Z A P I S N I K
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 28.07.2017.
godine u 16,00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.
NAZOČNI IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
- Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis, Tomislav Bišćan, Vedran
Svilić, Ivan Marečić, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir.
Odsutni vijećnici: Stevo Kovač, Damir Belavić, Igor Faltis, Nikola Mokosek
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina,
- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina,
- Mirjana Rajtora, administrativni referent I,
- Vanja Kos, novinar „Moslavački list“ d.o.o. Kutina
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
Vjekoslav Kamenščak, pozdravio sve nazočne vijećnike, djelatnike Općine, novinare,
te utvrđuje kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatira da je na sjednici
prisutno 9 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke
Općinskog vijeća. Ističe kako se svaka sjednica tonski snima.
Kako nema potrebe za dopunom dnevnog reda isti daje na glasovanje koji je
jednoglasno usvojen sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

KLASA: 021-01/17-02/05
URBROJ: 2176/19-02-17-2
DNEVNI

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća)
2. Aktualni sat
3. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina
i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
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4. Zaključak o prihvaćanju Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika
Ludina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine
5. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za
2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu, II. Izmjena i dopuna
Odluke sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr.
programa, II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika
Ludina i II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
6. Donošenje Odluke o potpisivanju financijske dokumentacije za Općinu Velika
Ludina Velika Ludina
7. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade i priznanja koja će se dodijeliti za
Dan Općine Velika Ludina za 2017. godinu
8. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih sredstava povodom proslave Dana
Općine Velika Ludina i upoznavanje sa programom proslave;
9. Razmatranje i prihvaćanje Poslovnog izvješća Ludine d.o.o. za 2016. godinu
10. Razmatranje i prihvaćanje Poslovnog izvješća Moslavine d.o.o. Kutina
za 2016. godinu
11. Razmatranje i prihvaćanje Poslovnog izvješća Eko Moslavine d.o.o. Kutina za
2016. godinu
Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 02. sjednice
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 20.06.2017. godine, te otvara
raspravu.
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
održane 20.06.2017. godine.
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Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u
materijalima Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 02. i
03. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 16.06.2017. do
24.07.2017. godine, te otvara raspravu.
Dubravko Petir, postavlja pitanje komunalnog reda na području naselja
Mustafina Klada odnosno zapuštenih i neodržavanih parcela, kao što je kuća pok.
Đurđice Bašak, koji su leglo zmija i glodavaca – kad će se poslati opomena
vlasnicima da se parcele počnu održavati? Također ističe da postoji potreba za
navozom kamena u ulici Staro Brdo i još nekim u Mustafinoj Kladi i ulici Kompator,
a što je još potrebno izaći na teren i vidjeti situaciju.
Dražen Pavlović, odgovara da je komunalni redar poslao opomene za kuću
pok. Bašak Đurđice koja ima 10-tak vlasnika, ali nitko nije reagirao. Temeljem nove
Odluke o komunalnom redu donijete su i kaznene odredbe, pa će se, ukoliko vlasnici
sami ne očiste svoja zapuštena imanja, morati primijeniti kaznene odredbe.
Tomislav Bišćan, postavlja pitanje tko kosi i održava javne površine kao što su
igrališta oko društvenih domova npr. Igralište u Grabrovom Potoku. Ističe kako je
igralište jako zaraslo i nitko ga već duže vrijeme ne održava, a u ulici ima dosta djece
koja bi to igralište koristila.
Dražen Pavlović, ističe kako su prošle godine bila zaposlena četiri djelatnika
preko Javnih radova putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja su radila na
košnji i čišćenju javnih površina zajedno sa našim domarom i djelatnikom Ludine
d.o.o. Sada kose i održavaju površine samo dva djelatnika, pa se sve ne stigne
pokositi, jer trava brzo raste. Groblje se godišnje kosi oko 3-4 puta odnosno ako se
toliko puta stigne pokositi to je vrlo dobro. Javnih površina ima puno za održavanje, a
kupljen je i malčir preko Ludine d.o.o. za košnju velikih površina.
Ivan Marečić, također ističe da je i u Okolima dječje igralište obraslo i
nepokošeno, te postoji opasnost urušavanja trijema. Predlaže da se dječje igralište
preseli na lokaciju uz Područnu školu, pa bi se tamo djeca mogla slobodnije igrati i
isto koristiti bez straha. Konstatira da bi trebalo riješiti problem sa trijemom koji se
nalazi preko puta doma jer je opasnost za okolinu zbog urušavanja. Također ističe da
kod malo većeg nevremena dolazi do nestanka struje u Okolima. Ističe kako je opazio
da je na domu u Kompatoru vjetar prilikom nevremena podigao kapelane na domu, te
je isto potrebno popraviti.
Dražen Pavlović, predlaže da se okupe mladi mještani Okola i da se iz tijema
iskoristi što se može i da se na toj površini napravi pecara sa nadsrešnicom koji bi
koristili svi mještani Okola. Dom u Kompatoru bit će saniran.
Tomislav Bišćan, također ističe da i u Velikoj Ludini prilikom nevrijemena
svaki puta nestane struje, pa postavlja pitanje zbog čega?
Vjekoslav Kamenščak, objašnjava kako se i u Gradu Popovači i Općini Križ
isključi struja zbog preventive.
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Vedran Svilić, postavlja pitanje tko će sanirati propuste koje je napravila
„Fragaria“, a nalaze se na nerazvrstanoj cesti?
Dražen Pavlović, odgovara da će se obići cijelo područje Općine prije
sanacije.
Dubravko Petir, postavlja pitanje da li je moguće da se prilikom radova na
domu Kompator napravi i nadstrešnica za kombi DVD-a Kompator.
Dražen Pavlović, odgovara da će se vidjeti što je u Planu.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvješće o radu Općinskog
načelnika Općine Velika Ludina između 02. i 03. sjednice Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina od 16.06.2017. do 24.07.2017. godine, koje je prihvaćeno jednoglasno
sa 9 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 02. i 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 16.06.2017. do
24.07.2017. godine.
Ad. 3.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i usvajanje Financijskih
izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i
Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
godine na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Daje na usvajanje Financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje od
01.01.2017. do 30.06.2017. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te
je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine i to kako slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
- od toga:
a) prihodi poslovanja
b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine

2.468.444
2.324.070
144.374
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UKUPNI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja

4.527.281
4.527.281

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) za materijalne rashode
b) za financijske rashode
c) za naknade građanima i kućanstvima
d) za ostale tekuće obaveze
e) za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Stanje žiro-računa na dan 30.06.2017. godine

467.479
108.241
2.106
400
12.832
343.900

78.096

II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/17-02/40
URBROJ: 2176/19-02-17-4
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Financijski izvještaj proračunskog
korisnika Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine
koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K U
I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika
Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine i to kako
slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
- od toga:
a) prihodi poslovanja

467.048

OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja

471.155

467.048

471.155

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) za materijalne rashode
b) za nabavu nefinancijske imovine

26.818
11.818
15.000

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2017. godine

3.052
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II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/17-02/40
URBROJ: 2176/19-02-17-5
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Financijski izvještaj proračunskog
korisnika Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do
30.06.2017. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta
slijedeća
O D L U K A
I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika
Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.
godine i to kako slijedi:
U KN
105.871

UKUPNI PRIHODI
- od toga:
a) prihodi poslovanja

105.871

OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

123.285
87.378
35.907

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) za materijalne rashode
b) za nabavu nefinancijske imovine

12.545
271
12.274

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2017. godine

2.156

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

KLASA: 402-01/17-01/40
URBROJ: 2176/19-01-17-6
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Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. Zaključak o prihvaćanju
Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do
30.06.2017. godine, na prijedlog Općinskog načelnika.
Isti daje na usvajanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je
donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Konsolidirano financijsko izvješće Općine Velika Ludina za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
Konsolidirano financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2017. godine sastavni je dio ovog Zaključka i isto se ne objavljuje u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/17-02/43
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 5.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i
dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za
2018. i 2019. godinu, II. Izmjena i dopuna Odluke sa Programima za izgradnju i
održavanje komunalne infrastrukture i dr. programa, II. Izmjene i dopune Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih
programa, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže da je bila potreba da se u II. Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Velika Ludina planiraju sredstva u iznosu od 480.000,00
kuna jer je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zagreb
sklopljen Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt Rekonstrukcije
prometnice – ulice Juraja Pintarića u Vidrenjaku u iznosu od 470.000,00 kuna prema
Programu podrške regionalnom razvoju, a sredstva do sada nisu bila planirana u
Proračunu, a što je potreba radi realizacije navedenog projekta.
Tomislav Bišćan, postavlja pitanje što će se točno raditi u Pintarićevoj ulici?
Dražen Pavlović, ističe da je potrebno ulicu presvući asfaltom, riješiti propuste
i dr. prema potrebi i projektu.
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Nakon rasprave i obrazloženja Općinskog načelnika, predsjednik Općinskog
vijeća Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje II. Izmjene i dopune Odluke o
Proračunu Općine Velika Ludina za 2017. god. koje su prihvaćene jednoglasno sa 9
glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za
2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu koje su prihvaćene
jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa
9 glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9
glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2017.
godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu
za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
financiranju predškolskog odgoja za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa
9 glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad
standarda u osnovnom školstvu za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9
glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za
2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za
2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za
2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Velika Ludina za 2017. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova
ZA.
Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa koje su
prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
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O D L U K A
Donose se:
- II. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. godinu i Projekcije
Proračuna za 2018. i 2019. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Za 2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za
2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Programa javnih potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu
za 2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 2017. godinu,
- II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2017.
godinu,
- II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa,
koji su sastavni dio ove Odluke, a stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 400-06/17-01/___
URBROJ: 2176/19-02-17-__
Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 6. Donošenje Odluke o potpisivanju
financijske dokumentacije za Općinu Velika Ludina Velika Ludina, na prijedlog
Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, daje prijedlog da se nakon provedenih lokalnih izbora
donese nova Odluka o potpisivanju financijske dokumentacije Općine Velika Ludina,
te predlaže da to budu: Dražen Pavlović - načelnik općine, Dražen Kralj – zamjenik
općinskog načelnika, Marta Kucelj – voditelj financijskih poslova i Vjekoslav
Kamenščak – predsjednik Općinskog vijeća.
Vjekoslav Kamenščak, daje prijedlog Općinskog načelnika na usvajanje koji
je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
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O D L U K A
I
Za potpisivanje financijske dokumentacije Općine Velika Ludina imenuju se:
1. Dražen Pavlović, Općinski načelnik Općine Velika Ludina,
2. Dražen Kralj, Zamjenik Općinskog načelnika Općine V. Ludina,
3. Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova Općine Velika Ludina,
4.Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.
II
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o potpisnicima
financijske dokumentacije Općine Velika Ludina Klasa: 402-01/15-02/08, Urbroj:
2176/19-02-15-1 od 27.01.2015. godine („Službene novine Općine Velika Ludina“ br.
1/15).
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama" Općine Velika Ludina.

KLASA: 402-01/17-01/44
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 7. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje
nagrade i priznanja koja će se dodijeliti za Dan Općine Velika Ludina za 2017.
godinu, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako je Odbor za dodjelu Godišnje nagrade i
priznanja objavio Javni poziv za prikupljanje prijedloga kandidata za dodjelu
Godišnje nagrade i priznanja Općine Velika Ludina koji je trajao do 27.07.2017.
godine, te je prijedlog Odbora da se: Godišnja nagrada dodijeli Nogometnom
športskom klubu „Sokol“ Velika Ludina za poseban doprinos u razvoju sporta već 80
godina, a priznanja: DVD-u Kompator zbog zalaganja u prevenciji od požara i 70-te
obljetnice društva; Kovač Stevi iz Mustafine Klade za suradnju i donacije udrugama
na području Općine Velika Ludina; Kondres Diani iz Velike Ludine za očuvanje
kulturno-umjetničke baštine kroz obnovu i rekonstrukciju narodnih nošnji, te Udruzi
pčelara „Lipa“ za promoviranje pčelarstva i nesebične donacije pčelinjih proizvoda.
Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni prijedlog na usvajanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
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O D L U K A
I
Godišnja nagrada Općine Velika Ludina za 2017. godinu u obliku
povelje dodjeljuje se:
- NŠK „Sokol“ Velika Ludina
- za poseban doprinos u razvoju sporta već 80 godina, promicanju
zdravlja, zajedničkog druženja i ostvarivanju zapaženih rezultata u
kategorijama juniora i pionira.
P r i z n a n j a Općine Velika Ludina za 2017. godinu dodjeljuje se:
- DVD-u Kompator
- za dugogodišnje humanitarno zalaganje na prevenciji i zaštiti od požara,
te 70-te obljetnice postojanja društva;
- Kovač Stevo
- za suradnju i velikodušne donacije udrugama na području Općine;
- Kondres Diana
- za očuvanje kulturno-umjetničke baštine kroz obnovu, rekonstrukciju i
izradu narodnih nošnji;
- Udruga pčelara „Lipa“
- za promoviranje pčelarstva i nesebične donacije pčelinjih proizvoda.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 060-01/17-02/01
URBROJ: 2176/19-02-17-6
Ad. 8.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 8. Donošenje Odluke o odobravanju
financijskih sredstava povodom proslave Dana Općine Velika Ludina i upoznavanje
sa programom proslave, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako se je sastao Odbor za proslavu Dana općine i
manifestacije „Jabuka crvenika“, te dogovorio program proslave što uključuje:
likovnu koloniju koja bi bila u „Moslavačkoj priči“ u Maloj Ludini koju bi vodila
ravnateljica Knjižnice i čitaonice V. Ludina Josipa Lažeta, manifestaciju početka
berbe jabuka „Jabuka Crvenika“ na OPG-u Ivice Naglića iz Kompatora, postava
šatora, biciklijadu, turnir u mini rukometu, nogomet, roštiljadu, štrudlu od jabuka,
estradni nastup grupe „Vigor“ i „Modri biseri“ što uključuje domjenke i druge
pripadajuće troškove vezane uz proslavu Dana Općine i manifestaciju.
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Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak daje na
usvajanje Odluku o odobravanju financijskih sredstava povodom proslave Dana
Općine Velika Ludina koji uključuje i „Jabuku crveniku“ koja je prihvaćena
jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Odobravaju se financijska sredstva za obilježavanje Dana općine Velika
Ludina i manifestacije „Jabuka crvenika“ koji će se održati prema programu proslave
koji uključuje sva događanja vezana uz proslavu dana Općine: manifestaciju početka
berbe jabuka „Jabuka Crvenika“, biciklijadu, turnir u mini rukometu, nogomet,
roštiljadu, štrudlu od jabuka, likovne kolonije, estradni nastup grupe „Vigor“ i „Modri
biseri“, domjenke i druge pripadajuće troškove iz Proračuna Općine Velika Ludina.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/17-01/45
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 9.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Poslovno izvješće Ludine d.o.o. za
2016. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako je u poduzeću „Ludina“ d.o.o. prvi puta
ostvarena dobit od kada je osnovano poduzeće. Firma služi da bi se vršila košnja i
čišćenje javnih i zelenih površina. Prošle godine kupljen je traktor, a sada malčer za
košnju. Po zimskim mjesecima sa strojem se čiste nogostupi i drugi zimski poslovi.
Ističe kako i općinskih parcela koje je Općina dobila po ostavini ima previše, a moraju
se kositi i održavati. Ujedno ističe kako se rješava akt oko vlasništva zemljišta kraj
crkve odnosno bivše Češke besede na Općinu Velika Ludina. To zemljište je također
do sada održavala Općina, pa su se stekli uvjeti za vlasništvo. Putem Zavoda za
zapošljavanje prijavljeni su „Javni radovi“ za četiri radnika koji se ovih dana trebaju
odobriti. Smatra da ukoliko isti ne budu odobreni potrebno je uzeti još jednog
djelatnika da se javne površine mogu na vrijeme, brže i kvalitetnije pokositi. U
prostoru bivše zgrade Općine otvorit će se dućan auto dijelovima, a postoji interes da
se iznajmi još jedan prostor za frizerski salon.
Nakon obrazloženja Vjekoslav Kamenščak daje navedeno Poslovno izvješće
Ludine d.o.o. za 2016. godinu na usvajanje koje je prihvaćeno jednoglasno sa 9
glasova ZA, te je donijet slijedeći
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Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Poslovno izvješće Ludine d.o.o. za 2016. godinu, koje je sastavni
dio ovog Zaključka.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/17-02/46
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 10.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Poslovno izvješće Moslavine
d.o.o. Kutina za 2016. godinu, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako su u Poslovnom izvješću Moslavine d.o.o. za
2016. godinu obrađeni financijski izvještaji iz kojih se može zaključiti da je poduzeće
provelo zadani cilj, izvršilo odvajenje društva, odnosno izdvojila je djelatnost odvoza
i odlaganje komunalnog otpada u Eko Moslavinu d.o.o., riješila pitanja Moslavina
Plin d.o.o. što je u velikoj mjeri utjecalo na rezultat poslovanja u 2013. godini, te je u
razdoblju od 2014. godine do 2016. godine vidljivo održivo poslovanje Moslavine
d.o.o. Kutina. Poduzeće posluje s dobitkom. Udio u vlasništvu s 31.12.2016. godine
je: Grad Kutina 74,55 %, Grad Popovača 23,51% i Općina Velika Ludina 1,94%.
Ističe kako je „Moslavina“ d.o.o. Kutina u 2016. godini putem Kohezijskog fonda
kroz prijavu na EU natječaje sufinancirala četiri projekta.
Nakon obrazloženja Vjekoslav Kamenščak daje navedeno Poslovno izvješće
Moslavine d.o.o. Kutina za 2016. godinu na usvajanje koje je prihvaćeno jednoglasno
sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu
odvodnju Kutina za 2016. godinu.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/17-07/07
URBROJ: 2176/19-02-17-2
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Ad. 11.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Poslovno izvješće Eko Moslavine
d.o.o. Kutina za 2016. godinu, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako je poduzeće Eko Moslavina tijekom 2016. godine
omogućilo građanima gradova Kutine i Popovače i Općini Velika Ludina odvojeno
prikupljanje papira i kartona putem plastičnih vreća za papir, a od listopada i
odvojeno prikupljanje plastike i plastične ambalaže, metalne ambalaže i sitnog metala,
te stakla i staklene ambalaže u vrećama za tu namjenu. U akciji odvoza glomaznog
otpada u 2016. godini od građana je bez naknade preuzeto 96 tona glomaznog otpada.
Društvo je provelo zadani cilj pozitivnog poslovanja u 2016. godini.
Nakon obrazloženja, Vjekoslav Kamenščak daje navedeno Poslovno izvješće
Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2016. godinu na usvajanje koje je prihvaćeno
jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Poslovno izvješće Eko Moslavine d.o.o. za komunalno
gospodarstvo Kutina za 2016. godinu.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 363-01/17-12/09
URBROJ: 2176/19-02-17-2
Završeno u 17,18 sati.
Zapisničar:

Predsjednik:

Mirjana Rajtora

Vjekoslav Kamenščak
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