Z A P I S N I K
sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 11.04.2017. 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, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis,
Željko Kuntić, Dubravko Petir, Ivan Somođvar, Jurica Đudarić, Davorin Galić, Fabijan
Župančić
Opravdano odsutni: Mladen Milašinović, Zlatko Lidmila.
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina;
- Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova Općine V. Ludina,
- Jelena Petreković, viši upravni referent Općine Velika Ludina,
- Hrvoje Plaščar, komunalni redar Općine Velika Ludina,
- Mirjana Rajtora, administrativni tajnik/referent I,
- Branko Nikitović, snimatelj Mreža TV Zagreb,
- Maja Lacković-Šalković, novinar Mreža TV,
- Vanja Kos, novinar „Moslavačkog lista“ Kutina.
Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća otvara 38. sjednicu Općinskog
vijeća, pozdravlja sve nazočne vijećnike, izvjestitelje prema dnevnom redu, djelatnike Općine
Velika Ludina i novinare, te utvrđuje 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.
Ističe kako postoji potreba za nadopunom dnevnog reda s točkama:
7. Razmatranje i donošenje Odluke o plaći i naknadama, te ostalim pravima
Općinskog Načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Velika Ludina
8. Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina
Koje daje na glasovanje koje je jednoglasno prihvaćeno sa 11 glasova ZA.
Daje cjelokupni dnevni red 38. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje koji je
također prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

KLASA: 021-01/17-02/02
URBROJ: 2176/19-02-17-4
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DNEVNI

RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća),
2. Aktualni sat,
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina
za 2016. godinu sa programima,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika, te
članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina,
5. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Moslavački list d.o.o.
za izdavačku i radijsku djelatnost za 2016. godinu,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o plaći i naknadama, te ostalim pravima Općinskog
Načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina.

Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina održane 15.03.2017. godine, te otvara raspravu.
Kako primjedbi na zapisnik nema, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u materijalima
Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 37. i 38. sjednice
Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 10.03.2017. do 06.04.2017. godine, te otvara
raspravu.
Jurica Đudarić, postavlja pitanje na koji način je riješeno plaćanje za nekretninu u
Gornjoj Vlahničkoj?
Jelena Petreković, odgovara da se nekretnina otplaćuje na rate na 4 godine i do sada su
sve rate uredno uplaćene, te dodaje da je Općina vlasnik nekretnine dok se ne otplate sve rate.
Dražen Pavlović, ističe kako su se ipak neke nekretnine uspjele prodati te dodaje
vezano za nekretninu Mali Lošinj kako se Kutina nije odlučila kupiti nekretninu i kako daljnja
prodaja će pričekati da prođu izbori, te ako i tada Kutina neće biti zainteresirana prodaja će ići
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javno, moći će je kupiti bilo tko. Dodaje kako je Grad Kutina zainteresiran za kupnju udjela
Moslavačkog lista. Ističe kako zemljište Češke besede – kraj crkve u V. Ludini ne postoji
zapreka za upis vlasništva Općine na tu zemlju. Nadalje dodaje kako prodaja stare zgrade
općine ne uspijeva, kao i zemljište pokraj zgrade nove općine. Zatim ističe kako je suradnja
između njega i Vijeća bila dobra te kako su vijećnici bili kooperativni, a sve polemike i
rasprave bile su u cilju dobrih želja. Smatra kako je to jedan od najkonstruktivnijih sastava
Općinskog vijeća. Dodaje kako su se u zadnje četiri godine postigli dobri rezultati kao što su
uređenje cesta i to: cesta Vidrenjak – Okoli, zatim dodaje kako se nada da će se u idućem
mandatu biti proširen Dječji vrtić, te dodaje kako su se uredili Društveni domovi te kako su se
nabavila i neka nova vatrogasna vozila. Ističe kako se je napravio Strateški razvoj Općine
Velika Ludina koji je proteklih dana prošao zadnju inspekciju i mišljenja su bila pozitivna.
Dodaje da razlog što se Općina prije nije prijavljivala na natječaje fondova EU je taj što
Općina spada u III. katerogiju te kako su u prijašnjim natječajima prednost imale općine I. i II.
kategorije. Ističe kako je jučer potpisan sporazum u Vinkovcima za projekt Pinatrićeve ulice u
Vidrenjaku vrijedan 470.000,00 europskog novca i oko 150.000,00 općinskog novca. Zatim
dodaje kako je još bitno naglasiti kako nije donijeta niti jedna odluka kojom bi se dodatno
financijski opterećivalo građane, nije se povećavala komunalna naknada, te kako se nada da
će se i u idućem mandatu nastaviti konstantan razvoj Općine Velika Ludina.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvješće o radu Općinskog Načelnika
Općine Velika Ludina između 37. i 38. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno
od 10.03.2017. do 06.04.2017. godine, koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA, te
je donijet slijedeći
Z A K L J U ČA K
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Ludina između 37. i
38. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina odnosno od 10.03.2017. do 06.04.2017.
godine.
Ad. 3.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku: 3. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2016. godinu sa programima, na prijedlog
Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Marta Kucelj iznosi kako zbog raspuštanja Vijeća Izvještaj se ove godine podnosi
ranije nego inaće te kako su svi prihodi i rashodi dostavljeni u materijalima te ako ima kakvih
pitanja rado će odgovoriti.
Nakon obrazloženja Marte Kucelj, voditelja financijske jedinice, predsjednik
Općinskog vijeća Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Velika Ludina za 2016. godinu, koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Velika Ludina za 2016. godinu, koji je prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta
slijedeća
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O D L U K A
Prihvaćaju se:
- Godišnji izvještaj o Izvršenju proračuna Općine Velika Ludina za 2016. godinu,
- Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2016. godinu,
- Izvršenje Programa uz Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2016.
godinu, koji su sastavni dio ove Odluke, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Velika Ludina“.

KLASA: 400-06/17-01/__
URBROJ: 2176/19-17-02-__

Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o naknadi za rad Predsjednika i
potpredsjednika, te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina, na prijedlog Općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Petreković, iznosi kako je 2013. godine na 6. sjednici Općinskog vijeća
donijeta je Odluka o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika, te članova Općinskog
vijeća Općine Velika Ludina, te kako u toj odluci je izbačen članak kojim se određivao
koeficijent te će Predsjednik i podpredsjednici Odbora primat će naknadu dok ostalima se
koeficijent ukida i dobivat će samo dnevnice.
Dražen Pavlović, dodaje kako svako Općinsko vijeće može donijeti odluku kakvu želi
te raditi po takvoj odluci.
Ivan Somođvar, ističe kako osobno podržava ovu odluku ali smatra da su takvu odluku
mogli donijeti na početku mandata a ne sada na kraju.
Dražen Pavlović, ističe kako je to njegova ideja ta kako smatra da se Odbori nisu
previše „pretgrli u radu i stoga je takva ideja.
Nakon obrazloženja višeg upravnog referenta, daje na glasovanje Odluku o naknadi za
rad Predsjednika i potpredsjednika, te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina, koja
je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

O D L U K A

o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika te
članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad Predsjednika Općinskog vijeća i
potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.
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Članak 2.
Predsjednik Općinskog vijeća i potpredsjednici Općinskog vijeća imaju pravo na
naknadu za rad i to:
- Predsjednik Općinskog vijeća – koeficijent
- Potpredsjednik Općinskog vijeća – koeficijent

1,25
0,60

Članak 3.
Utvrđuje se osnovica za obračun naknade predsjedniku i potpredsjednicima iz članka
2. ove Odluke u bruto iznosu od 3.570,00 kn sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu
Općine Velika Ludina.
Članak 4.
Utvrđuje se naknada za članove Općinskog vijeća Općine Velika Ludina u visini
dnevnice po prisutnosti na sjednici, a čija se visina objavljuje u službenim glasilima RH.
Članak 5.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o naknadi za rad Predsjednika Općinskog
vijeća, potpredsjednike Općinskog vijeća i predsjednike Odbora Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 8/13).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/17-01/32
URBROJ: 2176/19-02-17-1

Ad. 5.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Donošenje Rješenja o imenovanju člana
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na
prijedlog Općinskog načelnika.
Jelena Petreković, predlaže da se u Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske imenuje Nenad Kušec ispred Općine Velika Ludina.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na usvajanje da se Nenad Kušec ispred
Općine Velika Ludina imenuje u Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske, koji je prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeto
slijedeće
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RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa
I
Nenad Kušec iz Velike Ludine, Obrtnička 44, OIB: 36448741833, imenuje se za
predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske.
II
Imenovani iz točke I. ovog Rješenja obavljati će poslove sukladno Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu i uputama Agencije za poljoprivredno zemljište.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 320-01/17-03/08
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno razmotriti i prihvatiti Izvješće o
poslovanju trgovačkog društva Moslavački list d.o.o. za izdavačku i radijsku djelatnost za
2016. godinu, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, iznosi kako je pozitivno poslovao te dodaje kako Moslavački list
d.o.o. vuče dug iz godine u godinu koji firma polako rješava te dodaje kako posluje sa jednom
dotrajalom opremom od samog objekta pa do atenskog stupa i opremom unutar firme te se od
dioničara tražilo da se oprema osuvremeni a on osobno smatra kako bi o tome brigu najviše
trebao voditi Grad Kutina jer se na njenom području najviše sluša te dodaje kako usluge koje
nam vrši Moslavački list d.o.o. nama kao suvlasniku uredno naplaćuje te kako su suvlasništvo
Općini uopće ne koristi već samo financijski šteti.
Nakon obrazloženja Općinskog načelnika, predsjednik Općinskog vijeća daje na
usvajanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Moslavački list d.o.o. za 2016. godine
koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva
Moslavački list d.o.o. Kutina za 2016. godinu
I
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Prihvaća se izvješće o poslovanju trgovačkog društva Moslavački list d.o.o. Kutina za
2016. godinu sa slijedećim prilozima:
- Godišnjim financijskim izvještajem poduzetnika za 2016. godinu,
- Bilancom na dan 31.12.2106. godine s usporedbom na dan 31.12.2015. godine,
- Izvješćem o dobiti (račun dobiti i gubitka) za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.,
- Bilancom analitike za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,
- Odlukom o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka, prijedlog.
II
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Moslavački
list d.o.o. Kutina za 2016. godinu.
III
Ovaj Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Moslavački
list d.o.o. Kutina za 2016. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Velika
Ludina.

KLASA: 008-01/17-01/02
URBROJ: 2176/19-02-17-3

Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o plaći i naknadama, te ostalim
pravima Općinskog Načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, na
prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Petreković, iznosi kako prema uputi Ureda državne uprave koeficijenti koji su
donijeti Odlukom na prošlom vijeću moraju se mijenjati jer nisu dobri a to su koeficijenti za
Općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju volonterski,
koje je trebalo izmijeniti. Razlog tome je što koeficijent volontera mora biti 50% manji od
koeficijenta načelnika i zamjenika koji dužnost obavlja profesionalno.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o plaći i naknadama, te ostalim
pravima Općinskog Načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Velika Ludina koja je
nakon obrazloženja višeg upravnog referenta prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je
donijeta slijedeća
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O D L U K A
o plaći i naknadama te ostalim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Općine Velika Ludina
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće i naknade, te
ostala prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu:
dužnosnici), koji dužnost obnašaju profesionalno ili volonterski.
Članak 2.
Plaću odnosno naknadu dužnosnika čini umnožak osnovice za obračun plaće sa
pripadajućim koeficijentom uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno
najviše do 20%.
Članak 3.
Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obnaša profesionalno
iznosi 3,20.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša
profesionalno iznosi 1,50.
Koeficijent za obračun naknade općinskog načelnika koji dužnost obnaša kao volonter
iznosi 1,50.
Koeficijent za obračun naknade zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša
kao volonter iznosi 0,70.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće i naknade dužnosnika iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.
Sredstva za plaće dužnosnika osiguravaju se u Proračunu Općine Velika Ludina.
Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obnaša profesionalno, ostvaruje pravo na plaću te prava iz
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
Za vrijeme obnašanja dužnosti, neovisno o tome da li dužnost obnašaju profesionalno
ili volonterski, dužnosnici ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u propisanom radnom
vremenu, a za vrijeme mandata imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova
nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti (troškovi prijevoza, troškovi službenog mobitela,
dnevnica za službeno putovanje, pravo na korištenje službenog automobila, informatičke
opreme i sl.).
Članak 6.
Rješenje o utvrđivanju plaće ili naknade donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela.
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Članak 7.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina („Službene
novine Općine Velika Ludina“ br. 3/17).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina“.
KLASA: 402-01/17-01/32
URBROJ: 2176/19-02-17-2

Ad. 8.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o općinskim porezima Općine
Velika Ludina, na prijedlog Općinskog načelnika.
Jelena Petreković iznosi kako je izašao novi Zakon o lokalnim porezima koji stupa na
snagu 01.01.2017. u kojem je utvrđeno da se nova Odluku o porezima mora donijeti do
30.06.2017. te je čl. 20 određeno koji se porezi mogu uvesti.
Ivan Somođvar, postavlja pitanje kakve veze ima porez na nekretnine sa komunalnom
naknadom?
Marta Kucelj, odgovara kako se sa 01.01.2018. ukida komunalna naknada i uvodi se
porez na nekretnine te dodaje kako još uvijek ne postoji mehanizam na koji bi se način te
odluke provodile već se samo dobivaju naputci kako i što treba napraviti.
Dražen Pavlović, ističe kako je teško tumačiti što je ministar rekao te kako će porez na
nekretnine svakako biti zamjena za komunalnu naknadu te će se u skladu s time donosi odluke
koje su potrebne za uskladiti to sve do 30. studenog.
Ivan Somođvar, iznosi kako će osobno glasati protiv jer smatra da je zakonom
nedorečeno do kraja.
Jelena Petreković, dodaje kako je Zakonom određeno da sve jedinice lokalne
samouprave do 30.06.2017. moraju donijeti novu Odluku u skladu sa novim Zakonom te kako
posebnu odluku kojom će urediti porez na nekretnine moraju donijeti do 30.11.2107. te tada
već tada mora biti i u općinskim Službenim novinama i Narodnim novinama.
Vjekoslav Kamenščak, nakon obrazloženja višeg upravnog referenta i općinskog
načelnika daje na glasovanje Odluku o općinskim porezima Općine Velika Ludina koja je
prihvaćena sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, te je donijeta slijedeća
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O D L U K A
o općinskim porezima Općine Velika Ludina
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza
koji pripadaju Općini Velika Ludina u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.
Članak 2.
Općinski porezi jesu:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na nekretnine.
Porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge
na području Općine Velika Ludina.
Osnovica za obračun poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se piće
proda u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.
Članak 5.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MIPO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni
obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Porez na kuće za odmor
Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor,
a koje se nalaze na području Općine Velika Ludina.
Članak 7.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade koji se koristi povremeno ili
sezonski.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u visini od 10,00 kuna po jednom
četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
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Članak 8.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom poreznom tijelu (Porezna
uprava: Ispostava Kutina) dostaviti podatke o kućama za odmor: mjesto gdje se nalazi,
korisnu površinu, te druge potrebne podatke radi obračuna naplate poreza.
Podatke iz stavka 1. ovog članka obveznici su dužni dostaviti do 31. ožujka godine za
koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na nekretnine
Članak 9.
Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine uredit će se posebnom odlukom
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Provedbene odredbe
Članak 10.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju i poreza na kuće za
odmor obavlja nadležna Porezna uprava.
Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare, kaznenih i prekršajnih
sankcija, te drugih postupovnih odredaba pri utvrđivanju i naplati općinskih poreza iz ove
Odluke primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona, Zakona o lokalnim porezima i svih
drugih zakona kojima se regulira predmetno područje.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih
prihoda da Poreznoj upravi obračuna i uplati naknadu za poslove iz stavka 1. ovog članka u
iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.
Obračun i uplata naknade iz stavka 2. ovog članka izvršit će se u korist Državnog
proračuna najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima
(„Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 8/01 i 8/03).
Članak 12.
Odluku iz članka 9. ove Odluke, Općinsko vijeće obvezno je donijeti do 30. studenoga
2017. godine.
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Članak 13.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“ i
„Narodnim novinama“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim
novinama“.

KLASA: 410-01/17-01/01
URBROJ: 2176-19-02-17-2
Završeno u 16,45 sati.
Zapisničar:

Mirjana Rajtora

Predsjednik:

Vjekoslav Kamenščak
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