Z A P I S N I K
sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina odrţane 15.03.2017. godine u
16,00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.
NAZOĈNI IZABRANI ĈLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
- Marijo Kovačić, Stevo Kovač,Branko Zrinščak, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis,
Ţeljko Kuntić, Dubravko Petir, Ivan SomoĎvar, Jurica Đudarić,Davorin Galić, Zlatko
Lidmila.
Opravdano odsutni:Fabijan Ţupančić, Mladen Milašinović
OSTALI NAZOĈNI NA SJEDNICI:
- Slavko Sokol, direktor Eko Moslavine d.o.o. Kutina;
- Draţen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina;
- Josipa Laţeta, ravnateljica Knjiţnice i čitaonice V. Ludina,
- Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova Općine V. Ludina,
- Jelena Petreković, viši upravni referent 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 37. sjednicu Općinskog
vijeća, pozdravlja sve nazočne vijećnike, izvjestitelje prema dnevnom redu, djelatnike Općine
Velika Ludina i novinare, te utvrĎuje kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatira da
je na sjednici prisutno 11 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve
odluke Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica Općinskog vijeća tonski snima.
Daje na glasovanje dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
koji je prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Ĉ A K
Prihvaća se dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

KLASA: 021-01/17-02/02
URBROJ: 2176/19-02-17-3
DNEVNI

RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća),
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2. Aktualni sat,
3. Razmatranje i prihvaćanje dokumentacije Eko Moslavine d.o.o. Kutina i to:
a) Odluke o dopuni djelatnosti – promjena predmeta poslovanja Eko Moslavine d.o.o.
Kutina,
b) Odluke o prihvaćanju Tehničkog izvješća o radu društva Eko Moslavine d.o.o. za 2016.
godinu,
c) Odluke o prihvaćanju financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. iz Investicijskog
Plana za 2016./2017. godinu,
d) Odluke o preuzimanju obveze financiranja vlastitih investicija u 100% iznosu,
e) Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Eko Moslavine d.o.o. za 2017. godinu,
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Knjiţnice i čitaonice Velika Ludina za
2016. godinu,
5. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića Ludina o ostvarivanju plana i
programa rada za pedagošku godinu 2015./2016.,
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Ludina za provedbu projekta
„Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Ludina“ unutar mjere 7.4.1.,
7. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću Ludina za asistente u nastavi putem Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje,
8. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ludina,
9. Donošenje Plana mreţa dječjih vrtića na području Općine Velika Ludina,
10. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina
i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjiţnicu i čitaonicu Velika Ludina
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.,
11. Razmatranje i prihvaćanje Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika Ludina za
razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,
12. Razmatranje i donošenje Odluke o plaći i naknadama, te ostalim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava vlasništva nad
komunalnim vodnim graĎevinama na području Općine Velika Ludina,
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Velika Ludina za 2016. godinu,
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
sluţbenika i namještenika u J.U.O. Općine Velika Ludina,
16. Donošenje Odluke za imenovanje sudaca porotnika za mladeţ u Ţupanijski sud u Sisku,
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17. Prihvaćanje Izvješća izvršenja Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu,
18. Razmatranje i donošenje Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
19. Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Velika Ludina u 2017. godini,
20. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Velika Ludina za 2017. godinu.
Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina odrţane 16.01.2017. godine, te otvara raspravu.
Kako primjedbi na zapisnik nema, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen sa 10
glasova ZA i 1 SUZDRŢANIM glasom, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Ĉ A K
Prihvaća se Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina odrţane
16.01.2017. godine.
Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u
materijalimaIzvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina izmeĎu 36. i 37.
sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludinaodnosno od13.01.2017. do 10.03.2017. godine.
Dubravko Petir, postavlja pitanje vezano uz popis kućanstava koji imaju azbestne
ploče te smatra kako će predsjednici mjesnih odbora biti u nezgodnoj situaciji kada će dolazit
na neka dvorišta, te smatra kako ne bi bilo loše napraviti neki letak sa kontakt telefonom radi
informiranja mještana kako se riješiti azbestnog otpada. Te dodaje pitanje vezano uz
ţupanijske ceste osvrnuvši se na zimu i rupe na cesti koje su nastale od asfalta koji se diţe
zimi te kako bi se te rupe sanirale. Zatim dodaje i pitanje vezano uz jarak u Maloj Ludini kod
kaznionice Lipovice gdje se za vrijeme kiše bankina ne vidi te voda ide po kolniku.
Vjekoslav Kameščak, dodaje kako će se poslati dopis Ţupanijskoj upravi za ceste o
ovim problemima.
Davorin Galić, ističe kako bi se zahvalio za raspodjelu financijske pomoći za
elementarnu nepogodu od mraza u 2016. za voćare i vinogradare.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanjeIzvješće o radu Općinskog Načelnika
Općine Velika Ludina izmeĎu 36. i 37. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno
od 13.01.2017. do 10.03.2017. godinekoje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je
donijet slijedeći
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Z A K L J U Ĉ A K
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina izmeĎu 36. i
37. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina odnosno od 13.01.2017. do 10.03.2017.
godine.
Ad. 3.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku:3.Razmatranje i prihvaćanje dokumentacije Eko
Moslavine d.o.o. Kutina, na prijedlog Općinskog načelnika i to:
a) Odluke o dopuni djelatnosti – promjena predmeta poslovanja Eko Moslavine d.o.o.
Kutina,
b) Odluke o prihvaćanju Tehničkog izvješća o radu društva Eko Moslavine d.o.o. za
2016. godinu,
c) Odluke o prihvaćanju financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. iz Investicijskog
Plana za 2016./2017. godinu,
d) Odluke o preuzimanju obveze financiranja vlastitih investicija u 100% iznosu,
e) Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Eko Moslavine d.o.o. za 2017.
godinu,
te daje riječ Slavku Sokolu, direktoru Eko Moslavine d.o.o. Kutina da isto obrazloţi
Slavko Sokol, direktor Eko Moslavine d.o.o. Kutina iznosi odluke Skupštine koje se
odnose na Tehničko izvješće za 2016. godinu s obzirom da je i Općina Velika Ludina
suvlasnik Eko Moslavine, te nabraja točke o kojima se raspravljalo i dodaje da ako postoje
pitanja vezana uz odreĎene točke da će na njih odgovoriti.
Vjekoslav Kameščak, postavlja pitanje vezano za točku dopuna djelatnosti.
Slavko Sokol, iznosi kako je društvenim ugovorom odreĎeno kojim se djelatnostima
firma bavi te se i društvenim ugovorom te djelatnosti moraju razriješiti. Dodaje kako se
odlučilo proširiti na djelatnosti kao što su iznajmljivanje i popravak motornih vozila i radnih
strojeva i izmeĎu ostalog i djelatnost trgovanja otpadom za koji smatra da je odlična radionica
koju treba iskoristiti da bi se dodatno zaradilo. Dodaje kako je vezano za to i otpad koji se
sortira zadnjih par mjeseci i koji se kao takav treba i prodati.
Davorin Galić, postavlja pitanje dali je istina da otpad koji se odvaja na kućnom pragu
na kraju završi na istoj hrpi na odlagalištu?
Slavko Sokol, odgovara kako to nije istina te da taj otpad ide u sortirnicu gdje se
odvaja te dodaje kako je postotak odvajanja otpada na kućnom pragu još uvijek mali te se
nada da će se taj postotak povećati bar na 80 %.
Ivan SomoĎvar, dodaje kako osobno ima problem sa papirom od smjese za ţivotinje a
taj papir djelatnici Eko Moslavine ne ţele uzeti u reciklaţu već samo papir iz kućanstva te
smatra kako taj papir od smjese nije ništa drugačiji od novinskog papira.
Slavko Sokol, ističe kako je Zakonska obveza graĎana (fizičke osobe) primarna
selekcija bio otpad, resto koristan otpad i ostatak te dodaje kako je to tek početak i nada se da
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će se sve to bolje organizirati i kako će se i za to naći rješenje. Te dodaje kako je to ambalaţa
koja se mora drugačije sanirati od kućanskog otpada.
Dubravko Petir, ističe kao bi pohvalio kako se sakuplja pojedini otpad, konkretno
misli na to kako se zbog selekcije otpada na papir, plastiku i metal, miješani otpad jako
smanjio te dodaje kako dok se odvozi metalni otpad odreĎena gospoda (Romi) tu vreću
odvezu te ga zanima kako taj problem riješiti jer nije stvar do otpada već do vreće.
Slavko Sokol, dodaje kako nije bitno tko odveze otpad ali ako i stave metal u neku
drugu vreću koja treba biti prozirna da se vidi što je njoj, tada će djelatnici prepoznati to
smeće i uzeti vrećicu sa tim metalnim otpadom. Zatim dodaje vezano za zadnju skupštinu na
kojoj se donijelo odluka da se sve investicije od zajedničkog interesa financiraju iz prihoda
koji će Eko Moslavina ostvariti sa deponija odlaganjem tuĎeg otpada i iz naknade za
odlaganje tog otpada, te dodaje kako su to sve novci koji se moraju trošiti strogo namjenski.
Draţen Pavlović, izraţava zadovoljstvo poslovanjem Moslavine d.o.o., Eko Moslavine
i Moslavine plin.
Davorin Galić,smatra da se Općini Velika Ludina ne isplati reciklaţno dvorište.
Slavko Sokol, iznosi kako ima svoje mišljenje po pitanju reciklaţnih dvorišta ali htjeli
to ili ne ono mora postojati i taj dio priče će se morati isfinancirati, kasnije dati Eko Moslavini
d.o.o. na upravljanje.
3. a)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o dopuni djelatnosti –
promjena predmeta poslovanja Eko Moslavine d.o.o. Kutina koju nakon obrazloţenja
direktora Eko Moslavine d.o.o. za 2016. godinu daje na glasovanje koja je prihvaćena
jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o dopuni djelatnosti – promjena predmeta poslovanja
I
Odobrava se Eko Moslavini d.o.o. Kutina dopuna djelatnosti – promjena predmeta
poslovanja Društva te upisivanje predmetnih dopuna u Društveni ugovor, na način da se
upisuju slijedeće djelatnosti:
- Iznajmljivanje motornih vozila,
- Iznajmljivanje radnih strojeva i opreme sa ili bez rukovatelja,
- Odrţavanje i popravljanje motornih vozila, strojeva i opreme,
- Djelatnost trgovanja otpadom.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Sluţbenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 363-01/17-12/03
URBROJ: 2176/19-02-17-___
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3. b)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijetiOdluku o prihvaćanju Tehničkog
izvješća o radu društva Eko Moslavine d.o.o. za 2016. godinu, koju nakon obrazloţenja
direktora Eko Moslavine d.o.o. Kutina, daje na glasovanje koja je prihvaćena jednoglasno sa
11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o prihvaćanju Tehniĉkog izvješća o radu društva
Eko Moslavina d.o.o. za 2016. godinu
I
Prihvaća se Tehničko izvješće o radu društva Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2016.
godinu koje sadrţi: prijam, prijevoz i odlaganje komunalnog i drugog neopasnog otpada za
period od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, koje je sastavni dio ove Odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Sluţbenim
novinama“ Općine Velika Ludina.
KLASA: 363-01/17-12/05
URBROJ: 2176/19-02-17-___
3. c)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o prihvaćanju
financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. iz Investicijskog Plana za 2016./2017.
godinu,koju, nakon obrazloţenja direktora Eko Moslavine d.o.o. Kutina, daje na glasovanje
koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o prihvaćanju financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o.
iz Investicijskog plana za 2016./2017. godine
I
Prihvaća se financiranje investicija Eko Moslavine d.o.o. iz Investicijskog plana za
2016./2017. godinu za razvoj kako slijedi:
- realizirana ulaganja u 2016. godini u iznosu od 853.000,00 kuna iz prikupljene
naknade za 2016. godinu,
- anuiteta kredita investicijska ulaganja u investicije od zajedničkog interesa sve tri
JLS iz plana investicija 2016./2017. godine u iznosu od mjesečnog anuiteta od 103.195,00
kuna (pripadajući dio JLS) u periodu 2017.-2027. godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Sluţbenim
novinama“ Općine Velika Ludina.
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KLASA: 363-01/17-12/04
URBROJ: 2176/19-02-17-___
3. d.)
Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o preuzimanju obveze financiranja
vlastitih investicija u 100% iznosu koju, nakon obrazloţenja direktora Eko Moslavine d.o.o.
Kutina, daje na glasovanje koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta
slijedeća
O D L U K A
o preuzimanju obveze financiranja vlastitih investicija u 100% iznosu
I
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Velika Ludina utvrĎuje 100% obvezu JLS
(gradova Kutine i Popovače i Općine Velika Ludina) u financiranju zajedničkih investicijaotplate kredita, a iz prikupljenih sredstava za sanaciju komunalne deponije i razvoj sustava za
zbrinjavanje komunalnog otpada.
II
Udio u financiranju zajedničkih investicija – otplata kredita za investicije iz stavka I.
ove Odluke iznosi za:
- Grad Kutinu
74,55 %
- Grad Popovaču
23,51 %
- Općinu Velika Ludina
1,94 %
III
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Sluţbenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 363-01/17-12/04
URBROJ: 2176/19-02-17-___
3. e)
Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o usvajanju Plana kapitalnih
investicija Eko Moslavine d.o.o. za 2017. godinu koju, nakon obrazloţenja direktora Eko
Moslavine d.o.o. Kutina daje na glasovanje koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA,
te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o usvajanju Plana kapitalnih investicija
Eko Moslavine d.o.o. za 2017. godinu
I
Usvaja se Plan kapitalnih investicija Eko Moslavine d.o.o. za 2016./2017. godinu koje
se sastoje od:
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- investicija od zajedničkog interesa sve tri JLS,
- investicije od interesa isključivo za svaku JLS ponaosob i
- investicije od posebnog značaja samo za društvo EKO MOSAVINU d.o.o., a po
navedenom zaključku izraĎen je Plan investicija za 2017. godinu koji sadrţava:
- investicije od zajedničkog interesa za tri JLS (Kutina, Popovača i Velika Ludina),
- zbirno Investicije od pojedinačnog interesa svake od tri JLS (Kutine, Popovače i
Velike Ludine),
- investicije od pojedinačnog interesa za Kutinu, Popovaču i Veliku Ludinu.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Sluţbenim
novinama“ Općine Velika Ludina.
KLASA: 363-01/17-12/07
URBROJ: 2176/19-02-17-___
Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Izvješće o radu Knjiţnice i čitaonice
Velika Ludina za 2016. godinu, na prijedlog ravnateljice Knjiţnice i čitaonice Velika Ludina,
te daje riječ Ravnateljici Knjiţnice da isto obrazloţi.
Josipa Laţeta, Ravnateljica Knjiţnice i čitaonice Velika Ludina putem powerpoint
prezentacije podnosi Izvješće o radu Knjiţnice i čitaonice Velika Ludina za 2016. godinu, te
dodaje kako su u 2016. godini nabavljena sredstva za police, te kako su dobivena računala od
PSP-a koja su u jako lošem stanju kao i pisač i skener. Zatim dodaje kako je broj nabavljenih
knjiga za odrasle i djecu zadovoljavajući kao i broj DVD-a, a isto se odnosi i na broj aktivnih
i novih korisnika. Zatim dodaje kako su se aktivnosti u knjiţnici uredno odrţavale kao i
radionice. Na kraju ističe kako je uveden novi program ZAKI i kako uz ostale novine uvodi
se i zakasnina od 0,20 lipa po danu.
Dubravko Petir, postavlja pitanje dali ima šanse da se Knjiţnica javi na natječaje za
sredstva iz EU fondova?
Josipa Laţeta, ističe kako se Knjiţnica svake godine javi na natječaje Ministarstva
kulture, a kako još nije dovoljno razvijena da bi se mogla prijavljivati na natječaje fondova
EU.
Draţen Pavlović, dodaje kako je Knjiţnica u novom prostoru od 2013. godine, te kako
sve što se tiče same zgrade u dobrom je stanju, te kako su radovi na njoj dobro odraĎeni.
Zatim dodaje kako su sredstava iz fondova vrlo ograničena i kao se Općina odlučila ići u neke
druge natječaje.
Vjekoslav Kamenščak,daje na glasovanje Izvješće o radu Knjiţnice i čitaonice Velika
Ludina za 2016. godinu, koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet
slijedeći
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Z A K L J U Ĉ A K
I
Prihvaća se Izvješće o radu Knjiţnice i čitaonice Velika Ludina za 2016. godinu, koje
je sastavni dio ovog Zaključka.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Sluţbenim novinama“ Općine Velika Ludina.
KLASA: 612-01/17-01/___
URBROJ: 2176/19-02-17-___
Ad. 5.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Godišnje izvješće Dječjeg vrtića Ludina o
ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku godinu 2015./2016., na prijedlog Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića, te otvara raspravu.
Davorin Galić, postavlja pitanje da li ima dovoljno mjesta u Dječjem vrtiću?
Vjekoslav Kameščak, ističe kako za svu djecu mjesta ima dovoljno. Daje na
glasovanje Godišnje izvješće Dječjeg vrtića Ludina o ostvarivanju plana i programa za
pedagošku godinu 2015./2016. koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet
slijedeći
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Djeĉjeg vrtića Ludina
za 2015./2016. godinu
I
Prihvaća se Godišnje izvješće Dječjeg vrtića Ludina o ostvarivanju plana i programa
rada za pedagošku godinu 2015./2016., koje je sastavni dio ovog Zaključka.
II
Ova Odluka objavit će se u „Sluţbenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 350-01/17-01/___
URBROJ: 2176/19-02-17-___
Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o davanju suglasnosti
Dječjem vrtiću Ludina za provedbu projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića
Ludina“ unutar mjere 7.4., na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina, te otvara
raspravu.
Draţen Pavlović, ističe kako je do sada uvijek bilo mjesta u Dječjem vrtiću i kako se
uvijek našlo mjesta za djecu te se znalo primiti i dijete mlaĎe od 3 godine, te dodaje kako se
nada de će se Dječji vrtić proširiti i rekonstruirati ne samo iz razloga da se mogu primiti sva
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djeca već i iz razloga da ta djeca u vrtiću imaju jedan bolji, viši standard te dodaje kako bi u to
proširenje bilo uključeno još jedno novo odjeljenje kao i jaslice. Zatim dodaje kako mjera
7.4. ruralnog razvoje je namijenjena za dogradnju i opremanje dječjih vrtića te kako će se na
tu mjeru Općina i prijaviti ali je za to potrebna suglasnost Općinskog vijeća. Zatim dodaje
vezano uz ruralni razvoj kako se Općina već aplicirala na natječaj sa Cvjetnom ulicom. Taj
natječaj je već završen te ističe kako se nada da će na tom natječaju Općina proći. Dodaje
kako se išlo na potporu iz Ministarstava ruralnog razvoja koja je namijenjena za treću
kategoriju općina i naselja, gdje su na natječaj prijavljena dva projekta a to su Pintarićeva
ulica i Društveni dom Kompator u kojem se trebaju dovršiti radovi na wc-u i sali. Zatim
dodaje kako je i Društveni dom Gornja Vlahinička u dosta lošem stanju te se tu planira
prijaviti na mjere 7.4. ali preko LAG-a Moslavina jer su njima već odobrena sredstva te se sa
sigurnošću moţe reći da će se urediti unutrašnjost i opremanje toga Društvenog doma. Dodaje
kako mora spomenuti i reciklaţno dvorište za kojeg su se od Fonda za zaštitu okoliša dobila
sredstva za projekt koji će sve skupa koštati oko 10 milijuna kuna. Zatim ističe kako postoje
projekti koji su u pripremi kao što je Park koji bi bio na mjestu kraj crkve - Češke besede
naravno ako bi ga sufinacirali iz fondova EU te još jedan projekt proširenja školskog dvorišta
i proširenje školske dvorane, kada bi uspjeli dobiti zemljište koje je u vlasništvu obitelji
Sudec.
Davorin Galić, postavlja pitanje da li se preko mjere 7.4. sve financira?
Draţen Pavlović, ističe kako preko mjere 7.4. moţe ići samo jedan projekt, a jedan ide
preko LAG-a Moslavina.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću
Ludina za provedbu projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Ludina“ unutar mjere
7.4. koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o davanju suglasnosti za provedbu podmjere 7.4.
I
Daje se suglasnost Dječjem vrtiću Ludina za provedbu projekta „Rekonstrukcija i
dogradnja Dječjeg vrtića na k.č.br. 320/12, k.o. Ludina, Crkvena ulica 1, Velika Ludina“,
unutar mjere 07. „Temeljene usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.4.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“,
tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“.
II
Za pripremu dokumentacije zaduţuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Velika
Ludina u suradnji sa SI-MO-RA d.o.o. Razvojna agencija Sisačko-moslavačke ţupanije,
Rimska 28, 44000 Sisak.
III
Sastavni dio ove Odluke je Opis projekta/operacije.
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IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 350-01/17-01/___
URBROJ: 2176/19-02-17-____
Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno dati suglasnost Dječjem vrtiću Ludina
za asistente u nastavi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prijedlog Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ludina, koje je dato na glasovanje i jednoglasno prihvaćeno sa 11 glasova ZA,
te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o davanju suglasnosti za zapošljavanje sukladno mjerama
zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
I
Daje se suglasnost Dječjem vrtiću Ludina za zapošljavanje sukladno mjeri Javnih
radova za poticanje zapošljavanja „Od mjere do karijere“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
na mjesto pomagači u nastavi za pomoć djeci s poteškoćama u učenju i razvoju.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Sluţbenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 601-01/17-01/06
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 8.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o imenovanju
ravnateljice Dječjeg vrtića Ludina, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina, te
ističe kao je na objavljeni natječaj pristigla samo jedna prijava dosadašnje ravnateljice Tajane
Lidmila, te je potrebno da Općinsko vijeće donese Odluku da se imenuje Tajana Lidmila iz
Velike Ludine za ravnateljicu Dječjeg vrtića Ludina.
Jelena Petreković, obrazlaţeda je 22. veljače 2017. godine objavljen natječaj u
Narodnim novinama na ravnatelja/icu u Dječjem vrtiću Ludina na koji je pristigla jedna
prijava i to TajaneLidmila iz Velike Ludine, koja je i do sada bila ravnatelj.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o imenovanju Tajane Lidmila za
ravnateljicu Dječjeg vrtića Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je
donijeta slijedeća
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O D L U K A
o imenovanju ravnatelja/ice Djeĉjeg vrtića Ludina
I
Tajana Lidmila iz Velike Ludine, Obrtnička 127, na radnom mjestu odgojitelja
predškolske djece imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Ludina na vrijeme od četiri
godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Sluţbenim novinama Općine Velika
Ludina“.
KLASA: 601-01/17-01/03
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 9.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 9. Donošenje Plana mreţa dječjih vrtića na
području Općine Velika Ludina,na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Petreković, iznosi kako prema Zakonu sve jedinice lokalne samouprave koje su
osnivači Dječjih vrtića moraju donijeti plan mreţa Dječjih vrtića koji sadrţi popis Dječjih
vrtića, njihov kapacitet, dali postoji potreba za otvaranjem novih i ako postoji da li je Općina
u mogućnosti financirati takav projekt te kako se plan kao takav ispunio i predao.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Plan mreţa dječjih vrtića na području Općine
Velika Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
PLAN
mreţa djeĉjih vrtića na podruĉju Općine Velika Ludina
Ĉlanak 1.
Plan mreţe dječjih vrtića na području Općine Velika Ludine (u daljnjem tekstu: Plan
mreţe) utvrĎuju se dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te
razvoj mreţe dječjih vrtića na području Općine Velika Ludina.
Ĉlanak 2.
Na području Općine Velika Ludina djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
obavlja Dječji vrtić Ludina kojem je osnivač Općina Velika Ludina.
Mreţu dječjih vrtića na području Općine Velika Ludina čine:
naziv
Dječji vrtić Ludina

adresa
Crkvena 2

osnivaĉ
Općina Velika
Ludina

smještajni kapacitet
40
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Ĉlanak 3.
Mreţa dječjih vrtića Općine Velika Ludina moţe se proširivati otvaranjem novih
odgojnih skupina u skladu s Drţavnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i
naobrazbe te materijalnim mogućnostima Općine Velika Ludina, a sve u cilju planiranog
obuhvata djece.
Ĉlanak 4.
Mreţa dječjih vrtića Općine Velika Ludina moţe se proširivati dogradnjom
smještajnih kapaciteta dječjih vrtića iz članka 2. Ovog Plana te otvaranjem novih područnih
objekata u skladu s odredbama Drţavnog pedagoškog standarda, kao i osnivanjem novih
dječjih vrtića od strane svih zakonom predviĎenih osnivača.
U slučaju da Općina Velika Ludina nije osnivač dječjeg vrtića, Općina moţe preuzeti
obvezu sufinanciranja smještaja djece u tom vrtiću nakon što isti uĎe u Plan mreţe.
Ĉlanak 5.
Ovaj Plan mreţe dostavit će se Sisačko-moslavačkoj ţupaniji radi usklaĎivanja
razvitka mreţe dječjih vrtića na području Sisačko-moslavačke ţupanije.
Ĉlanak 6.
Ovaj Plan mreţe stupa na snagu dan nakon objave u „Sluţbenim novinama Općine
Velika Ludina“.
KLASA: 601-01/17-01/04
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 10.
Vjekoslav Kamenščak, potrebno je prihvatiti financijske izvještaje za Općinu Velika
Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjiţnicu i čitaonicu Velika Ludinaza
razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te daje riječ
voditelju financijskih poslova da obrazloţi.
Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova ističe kako su do 31.01. predani financijski
izvještaji te kako je sve bilo u redu.
Davorin Galić, postavlja pitanje da li tu spada financijski izvještaj Ludine d.o.o.
Marta Kucelj, odgovara kako se taj izvještaj predaje do 30.04., a to neće biti na
dnevnom redu u ovom, nego u drugom sastavu Općinskog vijeća, tj. nakon lokalnih izbora.
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje financijske izvještaje Općine Velika Ludina
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine koji su prihvaćeni jednoglasno sa 11 glasova
ZA, te je donijeta slijedeća
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O D L U K A
I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za razdoblje od
01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine i to kako slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 8.078.516
- od toga:

a) prihodi poslovanja
b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine
c) primici od financijske imovine i zaduţivanja

7.046.135
194.680
837.701

UKUPNI RASHODI I IZDACI

6.335.303

- od toga:

5.336.447
998.856

a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine

NEPODMIRENE OBVEZE:

751.640

- od toga:

280.789
470.851

a) za materijalne rashode
b) za nabavu nefinancijske imovine

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
- PRENESENI
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

19.057
14.468
1.709.688

Stanje ţiro-raĉuna na dan 31.12.2016. godine

2.475.794

II
Ova Odluka objavit će se u „Sluţbenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/17-01/26
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje financijske izvještaje proračunskog korisnika
Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine koji su prihvaćeni
jednoglasno sa 11 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 31. prosinca 2016. godine i to kako slijedi:
U KN
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UKUPNI PRIHODI I PRIMICI1.047.760
- od toga:
a) prihodi od imovine
b) prihodi po posebnim propisima
c) prihodi iz Proračuna i HZZO-a na temelju
ugovornih obveza
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine
NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) za materijalne rashode
b) za nabavu nefinancijske imovine
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – PRENESENI
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
Stanje ţiro-raĉuna na dan 31.12.2016. godine

28
196.009
851.723
1.083.028
39.500
33.412
33.412
30.000
15.638
19.629
13.783

II
Ova Odluka objavit će se u „Sluţbenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/17-02/26
URBROJ: 2176/19-02-17-2
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje financijske izvještaje proračunskog korisnika
Knjiţnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine koji su
prihvaćeni jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Knjiţnice i
čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine i to kako
slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI
190.350
- od toga:
a) pomoći od subjekata unutar općeg proračuna
48.000
b) prihodi od imovine
3
c) prihodi iz Proračuna
134.847
d) donacija
7.500
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

186.492
108.970
77.522
15

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) materijalni rashodi

0
0

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – PRENESENI
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA
Stanje ţiro-raĉuna na dan 31.12.2016. godine

3.218
7.075
7.075

II
Ova Odluka objavit će se u „Sluţbenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/17-01/26
URBROJ: 2176/19-01-17-3
Ad. 11.
Vjekoslav Kamenščak, takoĎer ističe kako je potrebno prihvatiti Konsolidirani
financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,
na prijedlog općinskog načelnika,te daje riječ voditelju financijskih poslova da obrazloţi.
Marta Kucelj, iznosi kako se radi o izvještaju u kojem je zbrojeno sve što je potrošila
Općina i njezini proračunski korisnici te kako je rok za predaju tog konsolidiranog izvještaja
28.02.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Konslolidirani financijski izvještaj Općine
Velika Ludina za razdoblje od 0101.2016. do 31.12.2016. godine koji je nakon glasovanja
jednoglasno prihvaćen sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Prihvaća se konsolidirani izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje 01.01.2016. do
31.12.2016. godine.
II
Ova Odluka objavit će se u „Sluţbenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/17-01/21
URBROJ: 2176/19-02-17-3
Ad. 12.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o plaći i naknadama, te
ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
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Jelena Petreković, iznosi kako se Odluka o plaći i naknadama općinskog načelnika i
zamjenika radila isključivo na zahtjev Ureda drţavne uprave te kako se u odnosu na
prethodne odluke ne razlikuje, postojao je nedostatak u prethodno donesenim Odlukama koji
je sada dodan, a to je koeficijent 1,50 za zamjenika općinskog načelnika koji svoju duţnost
obavlja profesionalno, ostali koeficijenti se ne mijenjaju.
Ivan SomaĎvar postavlja pitanje kada je donijeta odluka da zamjenik načelnika svoju
duţnost moţe obnašati profesionalno, te koliko se ukupno novaca iz proračuna izdvaja za to?
Jelena Petreković, ističe kako je to odreĎeno Zakonom te kako se načelnici i zamjenici
sami na to opredjeljuju.
Draţen Pavlović, dodaje kako se prema Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi
općine i gradovi sami opredjeljuju.
Marta Kucelj, dodaje kako još uvijek Zakonom nije propisano koliki postotak
proračunskog novca bi trebalo otpadati na plaće, dodaje kako se o tome stalno priča ali još
uvijek se nije Zakonom propisalo.
Draţen Pavlović, iznosi kako ide na izbore te kako njegov donačelnik neće raditi svoj
posao kao profesionalac jer smatra da to Ludini nije potrebno, te kako je samim Statutom
općine takva mogućnost ograničena.
Jelena Petreković, dodaje kako bez obzira na sve ti koeficijenti po Zakonu moraju
postojati koristili ih ili ne.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o plaći i naknadama, te ostalim
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludinakoja je
prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

O D L U K A
o plaći i naknadama, te ostalim pravima
općinskog naĉelnika i zamjenika općinskog naĉelnika
Općine Velika Ludina
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom utvrĎuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće i naknade, te
ostala prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu:
duţnosnici), koji duţnost obnašaju profesionalno ili volonterski.
Ĉlanak 2.
Plaću odnosno naknadu duţnosnika čini umnoţak osnovice za obračun plaće sa
pripadajućim koeficijentom uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staţa, ukupno
najviše do 20%.
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Ĉlanak 3.
Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika koji duţnost obnaša profesionalno
iznosi 3,20.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika koji duţnost obnaša
profesionalno iznosi 1,50.
Koeficijent za obračun naknade općinskog načelnika koji duţnost obnaša kao volonter
iznosi 2,13.
Koeficijent za obračun naknade zamjenika općinskog načelnika koji duţnost obnaša
kao volonter iznosi 1,20.
Ĉlanak 4.
Osnovica za obračun plaće i naknade duţnosnika iz članka 2. ove Odluke utvrĎuje se
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće drţavnih duţnosnika.
Sredstva za plaće duţnosnika osiguravaju se u Proračunu Općine Velika Ludina.
Ĉlanak 5.
Duţnosnik koji duţnost obnaša profesionalno, ostvaruje pravo na plaću te prava iz
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
Za vrijeme obnašanja duţnosti, neovisno o tome da li duţnost obnašaju profesionalno
ili volonterski, duţnosnici ne podlijeţu obvezi prisutnosti na radu u propisanom radnom
vremenu, a za vrijeme mandata imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova
nastalih u vezi s obnašanjem duţnosti (troškovi prijevoza, troškovi sluţbenog mobitela,
dnevnica za sluţbeno putovanje, pravo na korištenje sluţbenog automobila, informatičke
opreme i sl.).
Ĉlanak 6.
Rješenje o utvrĎivanju plaće ili naknade donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela.
Ĉlanak 7.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o plaći za rad Općinskog načelnika
Općine Velika Ludina koji duţnost obavlja profesionalno („Sluţbene novine Općine Velika
Ludina“ br. 7/15) i Odluka o naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog
načelnika Općine Velika Ludina („Sluţbene novine Općine Velika Ludina“ br. 3/10, 2/11 i
1/15).
Ĉlanak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Sluţbenim novinama Općine Velika
Ludina“.
KLASA: 402-01/17-01/27
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 13.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o prijenosu prava vlasništva nadkomunalnim vodnim graĎevinama na području
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Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, koja je već ranije donijeta, ali su
bile potrebne neke izmjene i dopune koje su uvrštene u Odluku.
Draţen Pavlović, napominje kako je Odluka još prije donesena ali kako Općina Velika
Ludina još svoje vodne graĎevine nije prenijela na svog distributera ta kako je u tablici popisa
vodnih graĎevina u prethodnoj odluci navedeno nešto što općini ne pripada pa eto sada je i ta
stavka izmijenjena i potrebno je ponovo izglasati tu odluku koja će kroz nekih mjesec dana
krenuti u realizaciju prijenosa tih vodnih graĎevina.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim graĎevinama na području Općine Velika
Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

O D L U K Ao izmjenama i dopunama
Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim
graĊevinama na podruĉju Općine Velika Ludina
Ĉlanak 1.
U članku 3. Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnima
graĎevinama na području Općine Velika Ludina („Sluţbene novine Općine Velika Ludina“
broj: 3/15) (u daljnjem tekstu: Odluka), mijenja se iznos ukupne knjigovodstvene vrijednosti
koji sada glasi „10.582.170,70 kuna“.
Ĉlanak 2.
U tablici: Popis vodnih graĎevina na području Općine Velika Ludina, koja je sastavni
dio Odluke, briše se stavka pod rednim brojem 15. „Sustav fekalne i oborinske odvodnje
prometnice P10 i vodovod u poslovnoj zoni I V. Ludina u iznosu 2.055.059,32 kuna“.
U tablici: Popis vodnih graĎevina na području Općine Velika Ludina, koja je sastavni
dio Odluke, mijenja se sveukupni iznos koji sad glasi „10.582.170,70 kuna“.
Ĉlanak 3.
Ostale odredbe ove Odluke o izmjenama i dopunama ostaju na snazi i ne mijenjaju se.
Ĉlanak 4.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Sluţbenim novinama Općine Velika Ludina“.
OBRAZLOŢENJE
Tablica: Popis vodnih graĎevina na području Općine Velika Ludina, koja je sastavni
dio Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnima graĎevinama na području
Općine Velika Ludina („Sluţbene novine Općine Velika Ludina“ broj: 3/15), sadrţi stavku
pod rednim brojem 15. Sustav fekalne i oborinske odvodnje prometnice P10 i vodovod u
poslovnoj zoni I V. Ludina u iznosu 2.055.059,32 kuna, koji ne ulazi u nabavnu vrijednost
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komunalnih vodnih graĎevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju te se ne mora prenijeti
u vlasništvo i na upravljanje „Moslavini“ d.o.o. Kutina. Stoga se taj iznos briše iz navedene
tablice.
U poslovnim knjigama Općine Velika Ludina nabavna vrijednost komunalnih vodnih
graĎevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju koja će se ovom odlukom o izmjenama i
dopunama prenijeti u vlasništvo i na upravljanje „Moslavini“ d.o.o. Kutina evidentirana je u
iznosu od 10.582.170,70 kuna.
Komunalne vodne graĎevine koje su navedene u članku 3. ove Odluke isknjiţit će se
iz poslovnih knjiga Općine Velika Ludina, te prenijeti u vlasništvo i na upravljanje
trgovačkom društvu „Moslavini“ d.o.o. Kutina, koji je duţan iste uknjiţiti u svoje poslovne
knjige u roku od 60 dana od donošenja ove Odluke.
Slijedom prethodno navedenog, predlaţe se Općinskom vijeću Općine Velika Ludina
donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava vlasništva nad
komunalnim vodnim graĎevinama, bez naknade.
Prilozi:
- Knjigovodstvena vrijednost komunalnih vodnih graĎevina koja se isknjiţuje iz poslovnih
knjiga Općine Velika Ludina na dan 07.03.2017. godine
KLASA: 363-01/17-07/01
URBROJ: 2176/19-02-17-2
Ad. 14.
Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 2016. godinu, na prijedlog
Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Petreković, iznosi kako je svake godine potrebno prihvatiti Izvješće koje se
šalje dalje, vezano za količinu otpada, stakla i metala i kada se ono odvozi.
Vjekoslav Kamenšćak, daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 2016. godinu koji je dat na
glasovanje i prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Ĉ A K
o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina
za 2016. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za
2016. godinu.
II
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 2016.
godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
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III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 351-01/17-01/02
URBROJ: 2176/19-02-17-9
Ad. 15.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o koeficijentima za obračun plaćesluţbenika i namještenika u J.U.O. Općine Velika
Ludina,na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Petreković, ističe kako je u Pravilniku o sistematizaciji donesena promjena u
kojoj se izmjena izvršila kod financijskog knjigovoĎe, koji je do sada bio srednja stručna
sprema, a sada je potrebna viša stručna sprema i s time se promijenio i koeficijent sa
dosadašnjih 2,40 na 2,60.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaćesluţbenika i namještenika u J.U.O. Općine Velika Ludina,
koja je data na glasovanje i jednoglasno prihvaćena sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

O D L U K A
o plaći i naknadama, te ostalim pravima
općinskog naĉelnika i zamjenika općinskog naĉelnika
Općine Velika Ludina
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom utvrĎuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće i naknade, te
ostala prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu:
duţnosnici), koji duţnost obnašaju profesionalno ili volonterski.
Ĉlanak 2.
Plaću odnosno naknadu duţnosnika čini umnoţak osnovice za obračun plaće sa
pripadajućim koeficijentom uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staţa, ukupno
najviše do 20%.
Ĉlanak 3.
Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika koji duţnost obnaša profesionalno
iznosi 3,20.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika koji duţnost obnaša
profesionalno iznosi 1,50.
Koeficijent za obračun naknade općinskog načelnika koji duţnost obnaša kao volonter
iznosi 2,13.
Koeficijent za obračun naknade zamjenika općinskog načelnika koji duţnost obnaša
kao volonter iznosi 1,20.
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Ĉlanak 4.
Osnovica za obračun plaće i naknade duţnosnika iz članka 2. ove Odluke utvrĎuje se
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće drţavnih duţnosnika.
Sredstva za plaće duţnosnika osiguravaju se u Proračunu Općine Velika Ludina.
Ĉlanak 5.
Duţnosnik koji duţnost obnaša profesionalno, ostvaruje pravo na plaću te prava iz
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
Za vrijeme obnašanja duţnosti, neovisno o tome da li duţnost obnašaju profesionalno
ili volonterski, duţnosnici ne podlijeţu obvezi prisutnosti na radu u propisanom radnom
vremenu, a za vrijeme mandata imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova
nastalih u vezi s obnašanjem duţnosti (troškovi prijevoza, troškovi sluţbenog mobitela,
dnevnica za sluţbeno putovanje, pravo na korištenje sluţbenog automobila, informatičke
opreme i sl.).
Ĉlanak 6.
Rješenje o utvrĎivanju plaće ili naknade donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela.
Ĉlanak 7.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o plaći za rad Općinskog načelnika
Općine Velika Ludina koji duţnost obavlja profesionalno („Sluţbene novine Općine Velika
Ludina“ br. 7/15) i Odluka o naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog
načelnika Općine Velika Ludina („Sluţbene novine Općine Velika Ludina“ br. 3/10, 2/11 i
1/15).
Ĉlanak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Sluţbenim novinama Općine Velika
Ludina“.
KLASA: 402-01/17-01/27
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 16.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno da Općinsko vijeće donese Odluku za
imenovanje sudaca porotnika za mladeţ u Ţupanijski sud u Sisku, na zahtjev Sisačkomoslavačke ţupanije, Stručne sluţbe za poslove Skupštine i opće poslove. Traţeno je da
prijedlozi za imenovanje budu osobe iz redova nastavnika, pa su tako predloţeni Marica
Kardaš iz Siska i Josip Gredelj iz Strušca.
Jelena Petreković, iznosi kako uz imenovanje suca porotnika traţilo se i imenovanje
sudaca porotnika za mladeţ, koji bi trebali biti imenovani i od strane škole. Dodaje kako je
škola predloţila dva nastavnika, ispunila papire i poslala, ali su sa Suda zatraţili da ih i
Općinsko vijeće imenuje.
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Ivan SomoĎvar, postavlja pitanje da li itko od njih ţivi na području Općine Velika
Ludina?
Jelena Peterković, odgovara kako nitko od njih ne ţivi na području Općine Velika
Ludina.
Vjekoslav Kamenščak, prijedlog je dat na glasovanje i prihvaćen jednoglasno sa 11
glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Općina Velika Ludina predlaţe da se imenuju suci porotnici za mladeţ u Ţupanijski
sud u Sisku i to:
1. Marica Kardaš iz Siska, Tina Ujevića 19, 44000 Sisak,
2. Josip Gredelj iz Strušca, Belavina 2, 44317 Popovača.
II
Ova Odluka upućuje se Ţupanijskoj skupštini Sisačko-moslavačke ţupanije
radi ponovnog imenovanja.
III
Ova Odluka objavit će se u „Sluţbenim novinama“ Općine Velika Ludina.
KLASA: 711-01/17-01/05
URBROJ: 2176/19-02-17-2
Ad. 17.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 17. Prihvaćanje Izvješća izvršenja Programa
odrţavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, na prijedlog Općinskog načelnika, koji
nakon obrazloţenja dat na glasovanje i prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet
slijedeći
Z A K L J U Ĉ A K
I
Prihvaća se Izvješće izvršenja Programa pojačanog odrţavanja poljskih i
poljoprivrednih puteva, te nerazvrstanih cesta za 2016. godinu, koje je sastavni dio ovog
Zaključka.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Sluţbenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 363-01/17-01/08
URBROJ: 2176/19-02-17-1
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Ad. 18.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Program odrţavanja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, koji sadrţe sve
poslove oko odrţavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, te otvara raspravu.
Jelena Petreković, iznosi kako izvješće o izvršenju programa načelnik mora
Općinskom vijeću poslati do 31.03.2017. Dodaje kako je u izvješću napisano koliko je
utrošeno na javne površine te odrţavanje nerazvrstanih cesta i poljoprivrednih puteva,
odrţavanje groblja i javnu rasvjetu.
Dubravko Petir, ističe kako se ponavlja isti problem kao i prije, kako nigdje u izvješću
ne stoji kolika je širina i duţina ili koliko je kubika čega utrošeno samo je bitna suma i kako
nigdje ne piše koliko je koji mjesec napravljeno, te smatra kako to izvješće nije detaljno
napisano i kako se to ne moţe tolerirati.
Draţen Pavlović, dodaje kako se ovdje ne radi o Izvješću nadzornog već kako su ovdje
pobrojani poljski putevi i koji su radovi na njima obavljeni. Dodaje kako je drug nadzor koji
se vrši po graĎevinskim knjigama, te ističe kako u našu nadzornu ima jako puno povjerenja
jer se uvijek bori sa izvoĎačima radova oko dovezene i plaćene robe. Zatim dodaje ako koga
zanima obračun ovdje navedenih radova neka doĎe u Općinu kod Marte i dobit će uvid u
detalje graĎevinskih poslova.
Dubravko Petir, dodaje kako je smiješno da u Lengelovoj ulici je bilo gredeljom
valjanje. Dodaje kako u Starom Brdu na kraju ulice poslije asfalta je još nekih 50 metara puta
nasipan kamen, a kako iza toga gosp. Markota ima tamo voćnjake i kako taj put spada pod
nerazvrstane ceste da li postoji mogućnost da se nasipa svake godine po 50 metara bar još?
Draţen Pavlović, dodaje kako će se o tome odlučiti kad se radovi budu tamo obavljali.
Ivan SomaĎvar, ističe kako smatra da je izvješće šturo napisano. Te dodaje kako bez
obzira na sve posao nadzornog je da bude na mjestu gdje se radovi izvode i upozorava na
nedostatke jer je za to i plaćen.
Vjekoslav Kamenščak,daje na glasovanje Program odrţavanja komunalne
infrastrukture za 2017. godinukoji je prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet
slijedeći

PROGRAM
odrţavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovim Programom utvrĎujese opis i opseg poslova komunalne infrastrukture na
području Općine Velika Ludina za 2017. godinu, koji obuhvaća: odrţavanje javnih površina,
odrţavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, odrţavanje groblja, odrţavanje javne
rasvjete.
ODRŢAVANJE JAVNIH POVRŠINA
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Ĉlanak 2.
DINAMIKA ODRŢAVANJA ZELENIH I OSTALIH POVRŠINA
- Odrţavanje zelenih površina na području Općine Velika Ludina
- Zimsko odrţavanje u skladu sa vremenskim uvjetima
Redovno tijekom cijele god.
Red.br.
ovisno o snijegu i vremenskim
Mjesto
uvijetima
Velika Ludina
-centar i okolica centra
-Dječji vrtić
1.
Svakodnevno i prema potrebi
-Dom zdravlja
-okolica crkve Sv. Mihaela
-okolica stare i nove zgrade Općine
-autobusna stanica
Vidrenjak
2.
Mjesečno
-dom i okolica sa dječjim igralištem,
- autobusna stanica
Okoli
3.
Mjesečno
-dom, vatrogasni dom, igralište i škola
- autobusne stanice
Katoličko Selišće
4.
Mjesečno
-dom i okolica doma
-autobusna stanica
Mala Ludina
5.
Mjesečno
-dom i okolica sa dječjim igralištem
-autobusna stanica
Kompator
6.
Mjesečno
-dom i okolica
-autobusna stanica
Grabričina
7.
Mjesečno
-autobusna stanica
Mustafina Klada
8.
Mjesečno
-dom i okolica doma
-autobusna stanica
Ruškovica
9.
Mjesečno
-dom i okolica doma
-autobusna stanica
Gornja Vlahinićka
10.
Mjesečno
-dom i okolica
-autobusna stanica
Grabrov Potok
11.
Mjesečno
-dom i okolica doma
-autobusna stanica
12.
Sukladno potrebi
Zeleni pojasevi lokalnih prometnica
ODRŢAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA
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Ĉlanak 3.
Izvršit će se svi radovi i popravci tijekom 2017. godine za koje će se pojaviti potreba,
a sve do iznosa sredstava planiranih u Proračunu Općine Velika Ludina za 2017. godinu.
ODRŢAVANJE GROBLJA
Ĉlanak 4.
DINAMIKA ODRŢAVANJA GROBLJA
- 1x mjesečno i po potrebi i više, tijekom cijele godine redovno
- Pojačano odrţavanje za Dan mrtvih, V. Gospu i prije sprovoda
Redovno tijekom cijele god.
Red.br. ovisno o snijegu i vremenskim
uvjetima
Mjesečno i po potrebi i više
1.

Mjesto
Groblje Mala Ludina

ODRŢAVANJE JAVNE RASVJETE
Ĉlanak 5.
Zamjena dotrajalih ţarulja i rasvjetnih tijela na području Općine Velika Ludina vršit će
se tijekom cijele godine prema dojavi graĎana i zapaţanju komunalnog redara.
Dva puta godišnje izvršit će se pregled, popravak i zamjena neispravnih i dotrajalih
rasvjetnih tijela i to jednom u proljeće i jednom u prosincu – prije Boţićnih i Novogodišnjih
blagdana.
Ĉlanak 6.
Sredstva za realizaciju Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade, komunalnog doprinosa i grobne naknade.
Ĉlanak 7.
Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Sluţbenim novinama Općine Velika Ludina”.
KLASA: 363-01/17-01/10
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 19.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i donijeti Analizu stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina u 2017. godini, na prijedlog
Općinskog načelnika, što je obveza učiniti jednom godišnje prema Zakonu o sustavu civilne
zaštite, te otvara raspravu.
Jelena Petreković, ističe da se svake godine mora donijeti Analiza stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina, a što je obveza učiniti jednom
godišnje prema Zakonu o sustavu civilne zaštite.
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Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Velika Ludina u 2017. godini koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova
ZA, te je donijeta slijedeća
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA
U 2017. GODINI
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br.: 82/15) predstavničko tijelo
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi je najmanje jedamput 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.
Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva raščlambu (analizu) Procjene ugroženosti
stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje mogude oblike ugroze i opasnosti, te
njihove mogude posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, a prema elementima
sadržanim u Procjeni, koja je izrađena prema Pravilniku o metodologiji izrade Procjene ugroženosti
civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogudeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa
(N.N. 38/08), a usvojilo je Opdinsko vijede Opdine Velika Ludina na svojoj 14. sjednici održanoj 20.
travnja 2011. godine (Klasa: 214-01/11-01/9, Urbroj: 2176/19-11-01/9).
Prema elementima sadržanim u Procjeni ugroženosti stanovništva, te materijalnih i kulturnih
dobara, te dalnjim aktivnim učestvovanjem stručnih službi Opdine na prikupljanju potrebnih
podataka, izrađen je Plan zaštite i spašavanja Opdine Velika Ludina sukladno Pravilniku o metodologiji
za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštita i spašavanja (N.N. 38/08), koji je usvojen na 23. sjednici
Opdinskog vijeda Opdine Velika Ludina održanoj 31. svibnja 2012. godine (Klasa: 214-01/11-01/9,
Urbroj: 2176/19-11-01/9)
Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da je područje Opdine Velika Ludina ugroženo
mogudim 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 onemogudavaju normalno odvijanje života, tehničko-tehnološkim nesredama u
gospodarskim objektima (postojanje postrojenja koja pri radu koriste ili skladište opasne tvari) i
prometu (područjem se vrši transport opasnih tvari), nuklearnim nesredama (na udaljenosti do 1.000
km od teritorija Opdine u pogonu se nalazi ukupno 40 nuklearnih elektrana, a NE Krško nalazi se vrlo
blizu opdinskim naseljima, a udaljenost Opdinskog središta od NE Krško približno je 95 km),
istjecanjem opasnih tvari u mjestima posebne ugroženosti (mogudnost 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.
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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
Vidrenjak

20

Velika Ludina
Mustafina Klada
Okoli
Gornja Vlahiniĉka
Katoliĉko Selišće
Mala Ludina
Ruškovica
Kompator

10
10
10
10
10
10
10
10

vozila**
podruĉje djelovanja
podruĉje odgovornosti
Središnje DVD*
1 NV, 1 AC, 1K
podruĉje Općine
podruĉje Općine
Ostala DVD***
1 AC, 1 K, 1 MVŠ regulirano statutom društva
1 AC, 1 K,1 MVŠ, regulirano statutom društva
1 K, 1 MVŠ
regulirano statutom društva
regulirano statutom društva
1 K, 1 MVŠ,
regulirano statutom društva
1 K, 1 MVŠ
regulirano statutom društva
1 K 1 TC, 1 MVŠ
regulirano statutom društva
1 K, 1 MVŠ
regulirano statutom društva
-

* dobrovoljni ustroj bez profesionalaca
** NV = navalno vozilo, AC = autocisterna, TC = traktorska cisterna, K = kombi vozilo,
MVŠ=motorna vatrogasna štrcaljka

Tablica 2.

najbliţa profesionalna vatrogasna postrojba (tel. 660-423, 680-875 )
JVP Kutina
26/ 6/ 2-5*
raspolaţe odgovarajućom vatrogasnom tehnikom
* ukupno vatrogasaca / vatrogasaca u smjeni / vatrogasaca za prvi izlaz

Tablica 3.
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funkcija
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
zamjenik

Ime
adresa
telefon
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VIDRENJAK
Goran Bistriĉki
Cvjetna 11
044/ 658 470
Goran Petrec
Mije Stuparića bb, Vidrenjak
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a VELIKA LUDINA
Dario Hegel
Obrtniĉka 5
044/ 658 081
Dejan Hegel
Sv. Mihaela 21, V. Ludina
044/ 658 199
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MUSTAFINA KLADA
Dubravko Petir
Ulica Mustafina Klada 24
044/ 637 087
Ivica Bariĉević
Ulica Mustafina Klada 36
044/ 637 080
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a OKOLI
Mile Moĉilac
Ĉesmanska 5, Okoli
044/ 642 102
Denis Goriĉki
Crkvena 170
044/ 642 069
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a GORNJA VLAHINIĈKA
Dejan Peršić
Moslavaĉka 4
044/ 638 031
Ĉedo Pelegrin
Moslavaĉka 11
044/ 638 039
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KATOLIĈKO SELIŠĆE
Vedran Svilić
Ulica Mosl. vinograda 79
044/658 357
Domagoj Šimac
Ulica Mosl vinograda
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a MALA LUDINA,
Dalibor Vanjek
Moslavaĉka 34
044/ 658-002
Nikola Kljuĉar
Moslavaĉka 59
044/ 658 453
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a RUŠKOVICA
Davor Naglić
Ulica Ruškovica 47
044/658-381
Draţen Grenković
Ulica Ruškovica 3
044/658 377
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a KOMPATOR,
Siniša Sanković
Reĉica Kriška 1 A
044/658-429
Ivica Naglić
Ulica Kompator 34
044/658-412

mobitel
099/ 2020506
097/7900150
098/ 601216
099/ 5064985
098/ 711919
098/ 1943226
098/ 1982350
098/ 574892
099/ 5937685
098/9504612
095/9000845
091/ 3006604
098/9297994
098/ 774189
091/ 5521700
091/ 5437949

VZ Općine Velika Ludina, Mije Stuparića 30, Vidrenjak, tel. /fax. 044/658472
Mije Stuparića 11,
044/ 658143
predsjednik VZ Općine Velika Ludina Branko Moguljak
Vidrenjak
098/ 394678
044/ 658470
zapovjednik VZ Općine Velika Ludina
Goran Bistriĉki
Cvjetna 11, Vidrenjak
099/ 2020506

- Komunalna poduzeda:
Tablica 4.
komunalno poduzeće Moslavnina d.o.o. – za vodu
odgovorna osoba i deţurstvo
poduzeće Moslavnina plin d.o.o. – plin
odgovorna osoba i deţurstvo

-

telefon
044/ 691-411
telefon
044/ 684-038

HRVATSKE VODE, VGI „Lonja-Trebež“ Kutina i poduzede koje se bavi obranom od poplava
VGI „Lonja-Strug“ d.o.o. Kutina,
Policijska postaja Kutina,
Prometna policija Kutina,
Zdravstvene ustanove:
a) Hitna medicinska pomod:
Tablica 5.

Zdravstvena ustanova za pruţanje prve pomoći
Hitna medicinska pomoć u Kutini

telefon
(194) 044/ 630-666
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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 Kriţ, pogon Popovaĉa

-

Telefon 044/670-857

Hrvatske šume:
tablica 7.

“Hrvatske šume”
Šumarija Popovaĉa

odgovorna osoba
Davor Janković

telefon
044/ 679-014

-

Mobilizirani graĊani, poduzeća, radni strojevi pravnih i fiziĉkih osoba
(sukladno ĉlanku 30. Zakona o zaštiti i spašavanju),

-

Centar za socijalnu skrb Kutina,

-

Hrvatski crveni kriţ, Gradsko društvo Kutina (sukladno Zakonu o
Hrvatskom crvenom kriţu – N.N. 92/01 – koje ekipe su ustrojene – ĉlanak
9. toĉka 12.),

-

Specijalizirane udruge graĊana (specijalizirane sluţbe spašavanja i sl.).

U sluĉaju da pravne osobe i sluţbe koje se bave zaštitom i spašavanjem nisu
u mogućnosti sami uĉinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza prijeti
nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev Naĉelnika Općine aktivira se
Stoţer zaštite i spašavanja Općine Velika Ludina (kojeg je imenovalo Općinsko
Vijeće općine Velika Ludina, Klasa: 214-01/09-01/13, Urbroj: 2176/19-09-01/13 od
10. srpnja 2009.):
tablica 8.
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Rbr.
1.

2.

3.

ČLANOVI STOŢERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE VELIKA LUDINA
funkcija
Ime
adresa
telefon
mobitel
zamjenik
ZLATKO
MALA LUDINA,
općinskog
U stanu: 044/658 043
099 /20 20 502
NEŢIĆ
Moslavaĉka 28
naĉelnika
Zapovjednik
Vatrogasne
GORAN
VIDRENJAK,
zajednice
U stanu: 044/ 658 470
099 / 20 20 506
BISTRIĈKI
Cvjetna 11
Općine Velika
Ludina
Voditelj odjela
Na poslu 044/ 811 705
VENKO
SISAK,
za preventivu i
ili preko centra 112,
091 / 112 1055
VUKŠA
A. K. Miošića 13
planiranje
U stanu:044/ 534 214

Navedeni Stoţer zaštite i spašavanja je struĉno, operativno i koordinativno
tijelo koje pruţa struĉnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi
Općinski naĉelnik.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine Velika Ludina je mišljenja da je
postrojba civilne zaštite sa ukupno 37 obveznika, uz snage koje se u okviru svojih
djelatnosti bave nekim vidom zaštite i spašavanja, optimalna i učinkovita u uvjetima
potrebe zaštite i spašavanja na podruĉju Općine Velika Ludina, dok na Općinskom
vijeću ostaje da u okviru svojih mogućnosti sukladno ĉlanku 16., 17., 18. i 19. Zakona
o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 82/15) osigura sredstva za opremanje navedene
postojbe civilne zaštite i drugih operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Ukoliko doĊe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage na našem
podruĉju ne bi bile dostatne, Općina moţe raĉunati na pomoć snaga i sredstava
drugih gradova i općina, te ţupanijskih postrojbi CZ i organiziranih snaga zaštite i
spašavanja Ţupanije, kao i iz drugih Ţupanija, te snaga iz sredstava Hrvatske vojske.
FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
RB

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

REALIZIRANO U

PLANIRANO ZA

2016. godini (kn)

2017. godinu (kn)

0,00

5.000

REALIZIRANO U

PLANIRANO ZA

2016. godini (kn)

2017. godinu (kn)

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

RB

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU
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SKLONIŠTA
(tehniĉka kontrola, tekuće i
investicijsko odrţavanje skloništa
osnovne zaštite, te osiguranje uvjeta
za druge oblike sklanjanja)
2.

0,00

0,00

165.666,84

180.000,00

0

0

VATROGASTVO
- opremanje, angaţiranje i dr.
(središnje dobrovaljno vatrogasno
društvo, vatrogasna zajednica i
DVD-a)

3.

SLUŢBE I PRAVNE OSOBE
KOJIMA JE ZAŠTITA I
SPAŠAVANJE REDOVITA
DJELATNOST
(JP za odrţavanje komunalne
infrastrukture, hitna pomoć, javno
zdravstvo, socijalna skrb,
veterinarske sluţbe, zaštita okoliša,
pravne osobe od interesa za ZIS, i
dr.)

4.

UDRUGE GRAĐANA
(crveni kriţ, ronilaĉki klubovi, radio
amateri, planinari, lovaĉka društva i
dr.).

5.

GORSKA SLUŢBA
SPAŠAVANJA

24.999,96

0

25.000

5.000

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

190.666,80

210.000,00

Na temelju iznijetog i analizom utvrĊenog stanja moţemo dati slijedeći
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Z A K L J U Č A K
Općina Velika Ludina je ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti, te uloţila
znatna sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja na ovom podruĉju, zbog ĉega
moţemo istaći da je sustav zaštite i spašavanja na našem podruĉju dostigao
zadovoljavajuću razinu.
U okviru raspoloţivih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati
i suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog ĉega u daljnjem
razvoju treba povesti raĉuna o ravnomjernijem razvoju svih komponenti.
Obzirom da je Općina u 2015. i 2016. godini izdvojila sredstva za razvoj civilne
zaštite, potrebno je i dalje sukladno ĉlancima: 16., 17., 18., 19. Zakona o sustavu
civilne zaštite (N.N. br. 82/15) u Proračunu za 2017. godinu izvršiti zakonsku
obvezu osiguranja sredstava za razvoj civilne zaštite.
KLASA: 214-01/17-01/___
URBROJ: 2176/19-02-17-__
Ad. 20.
Vjekoslav Kamenščak, potrebno je razmotriti i donijeti Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina za 2017. godinu, na
prijedlog općinskog načelnika, koje su date na glasovanje i prihvaćene jednoglasno sa 11
glasova ZA, te su donijete slijedeće
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja ustvari
predstavljaju zbir svih potreba redovnih sluţbi i djelatnosti koje se bave zaštitom i
spašavanjem u svojoj redovitoj djelatnosti (hitna pomoć, crveni kriţ, vatrogastvo,
javna poduzeća za odrţavanje komunalne infrastrukture, veterinarstvo i dr.) u koje
ulaze i potrebe razvoja civilne zaštite.
Dakle, smjernice proizlaze iz ispravljanja analizom utvrĊenih nedostataka,
odnosno minusa svake sastavnice sustava zaštite i spašavanja, kako bi sustav što
bolje reagirao kod nastanka ili prijetnje nastanka većih nesreća i katastrofa.
Predlaţemo da Općinsko vijeće donese slijedeće smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja:
1. CIVILNA ZAŠTITA: (zapovjedništva zaštite i spašavanja, zapovjedništva,
postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite)
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- U Proraĉunu za 2017. godinu osigurati sredstva za opremanje,
osposobljavanje i usavršavanje postrojbe civilne zaštite koju je Općina
Velika Ludina osnovala.
- U daljnjem razvoju sustava, prema izraĊenom Planu zaštite i spašavanja
Općine Velika Ludina, koji je izraĊen sukladno Pravilniku o metodologiji za
izradu Procjene ugroţenosti i Plana zaštita i spašavanja (N.N. 38/08), a
usvojen na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Ludina odrţanoj
31. svibnja 2012. godine (Klasa: 214-01/11-01/9, Urbroj: 2176/19-11-01/9),
izraditi Srednjeroĉni plan razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te
usklaĊeno s financijskim sredstvima u Proraĉunu, a s ciljem razvoja
vlastitih sposobnosti djelovanje na sprjeĉavanju i otklanjanju štetnih
posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanje sluţbi i pravnih osoba
kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost.
- Iskazati prioritete materijalno-tehniĉkog razvoja (nabava osobne i skupne
opreme), te planirati provoĊenje osposobljavanja, uvjeţbavanja i drugih
aktivnosti.
- Istovremeno u Srednjoroĉnom planu iskazati mogućnosti za osiguranje
uvjeta za provoĊenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanje ljudi i materijalnih
dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu
zaštite i spašavanja Općine (po usvajanju istog).
2. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)
-

Nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno
usvojenom Planu zaštite od poţara Općine Velika Ludina, te njihovim
vlastitim programima i vlastitim projektima.

-

U daljnjem planiranju iskazati plan materijalno-tehniĉkog razvoja (nabava
opreme i sredstava), razvoja kadrovskih kapaciteta (planovi obuke i vjeţbi),
daljnji razvoj sustava organizacije i djelovanje (deţurstva, intervencije), te
iskazati dodatne potrebe za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i
spašavanja u sluĉaju većih nesreća i katastrofa.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE:
-

Temeljem analize rada udruga i iskazanih potreba djelovanja u sluĉaju
većih nesreća i katastrofa, te definiranjem zadaća u Planu zaštite i
spašavanja Općine, odrediti naĉine i izvore financiranja za bolji razvoj i
pripravnost udruga od znaĉaja za zaštitu i spašavanje.

4. SLUŢBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI:
-

Većina sluţbi koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovnoj djelatnosti
kao npr.: hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalne sluţbe, veterinarske
sluţbe, zaštita okoliša, zaštita bilja, humanitarne organizacije, sve one su
ustrojene i djeluju na višim razinama, tako da zbog potrebe praćenja stanja
na ovom podruĉju treba ubuduće redovito traţiti analize stanja bitnih za
sustav zaštite i spašavanja ovih sluţbi.
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-

U narednom planskom razdoblju na osnovi Plana zaštite i spašavanja
Općine treba nastaviti s daljnjim razvojem komunalne infrastrukture
(vodoopskrba, ĉistoća, i dr.) kao bitnog ĉimbenika u sustavu zaštite i
spašavanja.

KLASA: 214-01/17-01/04
URBROJ: 2176/19-01-17-2

Završeno u 17,50 sati.
Zapisničar:

Predsjednik:

Mirjana Rajtora

Vjekoslav Kamenščak
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