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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 30.07.2019. godine u 

15,45 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.  

  

 

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Tomislav Bišćan, 

Vedran Svilić, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir   

           

 Odsutni vijećnici: Damir Belavić, Ivan Marečić, Igor Faltis, Nikola Mokosek 

                                                                                 

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

- Jelena Malekinušič, viši upravni referent, 

- Mirjana Rajtora, administrativni tajnik / referent I, 

- Hrvoje Plaščar, financijski knjigovođa, 

 

 

 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 9 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke 

Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, predlaže dopunu dnevnog reda pod točku: 

  

 12. „Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda  

                  Općine Velika Ludina“ 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje dopunu dnevnog reda koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 9 glasova ZA, te daje cjelokupni dnevni red na glasovanje koji je prihvaćen 

također jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa 

dopunom. 

 

 

KLASA:  021-01/19-02/05 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 
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D N E V N I    R E D : 

 

 

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

    (Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća)      

 

2. Aktualni sat      

 

3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvješća o poslovanju trgovačkog društva  

    Ludina d.o.o. za 2018. godinu       

     

4. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina  

    i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina 

    za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.  

 

5. Razmatranje i prihvaćanje Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika  

    Ludina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine 

 

6. Razmatranje i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2019.    

     godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu, III. Izmjena i dopuna  

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

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

     III. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 

 

7. Upoznavanje sa Izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja  

    nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području   

    Sisačko-moslavačke Županije Državnog ureda za reviziju, Područni ured Sisak 

 

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

    Dan Općine Velika Ludina za 2019. godinu 

 

9. Donošenje Odluke za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina i to:  

    k.č.br. 325, k.o. Ludina i k.č.br. 5109, k.o. Katoličko Selišće 

 

10. Razmatranje i donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području  

      Općine Velika Ludina 

 

11. Razmatranje i donošenje Pravilnika o sufinanciranju smještaja u učeničke domove  

      učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina  

 

12. Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina 

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 18.06.2019. godine, te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijet slijedeći 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

18.06.2019. godine. 

 

 

KLASA: 021-01/19-02/__ 

URBROJ: 2176/19-02-19-__ 

 

Ad. 2. 

 

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

o radu općinskog načelnika između 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 

13.06.2019. do 25.07.2019. godine, te otvara raspravu. 

 

  Ujedno ističe da su uz Izvješće o radu Općinskog načelnika između 24. i 25. sjednice 

Općinskog vijeća dostavljeni i slijedeći akti: Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Velika Ludina sa sistematizacijom radnih mjesta i Etički kodeks 

službenika i namještenika Općine Velika Ludina koje je donio općinski načelnik dana 

12.07.2019. godine.  

 

 Dražen Pavlović, upoznaje sa pristiglim priznanjem Instituta za javne financije za 

transparentnost općinskog proračuna gdje je ocijenjena sa maksimalnom ocjenom 5. Naime, 

kako je Institut za javne financije predstavio 03. srpnja 2019. godine rezultate najnovijeg 

ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem o 

obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Istraživanjem se željelo 

utvrditi količinu i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvalitetu službenih internetskih 

stranica lokalnih jedinica. Otvorenost je mjerena brojem objavljenih proračunskih 

dokumenata na službenim internetskim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od studenog 

2018. do ožujka 2019. godine, a to su: godišnje izvršenje proračuna za 2017., polugodišnje 

izvršenje proračuna za 2018., prijedlog proračuna za 2019., izglasani proračun za 2019. i 

proračun za građane za 2019. godinu. Budući se promatrala dostupnost pet proračunskih 

dokumenata razina otvorenosti može se kretati od 0 do 5, tako da je Općina V. Ludina dobila 

5. Rezultati istraživanja dostupni su i putem interaktivne karte koja se nalazi na web stranici: 

www.ijf.hr/ransparentnost. 

 

 U Općini Velika Ludina provedena je Revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području 

Sisačko-moslavačke županije koju je Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak provodio 

u Općini Velika Ludina u vremenu od 03. prosinca 2018. do 18. srpnja 2019. godine, a 

Izvješće je u materijalima i dnevnom redu za ovu sjednicu Općinskog vijeća.  

Ujedno ističe kako je u sjevernom dijelu općine u naseljima Mustafina Klada, 

Grabričina, Gornja Vlahinička slab pritisak u vodovodnim cijevima. Upoznaje da je direktor 

Moslavine d.o.o., mr. Mijo Šepak, u četvrtak je, 18. srpnja 2019. godine, u Ministarstvu 

poljoprivrede  svečano potpisao Ugovore o financiranju za tip operacije 7.2.1. - “Ulaganja u 

građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ u provedbi 

mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

http://www.ijf.hr/ransparentnost
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Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Natječaj 

u srpnju 2018. godine kojim je prijaviteljima omogućio ostvarenje ukupnog iznosa 

raspoloživih sredstava javne potpore u iznosu od 200 milijuna kuna. Moslavina d.o.o. na 

natječaj je dostavila zahtjeve za potporu za dva projekta, „Izgradnja uličnog vodovoda u Ulici 

kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga“ i „Izvođenje radova na izgradnji CS 

„Mala Ludina“ s priključnim cjevovodima“  te za oba ostvarila pravo mogućnosti financiranja 

s intenzitetom potpore u visini 100% vrijednosti projekta. 

Projektom „Izgradnja uličnog vodovoda u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju 

Banova Jaruga“ s ukupnom vrijednosti od 701.687,50 kuna, od čega prihvatljivi trošak iznosi 

539.350,00 kuna, koji je od strane APPRRR financiran u 100%-tnom iznosu, izgradit će se 

349 metara cjevovoda javne vodoopskrbe od materijala PEHD DN110, uključujući kućne 

priključke. 

Projektom „Izvođenje radova na izgradnji CS „Mala Ludina“ s priključnim 

cjevovodima“ s ukupnom vrijednosti projekta od 1.774.312,50 kuna, od čega prihvatljivi 

trošak iznosi 1.385.050,00 kuna, koji je od strane APPRRR financiran u 100%-tnom iznosu, 

izgradit će se crpna stanica zajedno s priključnim cjevovodom duljine 278 metara od 

materijala PEHD DN150. 

 Ističe kako je jedino naselje u Općini Velika Ludina Ludinica u kojoj živi 13-tero 

stanovnika i nemaju pristup javnoj vodoopskrbi. Smatra da bi se trebao modernizirati njihov 

način vodoopskrbe sa pumpama iz izvora koji je sada trenutno u kvaru. Kada bi se spojio 

vodovod iz Gornje Vlahiničke voda za piće ne bi bila dobra jer bi se premalo trošila. Time bi 

vodovod na području Općine bio u potpunosti pokriven. 

 

 Što se tiče javne rasvjete planira se napraviti javna rasvjeta po ESCO sistemu, 

učinkovita i štedljiva rasvjeta za koju je već napravljen projekt i troškovnik, te je sve spremno 

za nabavu. Vrijednost radova bi bila cca od 1.500.000,00 do 1.700.000,00 kuna. Vijek žarulja 

je od 20-30 godina, a garancija je 10 godina. U III. Izmjenama i dopunama Proračuna 

predviđeno je 100.000,00 kuna za 1. ratu. Time bi javna rasvjeta gorjela cijelu noć. 

 

 Skreće pažnju na postavljena pitanja vijećnika Petira kojeg zanima održavanje cesta i 

bankina uz Županijske ceste. Upoznaje vijećnike da je zajedno sa predstavnikom ŽUC-a i 

domarom Općine obišao svu problematiku uz županijske ceste te ističe kako se uz protek 

vremena od mjesec dana nije ništa dogodilo. Ujedno ističe da će naći načina da Općina sama 

održava i kosi bankine na županijskim cestama jer se radi o sigurnosti na cestama. 

 

 Upoznaje vijećnike da su poslane opomene i poslat će se kazne za neodržavanje 

objekata, odnosno za objekt u centru V. Ludine – preko puta crkve, jer narušava izgled i 

sigurnost mještana. Pokreće se ostavinska rasprava za nekretnine koje dobijemo i mogu se 

uknjižiti na Općinu Velika Ludina. 

 

 Tomislav Bišćan, pohvaljuje rad Općine, javna rasvjeta je sada ok. Ističe 

nezadovoljstvo sa idejom da općina sama održava županijske ceste i smatra da ima dosta 

svojih nerazvrstanih cesta koje treba održavati. Cesta za Okole ne bi se napravila da nije bilo 

50%  sufinanciranja iz općinskog Proračuna. 
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 Dražen Pavlović, upoznaje da se u ovom trenutku Županija Sisačko-moslavačka radi 

Masterplan prometne infrastrukture, te traže da se predvide neka prometna rješenja. Ističe 

kako neki gradovi i općine imaju ideje za izgradnju novih cesta i pruga već smatra da bi se 

trebale kvalitetno održavati postojeće ceste odnosno da se barem dva – tri puta kvalitetno 

pokose. Ističe kako je na sastanku predložio proširenje županijske ceste kroz Malu Ludinu 

prema Mustafinoj Kladi. Ujedno ističe kako je Općina predložila ŽUC-u sufinanciranje 50% 

iz općinskog proračuna jer se tada cesta za Okole ne bi nikada napravila. To je bio pilot 

projekat u Ludini, pa su tako svi gradovi i općine pozvani da sufinanciraju projekte u iznosu 

od 50% na svom području. Tako će se i sufinancirati i projekt ulaza u Reciklažno dvorište sa 

50% sredstava iz Općinskog Proračuna. Ukoliko se steknu uvjeti za asfaltiranje ceste kroz 

Vidrenjak, Općina će i tu morati izdvojiti 50% financijskih sredstava iz svog Proračuna. 

 

 Dubravko Petir, postavlja pitanje u kojoj je fazi prenamjena ceste Vidrenjak iz 

županijske u državnu?  

 

 Dražen Pavlović, odgovara da još nema nikakva saznanja o tome. 

 

 Tomislav Bišćan, postavlja pitanje da li će se početi rješavati zapuštena poljoprivredna 

zemljišta. Predlaže da se ta zemljišta ponude nekom poljoprivredniku koji to hoće i spreman 

je to obrađivati, a ne da budu zemljišta zapuštena. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, predlaže da vijećnici sami mogu slikati problematiku i poslati 

komunalnom redaru na rješavanje. 

 

 Dubravko Petir, ističe da ima puno zapuštenih površina koje su u državnom vlasništvu. 

 

 Vedran Svilić, postavlja pitanje što je sa kućama koje su u vlasništvu Općine i preko 

Centra za socijalnu skrb, kuće u vl. Horčićka, Jurina i dr. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da se sve rješava ukoliko je to u mogućnosti. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak konstatira da je 

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

između 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 13.06.2019. do 

25.07.2019. 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 15.03.2019. do 25.04.2019. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 22. i 23. sjednice 

Općinskog vijeća od 15.03.2019. do 25.04.2019. godine. 

 

II 

 

 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio. 
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KLASA: 022-05/19-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-19-___ 

 

Ad. 3.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvješća o 

poslovanju trgovačkog društva Ludina d.o.o. za 2018. godinu, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu.    

 

 Hrvoje Plaščar, upoznaje da je poduzeće Ludina d.o.o. tijekom 2018. godine zaposlilo 

novog djelatnika na mjestu komunalni radnik zbog odlaska djelatnika koji je radio na tom 

radnom mjestu. Zaposlen je radnik na radno mjesto pomoćni radnik na određeno vrijeme. Sa 

31.12.2018. godine utvrđen je poslovni rezultat i to sa gubitkom od 309.165,00 kuna, 

rashodima od 479.472,00 kuna, prihodima od 170.306,00 kuna te je time godina završila sa 

gubitkom od 309.166,00 kuna. Prihod od 170.306,00 kuna ostvaren je od pružanja usluga 

održavanja javnih površina na području Općine Velika Ludina. Uz Godišnje poslovno 

izvješće Ludine d.o.o. Velika Ludina za 2018. godinu dostavljene su i bilješke uz godišnje 

poslovno izvješće za 2018. godinu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako poduzeće Ludina d.o.o. održiva, dobro i efektivno radi. U 

ljetnim mjesecima održavaju se zelene površine a u zimskim mjesecima čisti se snijeg i led s 

javnih površina. Upoznaje da je sada novi direktor poduzeća Ludina d.o.o. Hrvoje Plaščar.  

 

 Nakon obrazloženja Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Godišnje Izvješće o 

poslovanju trgovačkog društva Ludina d.o.o. za 2018. godinu, koje je prihvaćeno jednoglasno 

sa 9 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 2018. godinu koje se sastoji od:  

 

 - Godišnjeg poslovnog izvješća za 2018. godinu i 

 - Bilješki uz Godišnje poslovno izvješće za 2018. godinu 

 

 koji su sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/19-02/02 

URBROJ: 2176/19-02-19-2 
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Ad. 4. 

 

     Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje financijske izvještaje za Općinu Velika 

Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za 

razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Hrvoje Plaščar, upoznaje kako je financijsko poslovanje Općine Velika Ludina za 

razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine slijedeće: ukupni prihodi i primici su u 

iznosu od 6.966.578,00 kuna, ukupni rashodi su u iznosu od 3.845.432,00 kuna, nepodmirene 

obveze su u iznosu od 1.892.587,00 kuna. 

 

 Nakon obrazloženja Hrvoja Plaščara, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

financijske izvještaje za Općinu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. 

godine, koji su prihvaćeni jednoglasno sa 9 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 2019. godine i to kako slijedi:      

                                       U KN 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                                    6.966.578 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                                 5.646.175 

  b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                             1.320.403 

   

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                                     3.845.432 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                3.344.617 

   b) rashodi za nabavu  nefinancijske imovine                               500.815 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                     1.892.587 

 - od toga: 

  a) obveze za rashode za zaposlene                                                 82.318 

  b) obveze za materijalne rashode             34.792            

  c) za ostale tekuće obaveze                                                            18.260 

                        e) obveze za nefinancijsku imovinu                                            114.214 

                        f) obveze za financijsku imovinu (pozajmica+revolving)        1.643.003 

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2019. godine                                                579.148 

 

II 
 

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

 

 

KLASA:  402-01/19-01/53 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 
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 Hrvoje Plaščar, upoznaje sa financijskim izvještajem Proračunskog korisnika Dječjeg 

vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine i to: ukupni prihodi i primici 

su u iznosu od 698.251,00 kn, ostvareni rashodi i izdaci su u iznosu 897.938,00 kuna, a 

nepodmirene obveze su u iznosu 302.665,00 kuna. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijske izvještaje proračunskog 

korisnika Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, koji su 

prihvaćeni jednoglasno sa 9 glasova 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 2019. godine i to kako slijedi:  

           

                                                          U KN 

UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                                 698.251 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                               698.251                                                  

   

   

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                          897.938 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                              537.362 

                       b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           360.576 

 

    

NEPODMIRENE OBVEZE:                   302.665 

 - od toga: 

  a) obveze za zaposlene                                                             61.951 

             b) za materijalne rashode                                                           1.645  

                        c) obveze za nabavu nefinancijske imovine                          239.069 

  

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2019. godine                                            39.845 

 

II 
 

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

 

KLASA:  402-01/19-01/53 

URBROJ: 2176/19-02-19-2 

 

 

 Hrvoje Plaščar, upoznaje sa financijskim izvještajem proračunskog korisnika 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine i to: 

ukupni prihodi su u iznosu od 103.992,00 kuna, ostvareni rashodi i izdaci su u iznosu od 

105.959,00 kuna, a nepodmirene obveze su u iznosu od 11.489,00 kuna. 
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje financijske izvještaje proračunskog 

korisnika Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. 

godine, koji su prihvaćeni jednoglasno sa 9 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 30. lipnja 2019. godine i to kako 

slijedi:            

                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI                                                                                          103.992 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                       103.992 

   

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                              105.959 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                    86.128 

                        b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                19.831 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                         11.489 

 - od toga: 

  a) obveze za zaposlene                                                                  10.275 

  b) za materijalne rashode                                                                1.214                       

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2019. godine                                                   8.308 

 

II 
 

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

 

 

KLASA:   402-01/19-01/53 

URBROJ: 2176/19-02-19-3 

 

Ad. 5. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je razmotriti i prihvatiti Konsolidirani financijski 

izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Hrvoje Plaščar, obrazlaže kako konsolidirani financijski izvještaj sadrži financijske 

izvještaje Općine Velika Ludina i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Ludina i Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine. 

 

Nakon obrazloženja Hrvoja Plaščara, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 

30.06.2019. godine, koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 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 2019. godine i to kako 

slijedi:            

                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI                                                                                          103.992 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                       103.992 

   

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                              105.959 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                    86.128 

                        b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                19.831 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                         11.489 

 - od toga: 

  a) obveze za zaposlene                                                                  10.275 

  b) za materijalne rashode                                                                1.214                       

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2019. godine                                                   8.308 

 

II 

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

 

KLASA:   402-01/19-01/53 

URBROJ: 2176/19-02-19-3 

 

Ad. 6. 

 

 

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

Velika Ludina za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu, III. Izmjene i 

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

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

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

raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, upoznaje kako su proračunski prihodi i primici i proračunski rashodi 

i izdaci III. Izmjena i dopuna Proračuna planirani u iznosu od 18.819.808 kuna. U III. 

Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture povećana su sredstva 

za Rashode za uređaje i javnu rasvjetu za 20.000,00 kuna što je ukupno 75.000,00 kuna. 

Također su povećana sredstva za sanaciju komunalne deponije Eko Moslavine d.o.o. za 

30.000,00 kuna što je ukupno 50.000,00 kuna. Ostale stavke u navedenom Programu se nisu 

povećavale. 
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 U III. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture povećana 

su sredstva za uređenje Doma u Maloj Ludini za 18.500,00 što je ukupno 88.500,00 kuna. 

Brisana je stavka Zgrada u centru V. Ludine – stara općina u iznosu od 100.000,00 kuna što je 

planirano za uređenje krovišta, ali je natječajem zgrada prodana pa će vlasnik sam vršiti 

popravke i sanacije. Povećana je stavka za Nogostup u Zagrebačkoj ulici u V. Ludini za 

10.000,00 kuna  tako da je to sada ukupno 85.000,00 kuna. 

 

 U III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu povećana su 

sredstva za provođenje preventivno-sanitarnih mjera zaštite od ljudi, privrednih i poslovnih 

objekata (deratizacija i dezinsekcija).  

 

 U III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u financiranju predškolskog 

odgoja povećala se stavka Materijalni rashodi za 184.000,00 kuna što je ukupno 344.000,00 

kuna. Financijski rashodi u iznosu od 1.114.000,00 smanjeni su za 1.060.000,00 kuna a sada 

su 54.000,00 kuna. Dodan je kapitalni projekt Rekonstrukcija i izgradnja Dječjeg vrtića 

Ludina u iznosu od 5.273.112,00 kuna i sredstva za opremanje Dječjeg vrtića Ludina u iznosu 

od 660.000,00 kuna koji će se financirati sredstvima EU. Potrebno je provesti sve nabave da 

bi se dobila Odluka o sufinanciranju. Odobren je kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Ludina 

kako bi se dio radova mogao podmiriti. 

 

 Sredstva u III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba iznad standarda u 

osnovnom školstvu povećala se stavaka Ostale tekuće donacije – uređenje ograde oko škole u 

Grabričini za 10.000,00 kuna što je sada ukupno 30.000,00 kuna. Stavka Ostale tekuće 

donacije – uređenje krova na školi u Katoličkom Selišću u iznosu od 60.000,00 se briše jer se 

krovište neće uređivati zbog toga što ima premalo djece i područna škola će se zatvoriti. 

Stavka Sufinanciranje školskih udžbenika, tableta i ostalog potrebnog školskog materijala 

povećana je za 30.000,00 kuna što ukupno iznosi 70.000,00 kuna. 

 

 Sredstva u III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi povećana je 

stavka za Nabavku knjiga za 25.000,00 kuna što je sada ukupno 40.000,00 kuna. 

 

 Sredstva u drugim nespomenutim Programima se nisu mijenjala i ostaju ista. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika Dražena Pavlovića, Vjekoslav Kamenščak 

daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. 

godinu koje su prihvaćene  jednoglasno sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. 

godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 

glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture 

za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa zašite od požara za 2019. godinu 

koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 
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 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 

2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

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

predškolskog odgoja za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

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

osnovnom školstvu za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2019. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

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

2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva za 2019. 

godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

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

Velika Ludina za 2019. godinu koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa za 2019. godinu 

koje su jednoglasno prihvaćene sa 9 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

Donose se: 

- III. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu i Projekcije  

  Proračuna  za 2020. i 2021. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina  

  za  2019. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za  

  2019. godinu,   

- III. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Velika Ludina za 2019.  

  godinu, 

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

  Velika Ludina za 2019. godinu, 

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

  Velika Ludina za 2019. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2019.  

  godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Velika Ludina za 2019.  

  godinu, 
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- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Velika Ludina za  

  2019. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva Općine Velika Ludina za 2019.  

  god., 

- III. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019.  

  godinu, 

- III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2019. godinu, 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 400-06/19-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-19-__ 

 

Ad. 7. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, upoznaje sa dostavljenim Izvješćem o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 

jedinica lokalne samouprave na području  Sisačko-moslavačke Županije Državnog ureda za 

reviziju, Područni ured Sisak, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, upoznaje kako je Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak 

dostavio Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 

stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Sisačko-

moslavačke županije koja je trajala od 03. prosinca 2018. do 18. srpnja 2019. godine. Cilj 

revizije je obuhvaćeno vođenje evidencija o nogometnim stadionima i igralištima, normativno 

uređenje upravljanja i raspolaganja, upravljanje i raspolaganje te nadzor nad upravljanjem i 

raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. Dostavljen je i Plan provedbe naloga i 

preporuka i izvještavanje o provedbi radi popunjavanja planiranih aktivnosti i rokova. Nalaz 

Revizije je dobar, a i trenutno se radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za igralište 

N.Š.K. Sokol. Napravljen je i Registar imovine u koji se unosi sva imovina općine. 

 

Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić i općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak 

daje na glasovanje Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području  

Sisačko-moslavačke Županije Državnog ureda za reviziju, Područni ured Sisak, koje je 

prihvaćeno jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Općinsko vijeće Općine Velika Ludina upoznato je sa Izvješćem o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 

jedinica lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije, Državnog ureda za 

reviziju, Područni ured Sisak, koja je u Općini Velika ludina provedena u razdoblju od 03. 

prosinca 2018. do 18. srpnja 2019. godine, koje je sastavni dio ovog Zaključka. 
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II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“. 

 

KLASA:  402-01/19-01/51 

URBROJ: 2176/19-01-19-2 

 

Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o dodjeli Godišnje 

nagrade i priznanja koja će se dodijeliti za Dan Općine Velika Ludina za 2019. godinu, na 

prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Ističe kako je na Internet stranicama Općine bio objavljen Javni poziv za prikupljanje 

prijedloga kandidata za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja Općine Velika Ludina koji je 

trajao od 20.06.2019. do 19.07.2019. godine. Na javni poziv pristiglo je nekoliko prijedloga 

za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja i to: Udruga Voćara i vinogradara Moslavine 

predložila je Ivicu Careka iz Velike Ludine za dodjelu Godišnje nagrade; Općinski načelnik i 

HDZ, Općinski odbor Velika Ludina predložio je Plesni par Iva Jurec i Leonardo Kolenc iz 

Velike Ludine za dodjelu Godišnje nagrade; Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević Velika 

Ludina predložio je N.Š.K. Sokol, kategoriju Pionira za dodjelu priznanja.  

 

Odbor za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja razmatrao je prispjele prijedloge za 

dodjelu Godišnje nagrade i priznanja te predložio Općinskom vijeću da se Godišnja nagrada 

dodijeli plesnom paru Ivi Jurec i Leonardu Kolenc, a priznanje N.Š.K. Sokol – kategoriji 

Pionira. 

 

Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje prijedlog da se Godišnja nagrada dodijeli 

plesnom paru Ivi Jurec i Leonardu Kolencu iz Velike Ludine, a priznanje N.Š.K. Sokol – 

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

 

 

O  D   L   U  K  A 

 

I 

 
         Godišnja nagrada Općine Velika Ludina za 2019. godinu u obliku povelje 

dodjeljuje se: 

  

        Plesnom paru IVI JUREC I LEONARDU KOLENC iz Velike Ludine                

                   - za poseban doprinos u očuvanju sportskog duha i postignutim vrlo zapaženim  

                     rezultatima na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima 

 

 P r i z n a n j a Općine Velika Ludina za 2019. godinu dodjeljuju se: 

 

        - N.Š.K. Sokol-u, kategorija Pioniri  

        – za poseban doprinos u očuvanju sportskog duha, zalaganje i postignuto prvo  

                     mjesto u prvenstvu u sezoni 2018./2019. 
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II 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  060-01/19-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-19-6 

 

Ad. 9. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina i to: k.č.br. 325, k.o. Ludina i k.č.br. 5109, k.o. Katoličko 

Selišće, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da se je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Velika Ludina raspisivao za slijedeće nekretnine: 

 

1. Kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini, k.č.br. 325, u površini 1507 m², k.o. Ludina, 

tržišne vrijednosti 244.860,00 kuna, 

2. Kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini, k.č.br. 439, u površini 2576 m², k.o. Ludina, 

tržišne vrijednosti 199.548,00 kuna, 

3. Šumsko zemljište – Šuma Brdo u Katoličkom Selišću, k.č.br. 5109, u površini 

8386m², k.o. Katoličko Selišće, tržišne vrijednosti 19.910,67 kuna. 

 

Natječaj je bio objavljen u Večernjem listu od 28. lipnja 2019. godine do 11. srpnja 2019. 

godine, Internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina, na koji su pristigle dvije 

ponude:   

 

1. HRŽINA USLUGE j.d.o.o. Moslavačka ulica 110, Bunjani, 10314 Križ, za nekretninu 

pod rednim brojem 1. u natječaju:  Kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini, k.č.br. 325, u 

površini 1507 m², k.o. Ludina, ponuđena cijena 245.001,00 kuna 

        

     2. Za nekretninu pod rednim brojem 2. nije pristigla niti jedna ponuda za nekretninu: Kuća, 

dvorište i oranica u Velikoj Ludini, k.č.br. 439, u površini 2576 m², k.o. Ludina, tržišne 

vrijednosti 199.548,00 kuna, 

 

    3. VLADO GOSPOČIĆ iz Popovače, Moslavačka slatina, Put kroz selo 60, 44317 

Popovača: za nekretninu pod brojem 3. u natječaju, Šumsko zemljište – Šuma Brdo u 

Katoličkom Selišću, k.č.br. 5109, u površini 8386m²,  k.o. Katoličko Selišće,  

 

 Svaki zainteresirani ponuditelj trebao je uplatiti 10% jamčevine od ukupne početne 

cijene, a ista se uračunava u prodajnu cijenu najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

 Povjerenstvo za prodaju nekretnina predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje navedenih 

ponuda za prodaju nekretnina pod red. br. 1. i 3. 
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Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Odluku za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina kojom se odobrava Hržina 

usluge j.d.o.o. Moslavačka ulica 110, Bunjani, 10314 Križ kupnja k.č.br. 325, u površini 1507 

m², k.o. Ludina, po cijeni od 245.001,00 kuna i Vladi Gospočiću iz Popovače, Moslavačka 

slatina, put kroz selo 60, 44317 Popovača kupnja k.č.br. 5109, u površini 8386 m², k.o. 

Katoličko Selišće, po cijeni od 20.001,00 kuna, koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova 

ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

 

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

I 

 

 Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina slijedećim 

kupcima:  

 

1. HRŽINA USLUGE j.d.o.o. Moslavačka ulica 110, Bunjani, 10314 Križ, za nekretninu 

pod rednim brojem 1. u natječaju: Kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini, k.č.br. 325, u 

površini 1507 m², k.o. Ludina, po cijeni od 245.001,00 kuna. 

 

3. VLADO GOSPOČIĆ iz Popovače, Moslavačka slatina, Put kroz selo 60, 44317 

Popovača: za nekretninu pod brojem 3. u natječaju:  Šumsko zemljište – Šuma Brdo u 

Katoličkom Selišću, k.č.br. 5109, u površini 8386 m², k.o. Katoličko Selišće, po cijeni od 

20.001,00 kuna. 

II 

 

 Uplaćena jamčevina koju su uplatili zainteresirani kupci iz točke I ove Odluke u 

iznosu od 10% od ukupne cijene predmetnih nekretnina uračunat će se u prodajnu cijenu 

predmetnih nekretnina. 

 

 Između Prodavatelja i kupaca iz točke I ove Odluke sklopit će ugovori o kupoprodaji 

nekretnina, te se ovlašćuje općinski načelnik za sklapanje istih. 

 

III 

 

Ova Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina stupa na snagu 

dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/19-01/34 

URBROJ: 2176/19-02-19-11 

 

Ad. 10. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i donijeti novi Pravilnik o 

stipendiranju učenika i studenata na području Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 
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Dražen Pavlović, ističe kako je napravljen novi Pravilnik o stipendiranju učenika i 

studenata na području Općine Velika Ludina u koji su uvršteni i odlični učenici koji nisu bili 

do sada obuhvaćeni Pravilnikom jer se do sada gledalo na socijalni status. 

 

U izradi Pravilnika bili su uključeni vijećnici i Odbor za školstvo i dodjelu stipendija 

zajedno sa općinskim načelnikom te se nakon nekoliko izmjena i dopuna kao takav daje na 

usvajanje Općinskom vijeću.  

 

Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Velika Ludina koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

P   R   A   V   I   L   N   I   K 

o stipendiranju učenika i  studenata s područja  

Općine Velika Ludina 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija 

učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Velika Ludina, te prava i obveze 

korisnika stipendije. 

  

Članak 2. 

 

 Sredstva za stipendiranje studenata s područja Općine Velika Ludina osiguravaju se u 

Proračunu Općine Velika Ludina u okviru programa javnih potreba u školstvu. 

 Broj i mjesečnu visinu stipendije za svaku školsku godinu određuje Općinski načelnik 

svojom Odlukom, ovisno o planiranim novčanim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Ludina. 

Članak 3. 

 

 Stipendiju iz Proračuna Općine Velika Ludina ne mogu primati učenici i studenti koji 

istovremeno primaju stipendiju iz nekog drugog izvora (općinskog, županijskog, državnog 

proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta), također i oni koji primaju subvenciju 

smještaja u učeničke domove, već se moraju odlučiti koju će stipendiju primati što dokazuju 

pisanom izjavom. 

 

 Stipendirati se mogu učenici i studenti koji ne pohađaju privatne obrazovne ustanove. 

 

Članak 4. 

 

 Iz jednog obiteljskog domaćinstva stipendiju Općine Velika Ludina može primati 

samo jedan stipendista, koji udovoljava uvjetima za dobivanje stipendije, bez obzira da li je 

učenik ili student. 

 

 Iznimno stavka 1. ovog članka u slučaju da prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 

1.200,00 kn u obitelji sa više djece od dvoje koja se u isto vrijeme školuju, ta obitelj može 

ostvariti pravo na najviše dvije stipendije.  
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II. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA 

 

Članak 5. 

 

 Stipendije se dodjeljuju za svaku školsku / akademsku godinu na temelju raspisanog 

natječaja i to za 10 (deset) mjeseci školske / akademske godine. 

 

 Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinski načelnik.  Natječaj se objavljuje na 

Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina, a sadrži: 

 1. naziv tijela koje raspisuje natječaj, 

 2. opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,  

 3. dokumentaciju koju je potrebno priložiti, 

 4. rok i način podnošenja prijava na natječaj, 

 5. broj i visinu stipendije, 

 6. druge podatke značajne za provođenje natječaja. 

 

 Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja. 

 

Članak 6. 

 

 Odbor za školstvo i dodjelu stipendija imenuje Općinsko vijeće u sastavu od 3 (tri) 

člana. 

 Odbor radi na sjednicama i odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. 

 Odbor razmatra i obrađuje prispjele prijave na natječaj, te nakon isteka roka za 

podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija utvrđuje prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju 

uvjete.    

 Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na Internet stranici i 

oglasnoj ploči Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje 

zahtjeva za dodjelu stipendija. 

 

Članak 7. 

 

 U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti 

pisani prigovor Općinskom načelniku. 

 Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prigovora. 

 Odluka o prigovoru je konačna. 

 

Članak 8. 

 

 Nakon isteka rokova iz članka 7. ovog Pravilnika, Odbor utvrđuje Konačnu listu 

kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću koje donosi odluku o dodjeli stipendija. 

 Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna. 

 

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA  

 

Članak 9.  

 

 Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja mogu ostvariti 

kandidati koji udovoljavaju sljedećim uvjetima i to pretežito po socijalnom kriteriju: 
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- da su redoviti učenici srednje škole, 

- da imaju prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred    

  osnovne škole, najmanje 3,00, 

- da ne ponavljaju godinu, 

- da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 2.000,00 kuna, 

- da imaju prebivalište na području Općine Velika Ludina, 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi. 

 

 Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja mogu ostvariti 

kandidat – kandidati koji udovoljavaju slijedećim uvjetima po kriterijima izvrsnosti: 

- da su redoviti učenici srednje škole, počev od II. razreda, 

- da za prethodni razred imaju prosjek ocjena  najmanje  4,70, 

- da u zadnjoj godini školovanja nisu ponavljali godinu, 

- da imaju prebivalište na području Općine Velika Ludina, 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi. 

 

 U slučaju jednakog ili većeg broja stipendista koji udovoljavaju kriterijima iz stavka 1. 

ovog članka, prednost pri ostvarivanju prava na stipendiju imaju kandidati iz obitelji slabijeg 

imovinskog stanja. 

 

 U slučaju većeg broja stipendista koji udovoljavaju kriterijima iz stavka 2. ovog 

članka, prednost pri ostvarivanju prava na stipendiju ima kandidat sa ukupno većim 

prosjekom  ocjena u zadnjoj godini školovanja. 

 

 Ako su kandidati i dalje izjednačeni tada se uzima u obzir sudjelovanje učenika na 

natjecanjima tako da se rangiraju prema uspjehu i rangu natjecanja u prošloj školskoj godini. 

 

 Ukoliko su i dalje izjednačeni, tada će se primijeniti socijalni kriterij prema prihodu po 

članu domaćinstva. 

 

 Za učenike koji se natječu za stipendiju po stavku 2. ovog članka (izvrsnost) ne 

ograničava se stipendija po članku 4. iz ovog Pravilnika. 

 

Članak 10. 

 

 Pravo na stipendiju  tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija mogu ostvariti 

kandidati koji udovoljavaju slijedećim uvjetima pretežito po socijalnom kriteriju: 

- da su redoviti studenti, 

- da ne ponavljaju godinu, odnosno da redovito napreduju u studiju osim u slučaju  

   mirovanja studentskih prava, 

- da nemaju status apsolventa, 

- da imaju prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 2,50, odnosno 

  studenti 1. godine studija završen zadnji razred srednje škole s prosječnom ocjenom  

  najmanje 3,00. 

- da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 2.000,00 kn, 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi. 

 



20 

 

 Pravo na studentsku stipendiju tijekom redovitog obrazovanja mogu ostvariti kandidat 

– kandidati koji udovoljavaju slijedećim uvjetima po kriterijima izvrsnosti: 

- da su redoviti studenti, 

- da imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini obrazovanja (srednja škola 4,70 ili  

  fakultet 4,50), 

- da u zadnjoj godini školovanja nisu ponavljali godinu, 

- da imaju prebivalište na području Općine Velika Ludina, 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi. 

 

 U slučaju jednakog ili većeg broja stipendista koji udovoljavaju kriterijima iz stavka 1. 

ovog članka, prednost pri ostvarivanju prava na stipendiju imaju kandidati iz obitelji slabijeg 

imovinskog stanja. 

 

 U slučaju većeg broja stipendista koji udovoljavaju kriterijima iz stavka 2. ovog 

članka, prednost pri ostvarivanju prava na stipendiju ima kandidat sa ukupno većim 

prosjekom  ocjena u zadnjoj godini studiranja ili školovanja, ali tako da se jednako rangiraju 

prosjek 4,70 za srednje škole i 4,50 za fakultete. 

 

 U slučaju da su kandidati i dalje izjednačeni, pravo prednosti ostvaruje kandidat sa 

više godine fakulteta. 

 

 Za studente koji se natječu za stipendiju po stavku 2. ovog članka (izvrsnost) ne 

ograničava se stipendija po članku 4. iz ovog Pravilnika. 

 

 

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

Članak 11. 

 

 Prijavi na natječaj iz članka 9. stavak 1.  i članka 10. stavak 1. (pretežito socijalni 

kriterij) prilaže se slijedeća dokumentacija: 

1. Prijavni obrazac, 

2. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u srednju školu ili fakultet u tekućoj školskoj godini, 

3. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva, 

4. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za posljednja 3 

mjeseca (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija i stalna socijalna pomoć) 

5. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu, 

6. Potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, 

7. Potvrda za brata ili sestru o pohađanju srednje škole ili fakulteta, 

8. Preslika osobne iskaznice učenika ili studenta, 

9. Uvjerenje o prebivalištu učenika ili studenta, 

10. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda ili godine studija, 

11. Izjava da učenik ili student nije korisnik županijske ili državne stipendije. 
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 Prijavi na natječaj iz članka 9. stavak 2. i članka 10. stavak 2. (kriterij izvrsnosti) 

prilaže se slijedeća dokumentacija: 

1. Prijavni obrazac, 

2. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u srednju školu ili fakultet u tekućoj školskoj godini, 

3. Preslika osobne iskaznice učenika ili studenta, 

4. Uvjerenje o prebivalištu učenika ili studenta, 

5. Preslika svjedodžbe / indeksa za prethodne tri godine školovanja, 

6. Izjava da učenik ili student nije korisnik županijske ili državne stipendije. 

 Dokumentacija ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca.  

 

 Po potrebi općinski načelnik može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i to u slučaju da 

su učenici ili studenti izjednačeni, te se iz postojeće dokumentacije ne može utvrditi prednost. 

 

V. PRAVA I OBVEZE  

 

Članak 12.  

 

 Na temelju Odluke o dodjeli stipendije Općinski načelnik i stipendist, odnosno osoba 

koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor kojim će se urediti međusobna prava i 

obveze ugovornih strana. 

 

Članak 13. 

 

 Učenik / student gubi pravo na stipendiju: 

- ako prekine školovanje za koje mu je stipendija dodijeljena, 

- ako ne upiše višu godinu školovanja, 

- ako ne završi godinu sa propisanim prosjekom ocjena. 

 

Članak 14. 

 

 Stipendije su bespovratne ukoliko korisnik stipendije završi studij u redovitom roku i 

zaposli se na području Općine Velika Ludina, te na području Općine provede u radu onoliki 

broj godina, koliko je bio korisnik stipendije. 

 

 Korisnik stipendije istu ne mora vraćati ni u slučaju: 

 

- ako se u roku od tri mjeseca od završetka srednje škole / studija ne može zaposliti na   

  području Općine Velika Ludina na poslovima primjerenim njegovu zvanju i stručnoj  

  spremi, 

- ako tijekom roka koji je obvezan provesti na radu na području Općine V. Ludina   

  izgubi zaposlenje ne svojom krivnjom. 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 15. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju studenata 

s područja Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 8/13 i 8/17). 

 



22 

 

Članak 16. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   604-01/19-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

Ad. 11. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i donijeti novi Pravilnik o 

sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na 

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

 

Dražen Pavlović, izrađen je prijedlog novog Pravilnika o sufinanciranju smještaja u 

učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina 

u iznosu od 25% što je i dalje odnosno dodan je dohodovni cenzus po članu obitelji kojeg do 

sada nije bilo u Pravilniku. Ostalo je sve ostalo isto i ništa se ne mijenja. 

 

Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

Pravilnik o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s 

prebivalištem na području Općine Velika Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova 

ZA te je donijet 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 

o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola  

s prebivalištem na području Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i kriteriji sufinanciranja smještaja u učeničke 

domove učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

 

 Pravo na sufinanciranje smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici javnih 

srednjih škola sa stalnim prebivalištem na području Općine Velika Ludina. 

 

 Učenici koji su korisnici općinske, županijske ili državne stipendije, ili su ostvarili 

pravo na sufinanciranje za troškove smještaja u učeničke domove od Županije ne mogu to 

pravo ostvariti preko Općine Velika Ludina. 

 

Članak 3. 

 

 Troškovi smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove Općina Velika Ludina 

obvezuje se sufinancirati u iznosu od 25% od cijene koštanja učeničkog doma. 

 Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove osiguravaju se u 

Proračunu Općine Velika Ludina. 
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Članak 4. 

 

 Sufinanciranje se odnosi na razdoblje od 01. rujna do 30. lipnja u tekućoj školskoj 

godini. 

 

Članak 5. 

 

 Postupak utvrđivanja prava na sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima 

provodi se putem javnog natječaja. 

 

 Odluku o raspisivanju natječaja i broju smještaja učenika u učeničke domove donosi 

Općinski načelnik za svaku školsku godinu. 

 

 Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Općine 

Velika Ludina. 

 

 Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja. 

  

 Prijavi na natječaj prilaže se slijedeća dokumentacija: 

12. Prijavni obrazac, 

13. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u srednju školu u tekućoj školskoj godini, 

14. Uvjerenje ili potvrda o upisu u učenički dom u tekućoj školskoj godini, 

15. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva, 

16. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za posljednja 3 

mjeseca (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija i stalna socijalna pomoć) 

17. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu, 

18. Potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, 

19. Potvrda za brata ili sestru o pohađanju srednje škole ili fakulteta, 

20. Preslika osobne iskaznice učenika, 

21. Uvjerenje o prebivalištu učenika, 

22. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda, 

23. Izjava da učenik nije korisnik prava na sufinanciranje smještaja u učenički dom ili 

korisnik općinske, županijske ili državne stipendije. 

 

Dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca. 

 

Članak 6. 

 

 Jedinstveni upravni odjel prikuplja prijave na natječaj koje dostavlja Odboru za 

školstvo i dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Odbor).  

 

 Odbor provodi stručnu obradu prijava na natječaj i utvrđuje prijedlog liste reda 

prvenstva za sufinanciranje smještaja u učeničke domove. 

 

Članak 7. 

 

 Pravo na sufinanciranje troškova smještaja ostvaruje se na temelju materijalnog statusa 

u obitelji, a koji se utvrđuje temeljem prihoda svih zaposlenih članova u obitelji i broja 

članova zajedničkog domaćinstva.  
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 Pravo i prednost pri sudjelovanju u natječaju za sufinanciranje smještaja ostvaruje se 

na temelju materijalnog statusa u obitelji i to tako da se formira rang lista od najmanjih 

prihoda prema višim po članu domaćinstva u obitelji.  

 

 Prvenstvo ostvaruju učenici koji su više rangirani (imaju manje prihode). 

 

 Natjecati se mogu učenici koji imaju prihode ispod 2.500,00 kuna po članu 

zajedničkog domaćinstva. 

 

 Ukoliko ih se iz jedne obitelji na natječaj javi više učenika, pravo na sufinanciranje 

troškova smještaja ostvaruje samo jedan učenik, iznimno ako je dijete iz obitelji koje ima 

prihode po članu domaćinstva manje od 1.500,00 kuna, pravo na sufinanciranje može ostvariti 

i drugo dijete iz iste obitelji.  

  

 Pravo na sufinanciranje ne ostvaruje učenik koji: 

 - ponavlja razred, 

 - pohađa privatnu školu. 

 

Članak 8. 

 

 Prijedlog liste reda prvenstva za sufinanciranje smještaja u učeničke domove  

objavljuje se na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od 

objave natječaja. 

 

Članak 9. 

 

 U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti 

pisani prigovor Općinskom načelniku. 

 Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prigovora. 

 Odluka o prigovoru je konačna. 

 

Članak 10. 

 

 Nakon isteka rokova iz članka 9. ovog Pravilnika, Odbor utvrđuje Konačnu listu koju 

prosljeđuje Općinskom vijeću koje donosi konačnu odluku o ostvarivanju prava na 

sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove. 

 

Članak 11. 

 

 Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove 

dostavlja se učeniku i učeničkom domu u koji je učenik smješten. 

 

 Sredstva za sufinanciranje dostavljaju se učeničkom domu jednom mjesečno po 

ispostavljenom računu. 
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Članak 12. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju 

smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine 

Velika KLASA:  602-01/15-01/08, URBROJ: 2176/19-02-15-1 od 26.08.2015. godine 

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 5/15). 

  

Članak 13. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   602-01/19-01/13 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

Ad. 12. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je imenovati novo Povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe kako je donijet novi Zakon o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda na temelju kojeg je potrebno donijeti novo Rješenje o 

imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za Općinu Velika Ludina. 

Predlaže se Vladimir Bohatka za predsjednika, jer je i do sada radio na procjeni šteta, Jelena 

Malekinušić, unosi podatke u APIS aplikaciju „Registar šteta“ i Maja Pesić, predsjednik 

Odbora za poljoprivredu. 

 

Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje 

prijedlog da se u Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju: Vladimir 

Bohatka – predsjednik, Jelena Malekinušić – član i Maja Pesić – član, koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 9 glasova ZA te je donijeto slijedeće 

 

R J E Š E N J E  

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta  

od prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina 

 

I. 

 

 U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina 

imenuju se: 

1. Vladimir Bohatka, predsjednik 

2. Jelena Malekinušić, član 

3. Maja Pesić, član 

 

II. 

 

 Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 
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III. 

 

 Općinsko povjerenstvo obavlja poslove utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda i godišnjim Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda 

Općine Velika Ludina. 

 

IV. 

 

 Administrativne i stručne poslove za potrebe Općinskog povjerenstva obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina. 

 

V. 

 

 Sredstva za rad Općinskog povjerenstva osiguravaju se u Proračun Općine Velika 

Ludina. 

 

VI. 

 

 Danom stupanja na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju 

Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Službene novine Općine Velika 

Ludina“ broj: 4/16). 

 

VII. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   361-07/19-01/05 

URBROJ: 2176/19-02-19-1 

 

 

 

 Završeno u 17:13 sati. 

 

 

           Zapisničar:                               Predsjednik: 

 

 

       Mirjana Rajtora                    Vjekoslav Kamenščak  


