,00 kuna i drugom kupcu: Petru Miškoviću iz Gornje Vlahiničke 1/24 dijela nekretnina 

u vlasništvu Općine Velika Ludina koje se nalaze u Gornjoj Vlahiničkoj, a to su stambena i 

gospodarska zgrada, oranice, livade, pašnjaci, vinogradi i šume u iznosu od 3.823,00 kune. 

 

 Ujedno ističe kako je dana suglasnost Eko Moslavini d.o.o. Kutina na povećanje cijena 

komunalnih usluga, ujedno ističe kako Poduzeće ima velikih problema jer se dijele otkazi, 

smanjuju se plaće i ponovno će doći do povećanja cijena. 

 

 Ističe da su započeli postupci nabave za autobusnu kućicu koja bi se trebala postaviti u 

Vidrenjaku pokraj Roma, te je sklopljen ugovor sa izabranim ponuditeljem Izometal d.o.o. 

Kloštar Ivanić, Vukovarska ulica 15. Također je započeo postupak nabave za čišćenje 

kanalizacijskih otvora – šahti u Velikoj Ludini, te je sklopljen ugovor sa Poduzećem Gradnja 

Ilić d.o.o. iz Velike Ludine, Obrtnička 128/A. 

 

 Upoznaje vijećnike da je otvoren natječaj za mjeru 7.4.1. za Uređenje groblja u Maloj 

Ludini unutar mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. koja je raspisana tijekom 

kolovoza 2018. godine, za što je napravljen Projekt i troškovnik gdje se planira napraviti staza 

širine 3 metra, novi asfalt, ograda oko groblja, te urediti novi dio groblja sa novim grobnim 

mjestima. Vrijednost Projekta je cca 1.000.000,00 kuna na koji se Općina javila u suradnji sa 

SI-MO-RA-om d.o.o. Sisak. 

 

 Upoznaje vijećnike da je u zgradi Općine postavljena mala centrala – nabavljen je 

server i oprema, ugrađeni novi Windowsi sa licencama za potrebe rada djelatnika Općine 

Velika Ludina jer je sve bilo u kolapsu, a taj posao je odlično izradilo Poduzeće „Euronet“ iz 

Velike Ludine, Cvjetna ulica. 

   

 Ističe da je produžen rok izgradnje na radovima na uređenju Cvjetne ulice u Velikoj 

Ludini i Reciklažnom dvorištu u Velikoj Ludini. Ujedno ističe da je u Cvjetnoj ulici potrebna 

rekonstrukcija kanalizacije i projektom je određeno manje asfalta nego što je to stvarno 

potrebno. Iz navedenog razloga planirana su sredstva IV. Izmjenama i dopunama Proračuna 

jer se radi o financijskom proboju od onog što je planirano. 

 

 Ujedno ističe da nismo prošli na natječaj Ministarstva graditeljstva na koji je 

kandidirana Duga ulica u Velikoj Ludini. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak konstatira da je 

Općinsko vijeće upoznato odnosno primilo na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika 

između 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 01.06.2018. do 

19.07.2018. godine i Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina između 14. i 15. 

sjednice Općinskog vijeća od 19.07.2018. do 24.08.2018. godine, 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 01.06.2018. do 24.08.2018. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 13. i 14. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 01.06.2018. do 19.07.2018. godine i Izvješće o 

radu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina između 14. i 15. sjednice Općinskog vijeća od 

19.07.2018. do 24.08.2018. godine. 

II 

 

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

 

KLASA: 022-05/18-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-18-__ 

 

Ad. 3. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, obrazlaže da je potrebno donijeti Odluku o dodjeli godišnje 

nagrade i priznanja, na prijedlog Odbora za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja Općine 

Velika Ludina, koja će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom proslave 

Dana Općine Velika Ludina. 

 

 Upoznaje da je temeljem raspisanog Javnog poziva za prikupljanje prijedloga 

kandidata za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja Općine Velika Ludina na Internet 

stranicama Općine V. Ludina u vremenu od 06.07.2018 do 31.07.2018. godine, prikupljeno 

nekoliko prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja. Nakon razmatranja prispjelih 

prijedloga Odbor za dodjelu Godišnje nagrade predlaže da se Godišnja nagrada dodijeli 

Udruzi hrvatskih veterana, invalida i branitelja Domovinskog rata Velika Ludina, a priznanja 

DVD-u Velika Ludina za 125-tu obljetnicu društva, DVD-u Ruškovica za 60-tu obljetnicu i 

DVD-u Katoličko Selišće za 60-tu obljetnicu društva. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O  D   L   U  K  A 

 

I 

 
         Godišnja nagrada Općine Velika Ludina za 2018. godinu u obliku povelje 

dodjeljuje se: 

  

        - Udruzi hrvatskih veterana, invalida i branitelja Domovinskog rata  

                     Velika Ludina – za poseban doprinos u očuvanju spomena na poginule hrvatske  

                                                  branitelje i  njihove obitelji, čuvanje od zaborava istine o  

                                                  Domovinskom ratu, te humanitarnim radom i aktivnostima  

                                                  na području Općine Velika Ludina 
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 P r i z n a n j a   Općine Velika Ludina za 2018. godinu dodjeljuju se: 

 

 1. DVD-u Velika Ludina 

     - za dugogodišnje humanitarno zalaganje na prevenciji i zaštiti od požara,  

                         te 125-te obljetnice društva 

 

        2. DVD-u Ruškovica 

                      - za dugogodišnje humanitarno zalaganje na prevenciji i zaštiti od požara  

                         te 60-te obljetnice postojanja društva 

 

        3. DVD-u Katoličko Selišće 

                       - za dugogodišnje humanitarno zalaganje na prevenciji i zaštiti od požara te 

                         60-te obljetnice postojanja društva 

 

II 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  060-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-6 

 

Ad. 4.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o proglašenju Dana 

hrvatskih branitelja Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika. 

 

 Ujedno ističe kako je prema zahtjevu Udruge hrvatskih veterana, invalida i branitelja 

Domovinskog rata Velika Ludina predložen datum 07. rujan jer je tog datuma poginuo 

hrvatski branitelj Marijan Lovrenčić iz Katoličkog Selišća, jedini poginuli branitelj s područja 

Općine Velika Ludina, pa je s tog razloga izabran taj datum za proglašenje Dana hrvatskih 

branitelja Općine Velika Ludina. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

O PROGLAŠENJU DANA HRVATSKIH BRANITELJA  

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 
Članak 1. 

 Dan 07. rujan proglašava se Danom hrvatskih branitelja Općine Velika Ludina. 

Članak 2. 

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

Ludina“. 
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KLASA:   021-01/18-02/08 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

 

Ad. 5. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti Odluku o prihvaćanju ponude 

FIL-ADRIA TURIST d.o.o. iz Zagreba za prodaju suvlasničkog dijela Općine Velika Ludina 

za prodaju nekretnina u Malom Lošinju, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže da je u materijalima dostavljen prijedlog Odluke i 

Zapisnik sa održanog Povjerenstva u Gradu Kutini, gdje je ispred Općine Velika Ludina bila 

nazočna Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina u svezi prodaje 

nekretnina – odmarališta u Malom Lošinju, koje je suvlasništvo Grada Kutine, Grada 

Popovače i Općine Velika Ludina. Javni natječaj za prodaju nekretnina u suvlasništvu Grada 

Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina bio je objavljen 20.06.2018. godine u 

„Večernjem listu“, na web stranici Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina. 

Javno otvaranje ponuda održano je dana 20.07.2018. godine u 12,00 sati, a pristigle su dvije 

ponude ponuditelja: FIL-ADRIA TURIST d.o.o. Radoslava Cimermana 56 A Zagreb u iznosu 

od 14.120.000,00 kuna i ponuda ponuditelja JADRANKA d.d. Dražica 1. Mali Lošinj d.o.o. u 

iznosu od 12.055.000,00 kuna. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje da je 

najpovoljnija ponuda ponuditelja FIL-ADRIA TURIST d.o.o. Zagreb, te konačnu Odluku o 

prihvaćanju navedene ponude po cijeni od 12.055.000,00 kuna treba donijeti Općinsko vijeće.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o prihvaćanju ponude FIL-ADRIA 

TURIST d.o.o. Radoslava Cimermana 56A, Zagreb za prodaju nekretnina u k.o. Mali Lošinj 

po cijeni od 14.120.000,00 kuna, koja je prihvaćena sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, te 

je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA PRODAJU NEKRETNINA  

U K.O. MALI LOŠINJ 

 

Članak 1. 

 

 Prihvaća se ponuda Ponuditelja FIL-ADRIA TURIST d.o.o. Radoslava Cimermana 

56A, Zagreb, OIB: 61079581166, za kupnju 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, u iznosu od 14.120.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 

 Ukoliko Ponuditelj iz stavka 1. ove Odluke odustane od kupnje predmetne nekretnine, 

prihvaća se slijedeća pravovaljana ponuda Ponuditelja JADRANKA d.d., Dražica 1, Mali 

Lošinj, OIB: 70741052040, u iznosu od 12.055.000,00 kuna. 
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Članak 3. 

 

 O prodaji nekretnina iz stavka 1. ove Odluke u suvlasništvu: Grada Kutine, Grada 

Popovače i Općine Velika Ludina sa izabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o 

kupoprodaji. 

Članak 4. 

 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Velika Ludina za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji 

predmetnih nekretnina. 

 

Članak 5. 

 

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

Ludina“. 

 

KLASA:  711-01/18-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-18-11 

  

Ad. 6. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Godišnje Poslovno Izvješće Ludine d.o.o., 

Sv. Mihaela 37, za 2017. godinu, na prijedlog Općinskog načelnika. Ujedno ističe da su u 

materijalima dostavljeni: Zapisnik i Odluke sa Skupštine Ludine d.o.o. održane 06.06.2018. 

godine i to: Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća uprave za 2017. godinu, Odluka o 

utvrđivanju financijskih izvještaja za 2017. godinu, Odluka o ostvarenoj dobiti u 2017. godini, 

Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2017. godinu, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da je Poduzeće Ludina d.o.o. tijekom 2017. godine dobro 

poslovalo, ukupni prihodi su bili 162.219,00 kuna, ukupni rashodi 150.926,00 kuna, a dobit 

prije oporezivanja iznosila je 11.295,00 kuna koja će se rasporediti u zadržanu dobit.  

Poduzeće je prodalo svoje zemljište za benzinsku pumpu po manjoj tržišnoj vrijednosti od 

procijenjene, jer se na prvi natječaj nije nitko javio odnosno nije bilo zainteresiranog kupca. Iz 

poduzeća Ludina d.o.o. jedan radnik je dao otkaz jer je otišao u inozemstvo, zatim se raspisao 

natječaj za novog djelatnika, a do završetka postupka prošlo je mjesec i pol dana, tako da je 

bilo potrebe uzeti još jednog sezonskog radnika na šest mjeseci da bi se sve vratilo u normalu.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Godišnje Poslovno Izvješće Ludine d.o.o., 

Sv. Mihaela 37, za 2017. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je 

donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Godišnje Poslovno izvješće Ludine d.o.o. Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 

44316 Velika Ludina za 2017. godinukoje se sastoji od:  

 

 - Zapisnika i Odluka sa Skupštine Ludine d.o.o. održane 06.06.2018. godine  

 

koji su sastavni dio ovog Zaključka. 
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II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/18-02/09 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

Ad. 7. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako su u materijalima dostavljeni financijski izvještaji 

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

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Kako rasprave nije bilo, Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijski izvještaj 

Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 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 30. lipnja 2018. godine i to kako slijedi:      

                                       U KN 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                                   3.541.414 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                                3.334.936 

  b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                               206.478 

   

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                                    3.545.148 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                               3.345.746 

   b) rashodi za nabavu  nefinancijske imovine                              199.402 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                      719.230 

 - od toga: 

  a) obveze za rashode za zaposlene                                               91.140 

  b) obveze za materijalne rashode          116.302            

                        c) za naknade građanima i kućanstvima                                        1.410  

  d) za ostale tekuće obaveze                                                          10.378 

                        e) za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          100.000 

                        f) obveze za financijsku imovinu (pozajmica)                          400.000 

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2018. godine                                            - 253.668 

Raspoloživo                                                                                                       146.332 
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II 
 

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

 

KLASA:  402-01/18-01/43 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijski izvještaj proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 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 30. lipnja 2018. godine i to kako slijedi:  

           

                                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                               546.876 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                             546.876                                                  

   

   

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                        524.186 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                            472.923 

                       b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           51.263 

 

    

NEPODMIRENE OBVEZE:                  54.891 

 - od toga: 

  a) obveze za zaposlene                                                          53.838 

             b) za materijalne rashode                                                        1.053  

  

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2018. godine                                           5.213 

 

II 

 

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

 

KLASA:  402-01/18-01/43 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

 

 

 Daje na glasovanje financijski izvještaj proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 
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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 30. lipnja 2018. godine i to kako 

slijedi:            

                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI                                                                                         111.099 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                      111.099 

   

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                             103.633 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                   78.627 

                        b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               25.006 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                         9.460 

 - od toga: 

  a) obveze za zaposlene                                                                  8.916 

  b) za materijalne rashode                                                                 544                       

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2018. godine                                                 6.942 

 

II 
 

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

 

KLASA:   402-01/18-01/43 

URBROJ: 2176/19-02-18-3 

 

Ad. 8. 

 

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

Velika Ludina za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, IV. Izmjene i 

dopune Odluka sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr. 

programa, IV. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i IV. 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako su IV. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2018. godinu proračunski prihodi i primici te proračunski rashodi i izdaci u iznosu 

od 15.854.400 kuna. Upoznaje vijećnike kako je u IV. Izmjenama i dopunama Programa 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture došlo do povećanja sredstava kod 

Održavanja nerazvrstanih cesta, makadamskih puteva, bankina, popravak asfalta, cestovnih 

jaraka i propusta, sanacija klizišta i dr. u iznosu od 50.000,00 kuna tako da je to sada ukupno 

200.000,00 kuna. Dodane su stavke za: Uređenje groblja za ogradu, cestu i stazu u iznosu od 

1.000.000,00 kuna i Kanalizaciju u Cvjetnoj ulici u iznosu od 250.000,00 kuna. U IV. 

Izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

povećane su stavke za 140.000,00 kuna (elektroinstalacija i videonadzor) za Reciklažno 
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dvorište što je ukupno 2.920.000,00 kuna te povećanje za Cvjetnu ulicu u iznosu od 

350.000,00 kuna što je ukupno 2.610.000,00 kuna i dodana je stavaka za Dugu ulicu u iznosu 

od 240.000,00 kuna. U IV. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu 

povećana je stavka Sanitarno-higijeničarski poslovi u iznosu od 10.000,00 kuna što ukupno 

iznosi 35.000,00 kuna. U IV. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u financiranju 

predškolskog odgoja – Dječji vrtić povećana je stavka materijalnih rashoda za 10.000,00 kuna 

u iznosu od 295.000,00 kuna.  Ujedno ističe da je u IV Izmjenama i dopunama Proračuna  

dodana nova stavka nabava spremnika i kontejnera u iznosu od 150.000,00 kuna koji će se 

nabaviti preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

 

 Ističe kako će se sredstva u IV. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba iznad 

standarda u osnovnom školstvu, koja su III. Izmjenama i dopunama Proračuna planirana za 

sufinanciranje školskih udžbenika u iznosu od 140.000,00 kuna, sada prenamijeniti za kupnju 

tablet uređaja. U IV. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi povećani su 

materijalni rashodi Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 15.000,00 kuna što je ukupno 

92.000,00 kuna. U IV. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu povećan je 

iznos N.K. Sokolu Velika Ludina za 40.000,00 kuna tako da je to sada 250.000,00 kuna. 

Ostali programi ostaju isti i ne mijenjaju se. 

 

 U diskusiji i raspravi oko radova na izgradnji kanalizacije u Cvjetnoj ulici koju je 

radila Moslavina d.o.o. Kutina sudjelovali su: Damir Belavić, Igor Faltis, Dubravko Petir, 

Dražen Pavlović i Vjekoslav Kamenščak. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika i rasprave, Vjekoslav Kamenščak daje na 

glasovanje IV. Izmjene i dopune Odluke o  Proračunu Općine Velika Ludina za 2018. god. 

koje su prihvaćene jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. 

godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2018. godinu 

koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 

2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju 

predškolskog odgoja za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u 

osnovnom školstvu za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. 

godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 
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 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018. 

godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 

2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 2018. 

godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu 

koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

Donose se: 

 

- IV. Izmjene i dopune Odluke o  Proračunu Općine Velika Ludina za 2018. god., 

- IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu i  

  Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, 

- IV. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

  za 2018. godinu, 

- IV. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

  za 2018. godinu, 

- IV. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2018. godinu, 

- IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2018. godinu, 

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

  2018. godinu, 

- IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu   

  za 2018. godinu, 

- IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 

- IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu, 

- IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu,  

- IV. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 2018. godinu, 

- IV. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018.  

  godinu,   

- IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2018. godinu 

 

koji su sastavni dio ove Odluke, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 400-06/18-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-18-__ 
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Ad. 9. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti Odluku o kreditnom zaduživanju 

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

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je potrebna suglasnost Općinskog vijeća za kreditno 

zaduženje Općine Velika Ludina kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.157.493,00 kuna 

za završetak radova na asfaltiranju i dogradnji Cvjetne ulice u Velikoj Ludini. Ističe da je 

potrebno investiciju prvo platiti da bi se sredstva refundirala, a za što trenutno nismo u 

mogućnosti. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o kreditnom zaduživanju Općine 

Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

  

O D L U K A 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KREDITNO ZADUŽENJE 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB 

 
Članak 1. 

 

 Daje se suglasnost za kreditno zaduženje Općine Velika Ludina kod Privredne banke 

Zagreb u iznosu od 1.157.493,00 kuna za asfaltiranje i dogradnju Cvjetne ulice u Velikoj 

Ludini. 

Članak 2. 

 

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

Ludina“. 

 

KLASA:   402-01/18-05/02 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

 

Ad. 10. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o oslobođenju plaćanja boravka 

udomljene djece u Dječjem vrtiću Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da se radi o dvjema udomljenim sestrama blizankama 

Glešić Heleni i Magdaleni koje imaju prebivalište na našem području, Gornja Vlahinička, 

Moslavačka ulica, a privremeno su oduzete roditeljima, temeljem rješenja Centra za socijalnu 

skrb i udomljene kod obitelji Ivanke Liteplo iz Popovače, Zagrebačka ulica. Prema 

medicinskoj dokumentaciji preporuka je da se djevojčice socijaliziraju. S obzirom da naknada 

za udomiteljstvo djevojčica jedva pokriva tekuće troškove njihovih potreba, odlazaka na 

bolničke kontrole i dr. potrebno je donijeti odluku o oslobođenju plaćanja boravka udomljene 

djece u Dječjem vrtiću Ludina. 
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 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o oslobođenju plaćanja boravka 

udomljene djece u Dječjem vrtiću Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te 

je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA BORAVKA 

UDOMLJENE DJECE U DJEČJEM VRTIĆU LUDINA 

 
Članak 1. 

 

 Odobrava se boravak djece: Glešić Magdalene i Glešić Helene iz Gornje Vlahiničke, 

Moslavačka 58, 44316 Velika Ludina u Dječjem vrtiću Ludina, koje su privremeno 

udomljene kod obitelji Ivanke Liteplo, Zagrebačka 103, 44317 Popovača, bez naknade. 

 

Članak 2. 

 

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

Ludina“. 

 

 

KLASA:   021-01/18-02/09 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

  

 

 Završeno u 16:02 sati. 

 

 

           Zapisničar:                               Predsjednik: 

 

 

       Mirjana Rajtora                      Vjekoslav Kamenščak  


