
1 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K      

 

 sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina odrţane 04.01.2017. godine u 

16,00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat. 

 

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Marijo Kovačić, Stevo Kovač,Branko Zrinščak, VjekoslavKamenščak, Dejan Faltis, 

Ţeljko Kuntić, Dubravko Petir, Ivan Somođvar, Jurica Đudarić,Davorin Galić, Mladen 

Milašinović. 

 

 Opravdano odsutni: Fabijan Ţupančić i Zlatko Lidmila. 

  

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Draţen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina; 

- Zlatko Neţić, zamjenik načelnika Općine Velika Ludina; 

- Jelena Petreković, tajnica Općine Velika Ludina, 

- Mirjana Rajtora, administrativni tajnik/referent I; 

- Branko Nikitović, snimatelj Mreţa TV Zagreb, 

- Maja Lacković-Šalković, novinar Mreţa TV, 

- Vanja Kos, novinar „Moslavačkog lista“ Kutina, 

- Zlatko Putar, novinar „Večernjeg lista“ Sisak. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća otvara 35. sjednicu Općinskog 

vijeća, pozdravlja sve nazočne vijećnike, djelatnike Općine i novinare, te utvrđuje kvorum za 

pravovaljanost rada sjednice i konstatira da je na sjednici prisutno 10 vijećnika od ukupno 13, 

te se mogu pravovaljano donositi sve odluke Općinskog vijeća. Napominje da se svaka 

sjednica Općinskog vijeća tonski snima. 

 

 Ističe kako postoji potreba za nadopunu dnevnog reda 34. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina sa točkom pod: 

 

 - 4. „Davanje suglasnosti Eko Moslavini d.o.o. Kutina za promjenu cjenika radi  

                    smanjenja cijena.“ 

 

 Daje na glasovanje navedenu dopunu dnevnog reda koja je prihvaćena jednoglasno sa 

10 glasova ZA, te daje cjelokupni dnevni red na glasovanje koji je prihvaćen također 

jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se dnevni red 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA: 021-01/17-02/02 

URBROJ: 2176/19-02-17-1 
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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 34. sjednice Općinskog vijeća), 

 

2. Aktualni sat, 

 

3. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2017.  

godinu i ProjekcijeProračuna za 2018. i 2019. godinu,I. Izmjena i dopuna Odluke sa  

Programima za izgradnju i odrţavanje komunalne infrastrukture i dr. programa, I. Izmjena 

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

Plana razvojnih programa,    

 

4. Davanje suglasnosti Eko Moslavini d.o.o. Kutina za promjenu cjenika radi  

    smanjenja cijena. 

 

Ad. 1.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina odrţane 20.12.2016. godine, te otvara raspravu.  

 

 Dubravko Petir, postavlja pitanje koje se tiče Odluke o komunalnom redu koja je 

donijeta na prošloj sjednici, a tiče se sanitarno komunalnih mjera, da li će se izgraditi 

pročistač otpadnih voda? Ujedno skreće paţnju da bi trebalo uz ŢC 3124 na II. poslovnoj zoni 

razgrnuti zemlju koju je netko dovezao s kamionom jer se nazali preblizu ceste, te smatra da 

bi bio problem kod odrţavanja ceste u zimskim uvjetima. 

 

 Vjekoslav Kamenščak i Draţen Pavlović, ističu da na područjima na kojima nije 

izveden sustav za odvodnju javnih otpadnih voda svi su duţni otpadne vode ispuštati u 

inidividualne sustave odvodnje otpadne vode odnosno septičke jame za sada dok ne bude 

napravljeno drugačije. 

 

 Kako primjedbi na zapisnik nema, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina odrţane 

20.12.2016. godine. 

 

 Napominje kako je pristigao vijećnik Mladen Milašinović, te konstatira da je sada 

prisutno 11 vijećnika od 13. 
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Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u 

materijalimaIzvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 34. i 35. 

sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludinaodnosno od14.12.2016. do 03.01.2017. godine, te 

isti daje na glasovanje koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 34. i 

35. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 14.12.2016. do 03.01.2017. 

godine. 

 

Ad. 3. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku:3. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. godinu i ProjekcijeProračuna za 2018. i 2019. 

godinu,I. Izmjena i dopuna Odluke sa Programima za izgradnju i odrţavanje komunalne 

infrastrukture i dr. programa, I. Izmjenai dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Velika Ludina i  I. Izmjena i dopunaPlana razvojnih programa,na prijedlog Općinskog 

načelnika, te daje riječ načelniku da obrazloţi. 

 

 Draţen Pavlović, ističe kako je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske Općini 

Velika Ludina dodijeljena sredstva ţurne pomoći za ublaţavanje posljedica elementarne 

nepogode mraza za štete nastale u poljoprivredi u iznosu od 2.197.772,00 kune. Kriteriji 

Drţavnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda bio je da je kod 

poljoprivrednih proizvođača potvrđena šteta od 90% ili više na kulturama i broju stabala 

odnosno hektara, prema rasporedu koji je odredilo Drţavno povjerenstvo. Ujedno ističe da je 

I. Izmjenama i dopunama Proračun povećan za 2.200.000,00 kuna radi isplate štete zbog 

elementarne nepogode mraza koja se dogodila u travnju 2016. godine. Financijska sredstva 

isplatilo je Ministarstvo financija jer je drţava dobila 20.000.000,00 kuna za 

ublaţavanjeposljedica od elementarnih nepogoda po jedinicama lokalne samouprave, a 

najveći dio tih novaca dobila je Općina Velika Ludina. 

 

 Ivan Somođvar, postavlja pitanje zašto nema i drugih voćara koji su pretrpjeli štetu u 

voćarstvu, a nema ih na popisu koji nam je naknadno dostavljen? 

 

 Jelena Petreković, ističe da je u travnju 2016. godine odmah po nastajanju elementarne 

nepogode istu hitno bilo potrebno prijaviti u registar šteta, sa okvirnom procjenom nastale 

štete. Na temelju te prijave ţupan je proglasio elementarnu nepogodu od mraza, te su 

oštećenici prijavljivali štete putem obrazaca koji se je direktno unosio u aplikaciju. Prvo 

priopćenje za elementarnu nepogodu moralo se poslati u roku od osam dana. Nakon toga 

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode, gosp. Vladimir Bohatka obilazi i 

procjenjuje postotak štete na kulturama, te se taj postotak ponovno unosi u aplikaciju. Nakon 

unosa svih podataka i procjene štete obrasci se zaključavaju i direktno putem aplikacije šalju 

u Ţupaniju i nadleţno Ministarstvo.  

 

 

 



4 
 

 Temeljem zaprimljenih prijava šteta od jedinica lokalne samouprave Vlada RH 

donijela je Odluku o dodjeli sredstava ţurne pomoći za ublaţavanje posljedica od elementarne 

nepogode mraza iz travnja 2016. godine, a Drţavno povjerenstvo za procjenu štete od 

elementarnih nepogoda sastavilo je raspodjelu dodijeljenih sredstava. Vlada RH je propisala 

kriterije za dodjelu pomoći za ublaţavanje posljedica od elementarne nepogode mraza 

najoštećenijim voćarima, a to su oštećenici kojima je procijenjena šteta od 90% i više, te koji 

imaju točno propisan broj stabala odnosno zasađenih površina. Općina Velika Ludina u 

registar šteta unijela je 88 zaprimljenih prijava, a Vlada je, temeljem svojih kriterija, odobrila 

32 pomoći samo oštećenicima koji su ispunili te visoke kriterije. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, nakon obrazloţenja daje na glasovanje I. Izmjene i dopune 

Odluke o  Proračunu Općine Velika Ludina za 2017. god. koje su prihvaćene jednoglasno sa 

11 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. 

godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 

glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanjeI. Izmjene i dopune Programa odrţavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanjeI. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanjeI. Izmjene i dopune Programa zaštite od poţara za 2017. godinu 

koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2017. 

godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

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

predškolskog odgoja za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

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

osnovnom školstvu za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanjeI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. 

godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanjeI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. 

godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

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

2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanjeI. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 2017. 

godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA. 

 

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

Ludina za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA.  
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 Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa koje su prihvaćene 

jednoglasno sa 11 glasova ZA,te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

Donose se: 

- I. Izmjene i dopune Odluke o  Proračunu Općine Velika Ludina za 2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. godinu i Projekcije  

Proračuna za 2018. i 2019. godinu,  

- I. Izmjene i dopune Programa odrţavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

  2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

  2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa zaštite od poţara za 2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za 2017.  

godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu za 2017.  

godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programajavnih potreba u kulturi za 2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu,  

- I. Izmjene i dopune ProgramaRazvoja civilnog društva za 2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa, 

 

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

„Sluţbenim novinama Općine Velika Ludina“.  

 

KLASA: 400-06/17-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-17-__ 

 

Ad. 4. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje prijedlog cjenika Eko Moslavine d.o.o. 

Kutina za promjenu cjenika radi smanjenja cijena njihovih usluga, na prijedlog Općinskog 

načelnika. Ističe kako je potrebno dati suglasnost Eko Moslavini d.o.o. Kutina za promjenu 

cjenika.  

 

 Jelena Petreković, ističe kako je Eko Moslavina d.o.o. Kutina traţila suglasnost na 

prijedlog novih cijena u 2017. godini za komunalne usluge iz upisane djelatnosti Društva, a 

vezano za smanjenje stope poreza na dodanu vrijednost i to: Prijedlog cjenika prijama, odvoza 

i zbrinjavanja odlaganjem miješanog komunalnog otpada, Prijedlog cjenika prijama, odvoza i 

zbrinjavanja odlaganjem miješanog komunalnog otpada kontejnerima, Prijedlog cjenika 

zbrinjavanja otpada odlaganjem iz internih i eksternih obuhvata i Prijedlog cjenika prijevoza 

neopasnog otpada specijalnim vozilom, a sve sukladno Poreznoj reformi sa 01.01.2017. 

godine. Sukladno članku 38. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na 

dodanu vrijednost PDV se obračunava po stopi od 13 %. 
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 Draţen Pavlović, ističe kako je Eko Moslavina d.o.o. 30. prosinca 2016. godine 

uputila Gradskim vijećima Grada Kutine i Popovače i Općinskom vijeću Općine Velika 

Ludina svoje prijedloge Cjenika na davanje suglasnosti o promjeni cijena. U novim 

prijedlozima Cjenika na oporezivu uslugu obračunat je PDV po smanjenoj stopi od 13%, sa 

novim niţim, konačnim cijenama. Ističe kako je u 2015. godini Eko Moslavina d.o.o. svim 

svojim korisnicima smanjila za 5% cijenu komunalne usluge, a u odnosu na 2014. godinu, pa 

se moţe zaključiti da je korisnicima smanjena cijena u prosjeku za 7,8 kuna na mjesečnoj 

bazi, tako da je ukupno obuhvaćeno 9.830 domaćinstva odnosno Grada Kutine (6.440 

domaćinstva), Grada Popovače (2.830 domaćinstava) i Općine Velika Ludina (560 

domaćinstava). 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanjeOdluku o davanju suglasnosti Eko 

Moslavini d.o.o. Kutina za promjenu cjenika koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova 

ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

o davanju suglasnosti za promjenu cjenika 

I 

 

 Daje se suglasnost Eko Moslavini d.o.o. Kutina za komunalno gospodarstvo na 

prijedlog novih cijena u 2017. godini za komunalne usluge iz upisane djelatnosti Društva, a 

vezano za smanjenje stope poreza na dodanu vrijednost kako slijedi: 

 

1. Prijedlog cjenika prijama, odvoza i zbrinjavanja odlaganjem miješanog 

komunalnog otpada, 

2. Prijedlog cjenika prijama, odvoza i zbrinjavanja odlaganjem miješanog 

komunalnog otpada kontejnerima,  

3. Prijedlog cjenika zbrinjavanja otpada odlaganjem iz internih i eksternih obuhvata i 

4. Prijedlog cjenika prijevoza neopasnog otpada specijalnim vozilom. 

 

II 
 

 Sastavni dio ove Odluke su Prijedlozi cjenika iz točke I. 

III 

 

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

Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/17-01/01 

URBROJ: 2176/19-02-17-2 

 

 Završeno u 16,31 sati. 

 

 

 Zapisničar:       Predsjednik: 

 

         Mirjana Rajtora                    Vjekoslav Kamenščak 


