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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 18.08.2021. godine u 

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

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Antonio Paušić, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis, Martina Kovač Crnčec, Marijo 

Pomahać, Mario Šćuri, Zlatko Nežić   

 

 Odsutni vijećnici: Tomislav Bišćan, Vedran Svilić, Ivan Marečić, Damir Belavić, 

                                         Jurica Đudarić, Dražen Kralj 

 

 

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o. Kutina, 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina 

- Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine V. Ludina; 

- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, 

- Verica Kesak, referent – komunalni redar, 

- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove;  

                                 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina, pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine i direktoricu Eko 

Moslavine te ističe kako će se ova sjednica održava uz pridržavanje epidemioloških mjera 

zbog epidemije COVID 19. 

 

 Za pravovaljanost rada sjednice utvrđuje kvorum i konstatira da je na sjednici 

prisutno 7 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke Općinskog 

vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

Daje na glasanje dnevni red 03. sjednice koji je prihvaćen jednoglasno sa 7 glasova 

ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina zakazane 

za dan 18.08.2021. godine. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-6 

 

D N E V N I    R E D : 

 

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

    (Zapisnik sa 02. sjednice Općinskog vijeća)  

 

2. Aktualni sat 
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3. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske  

    korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od  

    01.01.2021. do 30.06.2021.  

               

4. Razmatranje i prihvaćanje Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika  

    Ludina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine 

 

5. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg Izvršenja Proračuna Općine Velika Ludina 

    za 2021. godinu sa programima 

 

6. Razmatranje i usvajanje Poslovnog izvješća Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2020. godinu 

 

7. Donošenje Odluke o provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za prodaju  

    poslovnog udjela u trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. Kutina  
 

8. Donošenje Odluke o rezultatima izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih 

    Općine Velika Ludina 

 

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

    Dan Općine Velika Ludina za 2021. godinu 

 

10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

      u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina 

 

11. Donošenje Plana mreža dječjih vrtića na području Općine Velika Ludina 

 

12. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina  

      u 2021. godinu 

 

13. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje 

      razdoblje 2021.-2024. 

 

14. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

      Općine Velika Ludina za 2022. godinu 

 

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 02. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 29.06.2021. godine  te otvara raspravu.  

 

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

jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

29.06.2021. godine.  
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Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat, te ističe kako je u materijalima 

dostavljeno Izvješće o radu općinskog načelnika između 02. i 03. sjednice Općinskog vijeća 

odnosno od 24.06.2021. do 13.08.2021. godine. Ujedno upoznaje vijećnike da je u 

materijalima dostavljen odgovor vijećniku Draženu Kralju na postavljena pitanja: koliki su 

ukupni troškovi projekta rekonstrukcije i izgradnje Dječjeg vrtića Ludina i pitanje koje se 

odnosilo na DVD Mustafina Klada i podatak o tome da li su podmireni parnički troškovi u 

izgubljenoj parnici sa Općinom Velika Ludina u svezi utvrđivanja vlasništva nad vatrogasnim 

domom i dvorištem, na 02. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29.06.2021. godine. Također 

je u materijalima dostavljen i Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je donijet novi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Velika Ludina, koji je dostavljen u Izvješću, a sukladno tome 

potrebno je usklađenje koeficijenata prema opisu poslova i radnih zadataka. Dograđen je 

Dječji vrtić pa je potrebno da se spremačica rasporedi na 4 sata rada u vrtiću, a 4 sata da čisti 

Općinu, Knjižnicu i domove. Ujedno je potrebna preraspodjela djelatnika u Dječjem vrtiću 

Ludina za vođenje predškole što će biti na jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća  

 

Potrebno je usklađenje odluke za grobna mjesta jer postoje grobna mjesta koja se 

uopće ne održavaju pa je sve potrebno regulirati odlukom. U sistematizaciji će sada po novom 

biti i dva komunalna redara, jedan na terenu a drugi u uredu a u opisu će imati iste poslove u 

slučaju odsutnosti da posao ne trpi. 

 

 Verica Kesak, obrazlaže da su u suradnji sa  Državnim inspektoratom, Službom 

poljoprivredne inspekcije,  Dominikom Kovačevićem, dipl.ing.agr., viši poljoprivredni 

inspektor, poduzete mjere vezane uz zapuštena zemljišta, vinograde i voćnjake, sukladno 

Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze.  

Obavještava da  će se pokrenuti  pojačani inspekcijski nadzori poljoprivredne i fitosanitarne 

inspekcije na širem području  Općine Velika Ludina zbog velikog broja zapuštenih vinograda 

i voćnjaka, a posebice na području k.o. Ruškovica i k.o.  Katoličko Selišće, jer je na području 

k.o. Katoličko Selišće potvrđen pozitivan nalaz zlatne žutice,  a također su takvi vinogradi i 

voćnjaci stanište američkog cvrčka  (Schapoideus titanus), vektora žutice vinove loze.  

  Na stranici općine Velika Ludina stavljena je obavijest da se mole stanovnici Općine 

Velika Ludina i tzv. "vikend stanovnici" koji posjeduju poljoprivredne čestice kao i objekte 

na području Općine,  da shvate ozbiljnost situacije u vezi zapuštenosti vinograda i voćnjaka, 

te da,  kako imaju  prava, tako imaju  i obveze, da ta poljoprivredna zemljišta održavaju kako 

je propisano Zakonom o poljoprivrednom zemljištu  te Pravilnikom o agrotehničkim 

mjerama, kao i Odlukom o agrotehničkim mjerama na području Općine Velika Ludina.  

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako su vijećnici upoznati sa Izvješćem o radu općinskog 

načelnika između 02. i 03. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 24.06.2021. do 13.08.2021. 

godine te je donijet slijedeći 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

o primanju na znanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 24.06.2021. do 13.08.2021. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 02. i 03. sjednice 

Općinskog vijeća između 24.06.2021. i 13.08.2021. godine. 

 

II 

 

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

 

KLASA: 022-05/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-21-___ 

 

Ad. 3.  

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je razmotriti i prihvatiti Financijski izvještaj za 

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

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine te otvara raspravu. 

 

Kako nema pitanja, daje na glasovanje financijski izvještaj Općine Velika Ludina za 

razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 7 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 2021. godine i to kako slijedi:      

                                       U KN 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                                   4.599.284 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                               4.459.789 

  b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                              139.495    

   

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                                   4.909.654 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                               4.381.916 

   b) rashodi za nabavu  nefinancijske imovine                              527.738 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                    1.215.089    

 - od toga: 

  a) obveze za rashode poslovanja                                                 815.089 

  b) obveze za financijsku imovinu                                               400.000    

                        c) obveze za nefinancijsku imovinu                                                 0,00 

   

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2021. godine                                               603.189 
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II 
 

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

 

KLASA:  402-01/21-01/51 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Financijski izvještaj proračunskog 

korisnika: Dječji vrtić Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine te otvara 

raspravu. 

 

 Kako primjedbi nema, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 7 

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 2021. godine i to kako slijedi:  

           

                                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                              1.798.152 

 - od toga: 

             a) prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja)              181.270  

                        b) prihodi iz Proračuna                                                        1.613.582 

 c) pomoći od subjekata unutar općeg proračuna                        3.300 

     

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                     1.457.208 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                             892.843 

                  b) rashodi za nefinancijsku imovinu                                       14.365 

                        c) izdaci za financijsku imovinu                                           550.000  

 

NEPODMIRENE OBVEZE:              5.540.633    

 - od toga: 

  a) obveze za rashode poslovanja                                           111.689 

  b) obveze za financijsku imovinu                                       4.400.000    

                        c) obveze za nefinancijsku imovinu                                   1.028.944 

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2021. godine                                             2.543 

 

II 
 

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

 

 

KLASA:  402-01/21-01/51 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Financijski izvještaj proračunskog 

korisnika: Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. 

godine te otvara raspravu. 

 

 Kako primjedbi nema, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 7 

glasova 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 2021. godine i to kako 

slijedi:            

                                              U KN 

UKUPNI PRIHODI                                                                                                 103.927 

 - od toga: 

 a) prihodi iz Proračuna                                                                                     81.527 

            c) pomoći od subjekata unutar općeg proračuna                                             22.400

  

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                                     106.600 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                           87.768 

                        b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       18.832    

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                               14.269    

 - od toga: 

  a) obveze za rashode poslovanja                                                         10.755 

                        b) obveze za nefinancijsku imovinu                                                     3.514 

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2021. godine                                                         3.030 

 

II 

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

 

 

KLASA:   402-01/21-01/51 

URBROJ: 2176/19-02-21-3 

 

Ad. 4. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Konsolidirani financijski izvještaj Općine 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine te otvara raspravu. 

 

Kako nema primjedbi na konsolidirani financijski izvještaj isti daje na glasovanje koji 

je prihvaćen jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijet slijedeći 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Usvaja se konsolidirani financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje 

01.01.2021. do 30.06.2021. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   402-01/21-01/52 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 5. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Polugodišnje Izvršenje Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2021. godinu sa programima, te otvara raspravu. 

 

Kako primjedbi na Polugodišnje Izvršenje Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. 

godinu nije bilo isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 7 glasova ZA te je 

donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

Prihvaćaju se:  

- Izvršenje Programa vatrogastvo i civilna zaštita  od 01.01. do 30.06.2021. 

- Izvršenje Programa zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja od 01.01. do 30.06.2021. 

- Izvršenje Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja od 01.01. do     

  30.06.2021.     

- Izvršenje Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu od 01.01. do 

  30.06.2021. 

- Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi od 01.01. do 30.06.2021. 

- Izvršenje Programa razvoj sporta i rekreacije od 01.01. do 30.06.2021. 

- Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi od 01.01. do 30.06.2021. 

- Izvršenje Programa Razvoj civilnog društva od 01.01. do 30.06.2021. 

- Izvršenje Programa zaštite okoliša od 01.01. do 30.06.2021. 

- Izvršenje Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture 

  od 01.01. do 30.06.2021.  

- Izvršenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

  zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina 

  za 2021. godinu od 01.01. do 30.06.2021. 

- Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

  od 01.01. do 30.06.2021. godine 

- Izvršenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

  izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu od 01.01. do 30.06.2021. 

- Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za razdoblje od 

  01.01. do 30.06.2021. godine 
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koji su sastavni dio ove Odluke i objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 

 

KLASA:   400-06/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-21-__ 

 

Ad. 6. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Poslovno izvješće Eko Moslavine d.o.o. 

Kutina za 2020. godinu te otvara raspravu. 

 

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o. Kutina, pozdravlja sve nazočne i 

obrazlaže da se društvo Eko Moslavina bavi isključivo sakupljanjem neopasnog otpada. Ističe 

kako ima niz registriranih djelatnosti s kojima se društvo bavi. Broj zaposlenih na dan 

31.12.2020. godine je 68 isto kao i 2019. godine. Na dan 31.12.2020. godine upisani temeljni 

kapital Društva iznosi 9.330.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Vlasnička struktura udjela na 

dan 31.12.2020. godine je slijedeća: Najveći nominalni iznos uloga ima Grad Kutina sa 

6.679.000 kn (71,59% vlasništva), Grad Popovača ima 2.107.000,00 kuna (22,58%), Općina 

Velika Ludina 173.900,00 (1,86 %), Ventus d.o.o. 370.100,00 kuna (3,97%), što je ukupni 

nominalni iznos uloga od 9.330.000,00 kuna. Na troškove plaća otpada 5,9 milijuna kuna u 

godini. Ujedno ističe da naknade za razvoj od 01.01. više nema. Pojavila se tvrtka iz 

Popovače koja preuzima otpad za područje Popovače. O svemu je detaljnije prikazano u 

financijskom izvještaju neovisnog revizora i Izvješće poslovodstva za 2020. godinu Eko 

Moslavine d.o.o. Kutina. 

 

Vjekoslav Kamenščak, postavlja pitanje kud zbrinjavaju taj preuzeti otpad iz 

Popovače? 

 

Adrijana Cvrtila, odgovara da pošto su preuzeli prijevoz, otpad odlažu kod sebe u II. 

fazi jer je preuzet dio biorazgradivog otpada. 

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Vjekoslav Kamenščak i Zlatko Nežić. 

 

 Nakon obrazloženja daje na usvajanje Poslovno izvješće Eko Moslavine d.o.o. Kutina 

za 2020. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o poslovanju Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2020. godinu koje 

je sastavni dio ovog Zaključka.  

II 

 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/21-12/08 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 
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Ad. 7. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o provedbi postupka javnog 

prikupljanja obvezujućih ponuda za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Moslavački list d.o.o. Kutina te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Velika 

Ludina o prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. od 

29.06.2021. godine objavljen Poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. u Narodnim novinama br. 77 od 07. srpnja 2021. 

Na objavljeni poziv zaprimljeno je jedno pismo namjere i to od Grada Kutine. U roku od 15 

dana od dana donošenja ove Odluke, uputit će se pisani poziv Gradu Kutini za dostavu 

obvezujuće ponude. Ponuditelj je dužan uz svoju ponudu uplatiti jamstvo za ozbiljnost 

ponude u visini 10% početne prodajne cijene, odnosno 28.548,85 kuna. 

 

Vjekoslav Kamenšak, daje na prihvaćanje Odluku o provedbi postupka javnog 

prikupljanja obvezujućih ponuda za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Moslavački list d.o.o. Kutina koja je prihvaćena jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijeta 

slijedeća 

  
O D L U K A 

o provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda 

za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. 

 

Članak 1. 

 

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Velika Ludina o prodaji poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. Klasa: 008-01/21-01/06, Urbroj: 2176/19-21-02-3 

od 29.06.2021. godine objavljen je Poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o. u Narodnim novinama br. 77 od 07. srpnja 2021. 

godine.  

Članak 2. 

 

Na objavljeni Poziv zaprimljeno je jedno pismo namjere i to od: Grada Kutine, Trg kralja 

Tomislava 12, Kutina.  

Članak 3. 

 

U roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine Velika 

Ludina uputiti će pisani poziv za dostavu obvezujuće ponude potencijalnom ponuditelju koji 

je dostavio pismo namjere. 

Članak 4. 

 

Ponuditelj je uz svoju ponudu dužan uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini 10% 

početne prodajne cijene, odnosno 28.548,85 kuna.  

 

Članak 5. 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Velika Ludina za poduzimanje svih pravnih radnji 

potrebnih za provedbu ove Odluke. 
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Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 008-01/21-01/06 

URBROJ: 2176/19-02-21-11 

 

Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o rezultatima izbora 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako je potrebno, nakon provedenog javnog poziva za 

isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina, 

temeljem Izvješća Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura, donijeti Odluku o 

rezultatima izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o rezultatima izbora članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 7 

glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

o rezultatima izbora članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Općine Velika Ludina 

 

I 

 

 U Savjet mladih Općine Velika Ludina izabrani su: 

 

1.   Tihana Kasunić – članica,  

 Nikol Obranović – zamjenica članice,  

 

      2.   Valentino Kamenščak – član,  

 Jana Pomahač – zamjenica člana,  

 

     3.    Nina Kesak - članica, 

            Darija Kadlec - zamjenica članice,  

 

     4.    Melani Faltis - članica, 

            David Faltis - zamjenik članice,  

 

     5.    Mario Šćuri - član, 

            Janik Nežić – zamjenik člana,  

 

na vrijeme od tri godine. 
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II 

 

 Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata. 

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika 

Ludina. 

III 

 

 Ova Odluka o rezultatima izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine 

Velika Ludina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“, a objavit će se i na web stranici Općine Velika Ludina. 

 

KLASA:  006-01/21-01/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-11 

 

Ad. 9. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o dodjeli Godišnje nagrade i 

priznanja koja će se dodijeliti za Dan Općine Velika Ludina za 2021. godinu te otvara 

raspravu. 

 

Kako rasprave nije bilo daje Odluku na glasovanje koja je prihvaćena jednoglasno sa 7 

glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D   L   U  K  A 

 

I 

 
Godišnja nagrada Općine Velika Ludina  za 2021. godinu dodjeljuje se Seoskom 

turizmu MOSLAVAČKA  PRIČA, Gaj 3, Mala Ludina - za uspješnu promociju općine na 

turističkoj karti, ljubav prema tradiciji i očuvanju moslavačke kulturne baštine. 

 

 Za dodjelu priznanja predlažu se:   

 

 - DVD Velika Ludina – za human i požrtvovan angažman na području pogođenom  

                                                   potresom, 

- DEJAN FALTIS – za human i požrtvovan angažman na području pogođenom  

                                 potresom, 

- MATEJ PIRŠA – organizacija pomoći potresom pogođenih područja 2019./2020.  

                                godine 

- VLADO JAJETIĆ – za human i požrtvovan angažman na području pogođenom  

                                     potresom, 

- KARLO ČLEKOVIĆ – za očuvanje aktivno djelovanje u sakralnom životu župe  

                                         Ludina (orguljaš, član Pastoralnog vijeća), 

- IVANKA MIHELČIĆ – za očuvanje kulturne baštine ludinskog kraja i dugogodišnje  

                                          aktivno članstvo u KUD-u „Mijo Stuparić“  

                                          (članica društva od osnutka). 

- MARIJO POMAHAČ – med – zlatna pčela, 

- VANESA PIRŠA – za zapažene rezultate u rukometu 

- LUKA JAJETIĆ – za zapažene rezultate u motokrosu, 

- JOSIP LUKETIĆ– za zapažene rezultate u glazbi. 
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II 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA:  060-01/21-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-4 

 

Ad. 10. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti novu Odluku o koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika 

Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe kako je općinski načelnik 15.07.2021. godine donio novi 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina, sukladno 

Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Uz 

navedeni Pravilnik potrebno je donijeti i novu Odluku o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina. Prema 

opisu poslova i radnih zadataka, nazivi radnog mjesta su usklađeni sa klasifikacijskim rangom 

pa tako i koeficijenti prema složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno 

namještenik raspoređen. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Odluku o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D   L   U   K   A 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu  

Općine Velika Ludina 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina.  

 

Članak 2. 

 

 Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira 

jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

Članak 3. 

 

 Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke 

određuju se prema popisu radnih mjesta kako slijedi: 
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POPIS RADNIH MJESTA 

 

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE 

Potkategorija radnog 

mjesta 

Naziv radnog mjesta Klasifikacijski 

rang 

Koeficijent 

 

Glavni rukovoditelj 

Pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela 

 

1. 

 

3,91 

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE 

 

Viši stručni suradnik 

Viši stručni suradnik za opće i 

upravne poslove 

6. 

 

3,90 

 

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE 

Viši referent Viši referent za financijske 

poslove  

9. 3,70 

Referent Referent za komunalne 

poslove 

11. 3,00 

  

Referent – komunalni redar 

 

11. 

 

3,00 

  

Referent za administrativne 

poslove 

 

11. 

 

2,50 

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE RAZINA  

Namještenici  II. 

potkategorije 

Domar 1. 

 

11. 2,00 

 Spremač 2. 

 

13. 1,70 

 

Članak 4. 

 

 Plaću službenika odnosno namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu čini 

umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno 

namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 

godinu radnog staža.  

Osnovicu za obračun plaće službenika i namještenika utvrđuje Općinski načelnik 

posebnom odlukom. 

Članak 5. 

 

Najkasnije u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela donijet će pojedinačna rješenja o plaćama službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina. 

 

 

 



14 

 

Članak 6. 

 

 Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina („Službene 

novine Općine Velika Ludina“ broj: 10/19 i 1/20). 

 

Članak 7. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 01.09.2021. godine, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/21-01/50 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Ad. 11.  

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Plan mreža dječjih vrtića na području 

Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe kako je potrebno donijeti novi Plan mreža dječjih vrtića na 

području Općine Velika Ludina jer se povećao smještajni kapacitet u Dječjem vrtiću Ludina i 

isti dostaviti Sisačko-moslavačkoj županiji radi usklađenja razvitka mreže dječjih vrtića na 

području Sisačko-moslavačke županije. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Plan mreža dječjih vrtića na području Općine 

Velika Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

P L A N 

mreža dječjih vrtića na području Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

 Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Velika Ludine (u daljnjem tekstu: Plan 

mreže) utvrđuju se dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te 

razvoj mreže dječjih vrtića na području Općine Velika Ludina.  

 

Članak 2. 

 

 Na području Općine Velika Ludina djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja 

obavlja Dječji vrtić Ludina kojem je osnivač Općina Velika Ludina. 

 

 Mrežu dječjih vrtića na području Općine Velika Ludina čine: 

 

naziv adresa osnivač smještajni kapacitet 

Dječji vrtić Ludina Crkvena 1 Općina Velika 

Ludina 

70 
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Članak 3. 

 

 Mreža dječjih vrtića Općine Velika Ludina može se proširivati otvaranjem novih 

odgojnih skupina u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 

naobrazbe te materijalnim mogućnostima Općine Velika Ludina, a sve u cilju planiranog 

obuhvata djece. 

 

Članak 4. 

 

 Mreža dječjih vrtića Općine Velika Ludina može se proširivati dogradnjom 

smještajnih kapaciteta dječjih vrtića iz članka 2. Ovog Plana te otvaranjem novih područnih 

objekata u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda, kao i osnivanjem novih 

dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača. 

 

  U slučaju da Općina Velika Ludina nije osnivač dječjeg vrtića, Općina može preuzeti 

obvezu sufinanciranja smještaja djece u tom vrtiću nakon što isti uđe u Plan mreže. 

  

Članak 5. 

 

 Ovaj Plan mreže dostavit će se Sisačko-moslavačkoj županiji radi usklađivanja 

razvitka mreže dječjih vrtića na području Sisačko-moslavačke županije. 

 

Članak 6. 

 

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

Velika Ludina“. 

 

KLASA: 601-01/21-01/04 

URBROJ: 2176/19-01-21-1 

 

Ad. 12. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Velika Ludina u 2021. godinu te otvara raspravu. 

 

Daje na glasanje Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika 

Ludina u 2021. godinu koja je prihvaćena jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA  

U 2021. GODINI 

 

 Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br.: 82/15, 118/18, 31/20 i 

20/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi je 

najmanje jedanput godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatrati stanje sustava zaštite i 

spašavanja, te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

svom području. 
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 Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva raščlambu (analizu) Procjene 

ugroženosti stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje moguće oblike 

ugroze i opasnosti, te njihove moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna 

dobra, a prema elementima sadržanim u Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije, koja je izrađena sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije (NN35/94, 110/05, 28/10), a usvojena na 5. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održanoj 14. studenog 2017. godine (Klasa: 214-01/17-01/08, Urbroj: 

2176/19-02-17-6).   

 

Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije je dokument izrađen temeljem Procjene, 

prema Zakonu, sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara (NN51/12), koji je usvojen na 

5. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održanoj 14. studenog 2017. godine 

(Klasa: 214-01/17-01/08, Urbroj: 2176/19-02-17-6). 

 

 Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da je područje Općine Velika Ludina 

ugroženo mogućim opasnostima i prijetnjama svih navedenih prirodnih i civilizacijskih 

katastrofa, osim pucanja hidroakumulacijskih brana, a posebno je ugroženo poplavama (rijeka 

Česma, te bujični vodotoci Moslavačke gore), požarima otvorenog prostora (nekontrolirano i 

nepažljivo spaljivanje otpada na otvorenim poljoprivrednim površinama), potresima (stupanj 

seizmičnosti 7-8° MCS), drugim prirodnim nepogodama, poput olujnih vjetrova orkanske 

snage, poledice, tuča, dugotrajne suše, te obilne padaline koje onemogućavaju normalno 

odvijanje života, tehničko-tehnološkim nesrećama u gospodarskim objektima (postojanje 

postrojenja koja pri radu koriste ili skladište opasne tvari) i prometu (područjem se vrši 

transport opasnih tvari), nuklearnim nesrećama (na udaljenosti do 1.000 km od teritorija 

Općine u pogonu se nalazi ukupno 40 nuklearnih elektrana, a NE Krško nalazi se vrlo blizu 

općinskim naseljima, a udaljenost Općinskog središta od NE Krško približno je 95 km), 

istjecanjem opasnih tvari u mjestima posebne ugroženosti (mogućnost zagađenja opasnim 

tvarima iz gospodarskih objekata i transportnih sredstava, vodotoka i izvora pitke vode), te 

epidemiološkim i sanitarnim opasnostima. Naposlijetku, ne treba zanemariti opasnost od 

ratnih i terorističkih djelovanja. 

 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe, 

službe i udruge koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i 

spašavanja sa ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, a to su:  

 - Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe: 
Tablica 1. 

 
 snage vozila** područje djelovanja područje odgovornosti 

Središnje DVD* 

Vidrenjak 20 
1 NV, 1 AC, 1K,  
1 Pickup  

područje Općine  područje Općine 

Ostala DVD*** 

Velika Ludina 10 1 AC, 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Mustafina Klada 10 1 AC, 1 K,1 MVŠ,  regulirano statutom društva - 

Okoli 10 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Gornja Vlahinička 10 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Katoličko Selišće 10 1 K, 1 MVŠ,  regulirano statutom društva - 

Mala Ludina 10 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Ruškovica 10 1 TC,  1 MVŠ regulirano statutom društva - 

Kompator 10 1 MVŠ regulirano statutom društva - 
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             * dobrovoljni ustroj bez profesionalaca 
               ** NV = navalno vozilo,  AC = autocisterna, TC = traktorska cisterna, K = kombi vozilo,            
                   MVŠ=motorna vatrogasna štrcaljka, Pickup 

 
Tablica 2. 

 

najbliža profesionalna vatrogasna postrojba (tel. 660-423, 680-875 ) 

JVP Kutina 26/ 6/ 2-5* raspolaže odgovarajućom vatrogasnom tehnikom 

* ukupno vatrogasaca / vatrogasaca u smjeni / vatrogasaca za prvi izlaz  

 
 
         Tablica 3. 

funkcija Ime adresa telefon mobitel 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VIDRENJAK 

zapovjednik Goran Bistrički Cvjetna 11 044/ 658 470  099/ 2020506 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VELIKA LUDINA  
zapovjednik Tomislav Lidmila Obrtnička ul. 044/ 658  091/9418650 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MUSTAFINA KLADA  

zapovjednik Dubravko Petir Ulica Mustafina Klada 24 044/ 637 087 098/ 711919 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a OKOLI  

zapovjednik Mile Močilac Česmanska 5, Okoli 044/ 642 102   098/ 1943226 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a GORNJA VLAHINIČKA  

zapovjednik Dejan Peršić Moslavačka 4   044/ 638 031 098/ 1982350 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KATOLIČKO SELIŠĆE 

zapovjednik Vedran Svilić Ulica Mosl. vinograda 79 044/658 357 099/ 5937685 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MALA LUDINA, 
zapovjednik Dalibor Vanjek Moslavačka 34    044/ 658-002  095/9000845 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a RUŠKOVICA 

zapovjednik Davor Naglić Ulica Ruškovica 47 044/658-381 098/9297994 

     

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KOMPATOR, 

zapovjednik Siniša Sanković Rečica Kriška 1 A 044/658-429 091/ 5521700 

     

 
VZ Općine Velika Ludina, Mije Stuparića 30, Vidrenjak, tel. /fax. 044/658472 

predsjednik VZ Općine Velika Ludina Branko Moguljak 
Mije Stuparića 11, 

Vidrenjak 
044/ 658143 
098/ 394678  

zapovjednik VZ Općine Velika Ludina Goran Bistrički Cvjetna 11, Vidrenjak 
044/ 658470 

099/ 2020506 

 
- Komunalna poduzeća:        

tablica 4. 
 
 

komunalno poduzeće Moslavnina d.o.o. – za vodu  telefon 

odgovorna osoba i dežurstvo 044/ 691-411  

poduzeće Moslavina plin d.o.o. – plin telefon 

odgovorna osoba i dežurstvo 044/ 684-038 
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- HRVATSKE VODE, VGI „Lonja-Trebež“ Kutina i poduzeće koje se bavi 
obranom od poplava VGI „Lonja-Strug“ d.o.o. Kutina, 

- Policijska postaja Kutina, 

- Prometna policija Kutina, 

- Zdravstvene ustanove: 

 

a) Hitna medicinska pomoć: 
 
Tablica 5. 
 

Zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći telefon 

Hitna medicinska pomoć u Kutini (194) 044/ 630-666 

 
 

     b) Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije  
     c) Dom zdravlja Kutina – Zdravstvena ambulanta Ludina, 
 
- Veterinarske službe: 

a) Veterinarska stanica Kutina d.o.o.  

b) Vet-med d.o.o. Stružec, 

 
 

- Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke Županije, Sisak, 

- Hrvatska elektroprivreda 

 
tablica 6. 

 

HEP  Elektra Križ, pogon Popovača Telefon 044/670-857 

 

- Hrvatske šume: 

tablica 7. 
 

“Hrvatske šume”  odgovorna osoba telefon 

Šumarija Popovača Zoran Kahler 044/ 679-014 

 
- Mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi pravnih i fizičkih osoba 

(sukladno članku 30. Zakona o zaštiti i spašavanju), 

- Centar za socijalnu skrb Kutina,  

- Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Kutina (sukladno Zakonu o 
Hrvatskom crvenom križu – N.N. 71/10 i 136/20) 

- Specijalizirane udruge građana (specijalizirane službe spašavanja i sl.). 
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U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave zaštitom i spašavanjem nisu 
u mogućnosti sami učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza prijeti 
nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev Načelnika Općine aktivira se 
Stožer Civilne zaštite (kojeg je imenovao Općinski načelnik Odlukom o imenovanju i 
osnivanju Stožera Civilne zaštite, KLASA: 810-06/21-01/01, URBROJ: 2176/19-01-
21-12 od 18.06.2021. godine). 
 

           Tablica 8. 
 

ČLANOVI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKA LUDINA 

Rbr. 
Dužnost u 
Stožeru 

Ime adresa telefon mobitel 

1. 
Načelnik 
stožera 

VJEKOSLAV  
KAMENŠČA

K 

Velika Ludina, 
Obrtnička 85 

044/65801
8 

095/8150278 

2.  
zamjenik 
načelnika 
stožera 

GORAN 
BISTRIČKI 

Vidrenjak, 
Cvjetna ulica 11 

044/65847
0 

099/2020506 

3. član stožera 
BRANKO 
MOGULJAK 

Vidrenjak, 
Mije Stuparića 11 

044/ 
658143 

098/394-678 

4. član stožera 
PREDRAG 
FITNIĆ 

Kralja Petra 
Krešimira IV 
Kutina 

044/64611
1 

098/262317 

5. član stožera 
BORIS  
MUNKO 

Andrije Hebranga 
9, Kutina 

 
 
091/2123039 

6. član stožera 
MARIJAN 
PAUK 

Zagrebačka 1, 
Sisak 

044/81170
8 

091/5863649 

7. član stožera 
SANJA  
HABEK 

A. G. Matoša 42 
Kutina 

044/63066
6 
044/63084
0 

098/390815 

8. član stožera 
KATICA  
ZEMAN 

Augusta Šenoe 2, 
Kutina 

044/68394
6 

091/5452796 

9. član stožera 
DARIO 
HEGEL 

 Velika Ludina, 
Obrtnička 5 

 098/601216 

10. član stožera 
MIROSLAV 
LIDMILA 

 Velika Ludina 
Obrtnička 127 

 099/6580599 

11. član stožera 
MILE 
MOČILAC 

 Okoli, 
Česmanska 7 

 098/1943226 

 

Navedeni Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje 
pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski 
načelnik. 

Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage na području 
Općine ne bi bile dostatne, Općina može računati na pomoć snaga i sredstava drugih 
gradova i općina, te županijskih postrojbi CZ i organiziranih snaga zaštite i 
spašavanja Županije, kao i iz drugih Županija, te snaga iz sredstava Hrvatske vojske. 
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FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU REALIZIRANO U 

2020. godini 
(kn) 

PLANIRANO ZA 

2021. godinu (kn) 

1.  

 

 

 

 

CIVILNA ZAŠTITA 

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

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

5.000,00 

 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU REALIZIRANO U 

2020. godini 
(kn) 

PLANIRANO ZA 

2021. godinu (kn) 

 

 

 

 

SKLONIŠTA 

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

 

 

           0,00 

 

 

            0,00 

 

 

2. VATROGASTVO 

- opremanje, angažiranje i dr. 

(središnje dobrovaljno vatrogasno 
društvo, vatrogasna zajednica i DVD-
a) 

 

 

162.877,00 

 

 

185.000,00 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA 
JE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
REDOVITA DJELATNOST 

(JP za održavanje komunalne 
infrastrukture, hitna pomoć, javno 
zdravstvo, socijalna skrb, veterinarske 
službe, zaštita okoliša, pravne osobe 
od interesa za ZIS, i dr.) 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

4. UDRUGE GRAĐANA 

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

 

27.083,00 

 

 

25.000,00 
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5. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  

      5.000,00 

 

       5.000,00 

 

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA (1+2+3+4+5) 

 

194.960,00 

 

220.000,00 

 

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja daje se slijedeći  

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Općina Velika Ludina je ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti, te uložila 
znatna sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, zbog čega 
se može konstatirati da je sustav zaštite i spašavanja na tom području dostigao 
zadovoljavajuću razinu. 

 U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati 
i suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem 
razvoju treba povesti računa o ravnomjernijem razvoju  svih komponenti. 

 Obzirom da je Općina u 2019. i 2020. godini izdvojila sredstva za razvoj civilne 
zaštite, potrebno je i dalje sukladno člancima: 16., 17., 18., 19. Zakona o sustavu 
civilne zaštite (N.N. br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) u Proračunu za 2021. godinu 
izvršiti zakonsku obvezu osiguranja sredstava za razvoj civilne zaštite.  

 

KLASA:    810-06/21-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

 

Ad. 13. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno, nakon Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Velika Ludina u 2021. godini, donijeti Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje 2021.-2024. te 

otvara raspravu. 

 

Daje na glasovanje Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za 

četverogodišnje razdoblje 2021.-2024. koje su  prihvaćene jednoglasno sa 7 glasova ZA te su 

donijete slijedeće 
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SMJERNICE  

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

2021., 2022., 2023., 2024. 

 

Članak 1. 

 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predstavljaju zbir potrebnih 

aktivnosti koje se u svrhu poboljšanja sustava civilne zaštite trebaju poduzimati, u 

četverogodišnjem razdoblju, od svih sudionika civilne zaštite, a posebno Općine Velika 

Ludina kao jedinice lokalne samouprave. 

 

Članak 2. 

 

SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

  

1. Stožer civilne zaštite – stručno operativno i koordinativno tijelo, 

 

- u suradnji s izvršnim tijelom Općine Velika Ludina prati stanje sustava civilne      zaštite, te 

predlaže mjere za unapređenje organizacije i opremljenosti postrojbe civilne zaštite. 

 

2. Vatrogastvo-operativne snage civilne zaštite: 

 

- nastaviti s razvojem DVD-a na području Općine Velika Ludina,   

- sukladno dokumentima zaštite od požara poduzimati mjere za daljnje organizacijsko   

  i tehničko unapređenje protupožarne zaštite, 

- stalno pratiti rad i djelovanje DVD-a te prema iskazanim potrebama i materijalnim  

  mogućnostima vršiti nabavku dodatne opreme s kojom bi se povećala efikasnost  

  protupožarne zaštite, 

 

- osigurati materijalne pretpostavke za organizaciju i izvođenje obuke članova  DVD- 

  a, a naročito novih članova, 

- raditi na formiranju i održavanju protupožarnih putova i osmatračnica, 

- vršiti edukaciju stanovništva i pojačati redarsku kontrolu kod spaljivanja otpada. 

 

3. Društvo Hrvatskog crvenog križa – Gradsko društvo Kutina – operativna 

    snaga civilne zaštite:  

 

    - poboljšati smještajne kapacitete i opremljenost sredstvima za smještaj ugroženog      

      Stanovništva. 

 

4. Postrojba civilne zaštite 

 

- poboljšati opremljenost postrojbe opremom i tehničkim sredstvima, 

- osigurati obuku pripadnika postrojbe i upoznavanje članova iste s potencijalnim   

  opasnostima koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara na   

  području Općine Velika Ludina. 
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5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

- pravne osobe u većinskom vlasništvu Općine Velika Ludina u narednom razdoblju  

dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 

- pravne osobe koje su odlukom izvršnog tijela Općine Velika Ludina određene kao  

operativne snage u sustavu civilne zaštite u narednom razdoblju dužne su u operativnim 

planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite. 

 

 U daljnjem razvoju sustava civilne zaštite poduzeti sve potrebne mjere radi 

usklađivanja postojećih akata iz područja zaštite i spašavanja sa Zakonom o sustavu civilne 

zaštite, uređenje i opremanje prostora za smještaj i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara. 

 

Članak 3. 

 

 Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje 

razdoblje 2021., 2022., 2023. i 2024. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:    810-06/21-01/03 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 14. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o usvajanju Godišnjeg Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2022. godinu te otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo pa daje na usvajanje Odluku o usvajanju Godišnjeg Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2022. koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

ODLUKA 

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2022. GODINU 

 

I. 

 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Velika Ludina za 2022. godinu kojeg je Općina Velika Ludina u obvezi donijeti u skladu s 

odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) te 

prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja 

nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Sisačko-

moslavačke županije. 

II. 

 

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se: 

• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Velika Ludina, 
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• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, 

• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu 

Općine Velika Ludina, 

• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 

Velika Ludina. 

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i 

druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14). 

 

III. 

 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2022. godinu 

donosi Općinsko vijeće Općine Velika Ludina za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini 

za sljedeću godinu. 

IV. 

 

Općina Velika Ludina dužna je do 30. rujna 2023. godine dostaviti Općinskom vijeću 

na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Velika Ludina za 2022. godinu. 

V. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine 

Velika Ludina, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Velika Ludina i dostupna je 

javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 

broj 25/13 i 85/15). 

 

 

KLASA: 402-01/21-01/33 

URBROJ: 2176/19-02-21-4 

 

 

 Završeno u 16:45 sati. 

 

 

 

Referent za administrativne poslove:                                          Predsjednik: 

 

 

         Mirjana Rajtora                     Vjekoslav Kamenščak  


