Z A P I S N I K
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 19.10.2018. godine u
15,30 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.
NAZOČNI IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
- Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis, Tomislav Bišćan, Damir Belavić,
Ivan Marečić, Nikola Mokosek, Dubravko Petir
Odsutni vijećnici: Stevo Kovač, Vedran Svilić, Igor Faltis, Jurica Đudarić,
Ana Šiprak Lomnicki,
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina,
- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina,
- Mirjana Rajtora, administrativni referent I,
- 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 8 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke
Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako postoji potreba za nadopunom dnevnog reda s
točkom:
- „11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na ponudu Privredne banke Zagreb
za kratkoročni kunski kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu
Općine Velika Ludina do 400.000,00 kuna“.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća
koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA, te daje na glasovanje nadopunu dnevnog reda
koja je također prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa
nadopunom.

KLASA: 021-01/18-02/01
URBROJ: 2176/19-02-18-10
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DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća),
2. Aktualni sat,
3. Razmatranje i prihvaćanje Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika
Ludina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,
4. Razmatranje i prihvaćanje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Velika Ludina za 2018. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina
i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018. godine,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području
Općine Velika Ludina,
7. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke za davanje u zakup poslovnih
prostora Općine Velika Ludina,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o II. Izmjena i dopuna Odluke o općinskim porezima
Općine Velika Ludina,
9. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu za fizičke osobe za
2014. godinu,
10. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja „ABUNDAN“ d.o.o. Sv. Mihaela 19, V. Ludina.
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na ponudu Privredne banke Zagreb za
kratkoročni kunski kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu Općine
Velika Ludina do 400.000,00 kuna.
Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina održane 24.09.2018. godine, te otvara raspravu. Kako primjedbi na
zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA te je
donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane
24.09.2018. godine.

KLASA: 021-01/18-02/01
URBROJ: 2176/19-02-18-__
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Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat, te ističe da je dostavljeno Izvješće
o radu općinskog načelnika između 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća odnosno od
20.09.2018. do 12.10.2018. godine, te otvara raspravu.
Tomislav Bišćan, postavlja pitanje u svezi promjene lampi na javnoj rasvjeti na
mjestima gdje nisu ispravne, kada će to biti. Ujedno postavlja pitanje šta je sa parcelom koju
je kupio Agrotepih u Poslovnoj zoni, da li misli vlasnik nešto raditi na njoj ili ju želi prodati
pošto je pročitan oglas da istu prodaje.
Dražen Pavlović, ističe da će se planirati sredstva u Proračunu Općine Velika Ludina
za 2019. godinu za izmjenu javne rasvjete. Postavljene su probne led lampe u Katoličkom
Selišću s kojima baš i nismo bili zadovoljni. Sada su lampe puno kvalitetnije i financirat će se
preko ESCO modela. ESCO model obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje projekata s ciljem
poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i održavanje. Cilj svakog
projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove učinkovitije opreme i
optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene
uštede u razdoblju od nekoliko godina ovisno o klijentu i projektu. Lampe koje nisu u funkciji
prijavljuju se komunalnom redaru koji tijekom godine prikuplja podatke, a mijenjanju se dva
do tri puta godišnje. Što se tiče zemljišta Agrotepiha nema saznanja šta se s tim namjerava jer
se vlasnik nakon poziva nije javio. Komunalni redar će poslati opomenu za čišćenje i
održavanje.
Ujedno podsjeća da se iz sredstava EU fondova prošle godine napravila Pintarićeva
ulica i dom Kompator, za što je bila i inspekcija koja je utvrdila da su svi radovi izgrađeni
kako treba. Završena je izgradnja reciklažnog dvorišta te je spremno za pregled i izdavanje
uporabne dozvole. Radovi u Cvjetnoj ulici su pri kraju odnosno planira se asfaltiranje iste.
Ističe kako će se ubrzo otvoriti natječaj za izvođača radova za radove na Dječjem vrtiću u
Velikoj Ludini.
Maja Pesić, ističe kako postoji potreba za postavljanjem nadstrešnice u Velikoj Ludini
kako djeca putnici ne bi pokisli za vrijeme čekanja autobusa.
Dražen Pavlović, ističe kako je sve do sada prema zahtjevima škole napravljeno
ugibalište za autobus ali nije traženo postavljanje nadstrešnice.
Dubravko Petir, ističe kako je kraj škole Grabričina prodana parcela koju vlasnik ne
održava i ne čisti, te mu je potrebno poslati opomenu za čišćenje.
Jelena Malekinušić, ističe da je komunalni redar već poslao opomenu za neodržavanje
na koju je vlasnik odgovorio kad će početi čistiti svoju parcelu.
Dražen Pavlović, ističe kako sve više ima napuštenih kuća koje se ne održavaju, za što
se šalju opomene vlasnicima da isto trebaju redovito održavati.
Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak konstatira da je
Općinsko vijeće upoznato odnosno primilo na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika
između 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 20.09.2018. do
12.10.2018. 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 20.09.2018. do 12.10.2018. godine
I
Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 16. i 17. sjednice
Općinskog vijeća od 20.09.2018. do 12.10.2018. 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, ističe kako je potrebno prihvatiti Konsolidirani financijski
izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Kako na isti nije bilo primjedbi, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do
30.06.2018. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Usvaja se konsolidirani financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje
01.01.2018. do 30.06.2018. godine.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/18-01/20
URBROJ: 2176/19-02-18-5
Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i prihvatiti polugodišnji
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako su plaćeni radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta i
Cvjetne ulice – dio.
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Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje
polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu koji je
prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijet slijedeći
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE VELIKA LUDINA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2018. DO 30.06.2018. GODINE
Donosi se polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za
razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine, koji je sastavni dio ovog Zapisnika.
Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za razdoblje od
01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 400-06/18-01/13
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Ad. 5.
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 01.01.2018. do 30.09.2018. godine, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara
raspravu.
Rasprave nije bilo te Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Financijske izvještaje
za Općinu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018. godine koji je prihvaćen
jednoglasno sa 8 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. rujna 2018. godine i to kako slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
4.885.942
- od toga:

a) prihodi poslovanja
b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine

4.671.741
214.201

UKUPNI RASHODI I IZDACI

7.602.994

- od toga:

4.726.366
2.876.628

a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine

NEPODMIRENE OBVEZE:

3.370.328
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- od toga:

a) za zaposlene
b) za materijalne rashode
c) za ostale tekuće obveze
d) obveze za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
e) obveze za kredite i zajmove

91.203
207.684
336
428.102
2.643.003

Raspoloživo
Stanje žiro-računa na dan 30.09.2018. godine

115.380
-284.620

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

KLASA: 402-01/18-01/52
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Daje na usvajanje Financijski izvještaj proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Ludina
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 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. rujna 2018. godine i to kako slijedi:

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
- od toga:
a) prihodi poslovanja
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine
NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) obveze za zaposlene
b) obveze za materijalne rashode
Stanje žiro-računa na dan 30.09.2018. godine

U KN
772.274
772.274
757.178
705.915
51.263
60.449
58.620
1.829
3.779

II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
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KLASA: 402-01/18-02/52
URBROJ: 2176/19-02-18-2
Daje na usvajanje Financijski izvještaj proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice
Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018. godine koji je prihvaćen
jednoglasno sa 8 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. rujna 2018. godine i to kako
slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI
150.764
- od toga:
a) prihodi poslovanja
150.764
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine

144.223
118.038
26.185

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

9.328

Stanje žiro-računa na dan 30.09.2018. godine

5.886

8.785
543

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

KLASA: 402-01/18-01/52
URBROJ: 2176/19-02-18-3
Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara
raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da je Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na
području Općine Velika Ludina izrađena prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Odlukom se utvrđuje način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od
značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Ludina.
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Najveća izmjena je u postupku odabira osobe odnosno subjekta s kojim će se sklopiti
ugovor o povjeravanju komunalnih poslova jer se prema novom Zakonu odabir provodi
prema propisima o javnoj nabavi. Sve ostalo je usklađivanje prijašnje terminologije sa novom.
Donošenjem ove Odluke stara Odluka iz 2016. godine prestaje važiti.
Dražen Pavlović, ističe da će se po ovoj Odluci do kraja godine još raspisati natječaj
za radove na Dugoj ulici u Velikoj Ludini i natječaj za zimsku službu za period od četiri
godine.
Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, višeg upravnog referenta, Vjekoslav
Kamenščak daje na usvajanje Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti na području
Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća

ODLUKA
o obavljanju komunalnih djelatnosti na području
Općine Velika Ludina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području
Općine Velika Ludina, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od
značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Ludina.
II. KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 2.
Na području Općine Velika Ludina obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete
9. usluge ukopa pokojnika
10. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Članak 3.
Osim komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. ove Odluke, za Općinu Velika
Ludina od lokalne, javnozdravstvene i komunalne važnosti je i obavljanje sljedećih
komunalnih poslova:
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1.
2.
3.
4.
5.

dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija,
veterinarsko-higijeničarski poslovi,
crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,
sanacija divljih odlagališta,
obnova horizontalne i vertikalne signalizacije.

III. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 4.
Na području Općine Velika Ludina komunalne djelatnosti obavljaju:
1. trgovačka društva kojima je osnivač Općina Velika Ludina ili je Općina Velika Ludina
njihov suosnivač, a ona su u pretežnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave,
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.
IV. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU PUTEM TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU ILI SUVLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA
Članak 5.
Općina Velika Ludina je jedini osnivač trgovačkog društva „Ludina d.o.o. za usluge i
trgovinu“ Velika Ludina.
Općina Velika Ludina je suosnivač slijedećih trgovačkih društava koja su registrirana
za obavljanje komunalnih djelatnosti:
- Moslavina d.o.o. Kutina
- EKO Moslavina d.o.o. Kutina
Članak 6.
Trgovačkim društvima iz članka 5. ove Odluke Općina Velika Ludina povjerava
obavljanje komunalnih djelatnosti za koje su osnovane ili dijela tih djelatnosti na neodređeno
vrijem (do opoziva), i to:
1. Ludina d.o.o. Velika Ludina:
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje groblja,
- održavanje čistoće javnih površina.
2. Moslavina d.o.o. Kutina:
- usluge javne vodoopskrbe,
- usluge javne odvodnje.
3. EKO Moslavina d.o.o. Kutina:
- odlaganje komunalnog otpada,
- skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini
zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama
otpada.
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Članak 7.
Trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke, komunalne djelatnosti koje su im
povjerene, obavljaju na temelju:
- propisa i općih akata Općine Velika Ludina,
- sklopljenog ugovora ili nekog drugog akta,
- posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti.
Trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke moraju komunalne djelatnosti koje su im
povjerene, obavljati vlastitim većinskim udjelom zaposlenih te vlastitim većinskim udjelom
materijalnih i tehničkih sredstava.
Članak 8.
Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje ulaze u djelokrug trgovačkih
društava iz članka 6. ove Odluke, Općina Velika Ludina može povjeriti i drugim fizičkim i
pravnim osobama i to na temelju koncesije, odnosno na temelju ugovora o obavljanju
komunalne djelatnosti, nakon provedenog propisanog postupka, ukoliko je ta mogućnost,
određena ovom Odlukom.
U slučaju iz stavka 1.ovog članka trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke imaju i
nadalje pravo i dužnost obavljanja komunalne djelatnosti na cijelom području Općine Velika
Ludina, osim ukoliko se koncesija odnosno ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti
odnose za točno određeni dio područja Općine Velika Ludina.
V. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU
KONCESIJE
Članak 9.
Komunalna djelatnost koja se na području Općine Velika Ludina može obavljati
dodjeljivanjem koncesije:
- obavljanje dimnjačarskih poslova.
Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova obuhvaća obvezu čišćenja i
kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
Sva ostala pitanja vezana za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o
koncesiji uređena su posebnim Zakonom i Odlukom Općine Velika Ludina, kojima se uređuje
postupak davanja koncesije.
Nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti pravnih ili fizičkih osoba iz ovog
članka vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina.

VI. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU
UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 10.
Komunalne djelatnosti koje se na području Općine Velika Ludina mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora:
- održavanje nerazvrstanih cesta,
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-

ukop pokojnika,
održavanje javne rasvjete,
dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija,
veterinarsko-higijeničarski poslovi,
crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,
sanacija divljih odlagališta,
obnova horizontalne i vertikalne signalizacije.
Članak 11.

-

-

Komunalna djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:
održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih putova, krpanje udarnih rupa i manje
presvlačenje asfaltom, presvlačenje asfaltom asfaltiranih cesta, saniranje odrona,
radovi na zaštiti kosina od erozije, nasipavanje i drugo održavanje neasfaltiranih
putova, održavanje graba i bankina uz nerazvrstane putove, radovi na izradi
horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetleće signalizacije na nerazvrstanim
cestama
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, nogostupa i javnih parkirališta u
zimskim uvjetima

Svaki od navedenih poslova redovitog ili izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta
može biti predmet posebnog (zasebnog) postupka za odabir izvoditelja te sklapanje ugovora.
Članak 12.
Komunalna djelatnost ukopa pokojnika obuhvaća poslove smještaja pokojnika u
mrtvačnicu, pripreme grobnog mjesta (iskop groba, otvaranje i zatvaranje grobnice), prijevoz
pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta, ukop pokojnika te uređenje grobnog mjesta
nakon ukopa.
Članak 13.
Komunalna djelatnost javne rasvjete obuhvaća poslove izgradnje i održavanja
objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koja prolaze
kroz naselja i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete.
Članak 14.
Komunalna djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije obuhvaća provođenje
obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja
insekata i glodavaca.
Članak 15.
Komunalna djelatnost veterinarsko-higijeničarskih poslova obuhvaća hvatanje i
zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa, mačaka i drugih životinja
s javnih površina.
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Članak 16.
Komunalna djelatnost crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih
i crnih jama obuhvaća crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih
jama.
Članak 17.
Komunalna djelatnost sanacije divljih odlagališta obuhvaća prikupljanje komunalnog
otpada sa divljih odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagalište komunalnog otpada
kao i saniranje divljeg odlagališta.
Članak 18.
Komunalna djelatnost obnove horizontalne i vertikalne signalizacije obuhvaća
nabavku horizontalne i vertikalne signalizacije i oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim
javno-prometnim površinama pod upravljanjem Općine Velika Ludina.
VII. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE SE
OBAVLJAJU NA TEMELJIU UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNE
DJELATNOSTI
Članak 19.
Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjena tog ugovora provode se prema
propisima o javnoj nabavi.
Članak 20.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine Velika Ludina
sklapa općinski načelnik.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
-

komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
vrijeme na koje se sklapa ugovor,
vrstu i opseg komunalnih usluga,
način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga,
jamstvo izvršitelja o ispunjenu ugovora.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Važeći ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz
komunalnih djelatnosti sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do
isteka roka na koji su sklopljeni ili do raskida istih.
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Članak 22.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području Općine Velika Ludina, Klasa: 363-01/16-01/14, Urbroj: 2176/19-1602-1 („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 2/16) .
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/18-01/49
URBROJ: 2176/19-18-02-2
Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i donijeti I. Izmjene i dopune
Odluke za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da se u članku 4. Odluke za davanje u zakup poslovnih
prostora Općine Velika Ludina dodaje se stavak 2. koji glasi: „Iznimno od odredbe stavka 1.
ovog članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga
sklapaju međusobno RH i jedinice lokalne samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu RH, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg,
gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana“. Ostale odredbe Odluke za davanje u
zakup poslovnih prostora Općine Velika Ludina ostaju na snazi i ne mijenjaju se.
Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, predsjednik Općinskog vijeća Vjekoslav
Kamenščak daje na usvajanje I. Izmjene i dopune Odluke za davanje u zakup poslovnih
prostora Općine Velika Ludina koje su prihvaćene jednoglasno sa 8 glasova ZA te su donijete
slijedeće
I. IZMJENE I DOPUNE
O D L U K E
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
OPĆINE VELIKA LUDINA
Članak 1.
U članku 4. Odluke za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Velika Ludina
(„Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 6/10) dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora
sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno RH i jedinice lokalne samouprave
te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH, odnosno pravne osobe u vlasništvu
ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u
interesu i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana“.
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Članak 2.
Ostale odredbe Odluke za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Velika Ludina
ostaju na snazi i ne mijenjaju se.
Članak 3.
Ove I. Izmjene i dopune Odluke za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Velika
Ludina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina.

KLASA: 372-01/18-01/09
URBROJ: 2176/19-18-02/2
Ad. 8.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o II. Izmjenama i
dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da je u I. Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim
porezima Općine Velika Ludina brisan porez na nekretnine, a II. Izmjenama i dopunama
Odluke predlaže se brisanje poreza na kuće za odmor, tako da je samo u Općini Velika Ludina
ostao porez na potrošnju.
Dražen Pavlović, ističe kako je to bilo na njegovu inicijativu da se ukine porez na
nekretnine, samo je ostao porez na potrošnju. Naglašava kako se u Općini Velika Ludina
plaća mali komunalni doprinos a i Općina nema prireza.
Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje
Odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina
koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća
O D L U K A
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina
Članak 1.
U Odluci o općinskim porezima Općine Velika Ludina („Službene novine Općine
Velika Ludina“ broj: 4/17 i ) u članku 2. stavku 1. točka 2. briše se.
Članak 2.
Članci 6., 7. i 8. brišu se.
Članak 3.
U članku 10. brišu se riječi „i poreza na kuće za odmor“.
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Članak 4.
Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika
Ludina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina“, a objavit će se i u „Narodnim novinama“.

KLASA: 410-01/18-01/01
URBROJ: 2176-19-02-18-1
Ad. 9.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o otpisu potraživanja
za komunalnu naknadu za fizičke osobe za 2014. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te
otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako je u Odluci predložen otpis potraživanja za komunalnu
naknadu za 2014. godinu na teret obračunatih prihoda poslovanja Proračuna Općine Velika
Ludina u iznosu o 13.273,72 kuna, prema pregledu potraživanja domaćinstava po naseljima
od 1 do 12 za komunalnu naknadu koji je sastavni dio ove Odluke.
Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić, Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje
Odluku o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu za fizičke osobe za 2014. godinu koja je
prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA te je donijeta slijedeća

O D L U K A
o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu
Članak 1.
Odobrava se otpis potraživanja Općine Velika Ludina za komunalnu naknadu za
fizičke osobe u ukupnom iznosu od 13.273,72 kuna za 2014. godinu na teret obračunatih
prihoda poslovanja Proračuna Općine Velika Ludina.
Članak 2.
Otpisuju se potraživanja za komunalnu naknadu za domaćinstva po naseljima kako
slijedi:
1. Gornja Vlahinička...............................................................................599,04 kn;
2. Grabričina................................................................................................0,00 kn;
3. Grabrov Potok.....................................................................................897,48 kn;
4. Katoličko Selišće.................................................................................758,40 kn;
5. Kompator.............................................................................................233,28 kn;
6. Ludinica................................................................................................68,88 kn;
7. Mala Ludina........................................................................................381,84 kn;
8. Mustafina Klada......................................................................................0,00 kn;
9. Ruškovica............................................................................................246,48 kn;
10. Velika Ludina...................................................................................4.353,74 kn;
11. Vidrenjak..........................................................................................3.692,32 kn;
15

12. Okoli.................................................................................................2.042,26 kn;
==================================================================
U K U P N O :.....................................................................................13.273,72 kn
==================================================================
Članak 3.
Pregled potraživanja za komunalnu naknadu nalazi se u privitku ove Odluke i njezin je
sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama
Općine Velika Ludina.

KLASA: 402-01/18-01/53
URBROJ: 2176/19-01-18/1
Ad. 10.
Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno razmotriti i donijeti Odluku o otpisu
potraživanja „ABUNDAN“ d.o.o. Sv. Mihaela 19, V. Ludina, na prijedlog općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže da je Poduzeće Abundan d.o.o., Sv. Mihaela 19, zatražilo
financijsku pomoć zbog požara koji se dogodio dana 13. kolovoza 2018. godine u dvorištu
tvrtke Abundan d.o.o. na adresi Zagrebačka 2b, Velika Ludina gdje je izgorjelo 6.500 kom
box paleta a zbog topline vatre nastradala je i zgrada hladnjače. Šteta se procjenjuje na cca 7
milijuna kuna, stoga se predlaže Općinskom vijeću da donese Odluku o otpisu dospjelih
potraživanja za poslovni prostor agrocentra „Abundan“ d.o.o. koja se nisu naplatila do
30.06.2018. godine i to za: komunalnu naknadu u iznosu od 12.352,68 kn i naknadu za
uređenje voda u iznosu od 7.585,50 kuna, sveukupno 19.938,18 kuna.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog općinskog načelnika odnosno
Odluku o otpisu potraživanja Poduzeću „ABUNDAN“ d.o.o. Sv. Mihaela 19, Velika Ludina u
ukupnom iznosu od 19.938,18 kuna koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA te je
donijeta slijedeća
O D L U K A
o otpisu potraživanja
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se otpis dospjelih potraživanja za poslovni prostor
agrocentra „ABUNDAN“ d.o.o., Sv. Mihaela 19, 44316 Velika Ludina, OIB:
274615331024 koja se nisu naplatila do 30.06.2018.godine.
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Članak 2.
Odobrava se otpis potraživanja „ABUNDAN“ d.o.o., Sv. Mihaela 19, 44316 Velika
Ludina, OIB: 274615331024 u ukupnom iznosu 19.938,18 kuna, koja se odnose na:
1. komunalnu naknadu
12.352,68 kn
2. naknadu za uređenje voda
7.585,50 kn
_____________________________________________________
UKUPNO:
19.938,18 KN
Članak 3.
Popis potraživanja koji se otpisuje sastavni je dio ove Odluke i neće se javno objaviti.
Članak 4.
Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provesti će se do 31.
prosinca 2018. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina“.
KLASA: 053-01/18-01/14
URBROJ: 2176/19-02-18-2
Ad. 11.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Zaključak o davanju
suglasnosti na ponudu Privredne banke Zagreb za kratkoročni kunski kredit – dopušteno
prekoračenje po poslovnom računu Općine Velika Ludina do 400.000,00 kuna, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako je potrebno produžiti rok na godinu dana za prekoračenje
po poslovnom računu Općine Velika Ludina, za što je potrebna suglasnost Općinskog vijeća.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Zaključak o davanju suglasnosti na ponudu
Privredne banke Zagreb za kratkoročni kunski redit – dopušteno prekoračenje po poslovnom
računu Općine Velika Ludina do 400.000,00 kuna koji je prihvaćen sa 8 glasova ZA te je
donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Daje se suglasnost na Indikativnu ponudu Privredne banke Zagreb od 16.10.2018.
godine za kratkoročni kunski kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu Općine
Velika Ludina do 400.000,00 kuna, do 1 godine, uz kamatu: 3,75% fiksna.
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II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine
Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/18-01/03
URBROJ: 2176/19-02-18-2
Završeno u 16:21 sati.

Zapisničar:

Mirjana Rajtora

Predsjednik:

Vjekoslav Kamenščak
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