Z A P I S N I K
sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 03.10.2017.
godine u 16,00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.
NAZOČNI IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
- Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Tomislav
Bišćan, Vedran Svilić, Ivan Marečić, Nikola Mokosek, Jurica Đudarić, Ana Šiprak
Lomnicki, Dubravko Petir.
Odsutni vijećnici: Damir Belavić, Igor Faltis,
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,
- Maja Lacković-Šalković, novinar Mreža TV,
- Branko Nikitović, snimatelj Mreža TV
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 11 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 11glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

KLASA: 021-01/17-02/05
URBROJ: 2176/19-02-17-3
DNEVNI

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća);
2. Aktualni sat,
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3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na
rekonstrukciji Pintarićeve ulice u Vidrenjaku;
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na pojačanom
Održavanju poljskih-poljoprivrednih putova i nerazvrstanih prometnica na području
Općine Velika Ludina;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Indikativne ponude Privredne banke Zagreb za
kratkoročni kunski kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu Općine
Velika Ludina do 400.000,00 kuna;
6. Donošenje I Izmjena i dopuna Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima
Općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina;
7. Donošenje I. Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s
područja Općine Velika Ludina;
8. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u
naseljima na području Općine Velika Ludina.

Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 03. sjednice
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 28.07.2017. godine, te otvara
raspravu.
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
održane 28.07.2017. godine.
Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u
materijalima Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 03. i
04. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 24.07.2017. do
28.09.2017. godine, te otvara raspravu.
Tomislav Biščan, postavlja pitanje koji je rok za sazivanje sjednice Općinskog
vijeća, te ističe da je rok od 5 dana prekratak i ne stignu se proučiti materijali.
Jelena Malekinušić, ističe da je sazivanje sjednice 5 dana, a i zbog hitnosti
može biti rok i kraći.
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Dražen Pavlović, ističe da u Poslovniku i Zakonu stoji da se u pravilu sjednica
saziva 5 dana ranije, ako je hitnost može i kraće. Ističe kako je ova sjednica hitna
zbog Pintarićeve ulice u Vidrenjaku, da se do kraja godine mogu odraditi radovi, kako
bismo dobili financijska sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja. Isto tako
hitnost je i za donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama jer se to sve radi o
komunalnim poslovima za koje je potrebna odluka Općinskog vijeća.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako bi materijali išli ranije, ali je bilo potrebe da
se u dnevni red doda točka 8. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju i
preimenovanju ulica u naseljima Općine Velika Ludina.
Tomislav Biščan, ističe kako je nakon konstituiranja nove sjednice Općinskog
vijeća na sjednici Općinskog vijeća bila jedna od točaka – Prodaja zemljišta benzinske
postaje, te postavlja pitanje šta je s tim i gdje je stalo?
Dražen Pavlović, ističe kako se telefonski čuo sa potencijalnim
zainteresiranim kupcima, a oni su još uvijek u tom poslu i još nisu spremni jer
rješavaju kredit iz banke. Natječaj još nije raspisan, napravljena je procjena i dr.
dokumenti. Projekt glasi na Poduzeće „Ludina“ d.o.o., te poziva sve zainteresirane da
se jave.
Tomislav Bišćan, ističe kako je prošli tjedan održana radionica „Mogućnosti
financiranja iz ESI fondova – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. godine, te
postavlja pitanje tko je sve obaviješten za tu radionicu, da li je obaviještena Udruga
voćara i vinogradara, te tko je sve na radionicu došao?
Jelena Malekinušić, odgovara da je radionica održana na zahtjev SI-MO-RA-e
Sisak u njihovo radno vrijeme, te su predstavnici SI-MO-RE morali, da bi opravdali
sredstva koja su dobili iz sredstava EU, održati radionice po svim gradovima i
općinama koje su mogućnosti financiranja iz ESI fondova, a oni će svakom
zainteresiranom pomoći oko projekata kako bi sve bilo u redu i kako bi se dostavila
sva potrebna dokumentacija radi dobivanja sredstava iz EU fondova. Na radionicu su
pozvani poljoprivredni proizvođači sa područja općine Velika Ludina kako bi dobili
detaljne informacije o mogućnostima koje im se pružaju za realizaciju njihovih
projekata, a koji su prihvatljivi za aplikaciju unutar neke od mjera Programa ruralnog
razvoja RH 2014.-2020. godine. Svi su na vrijeme obaviješteni, ali se na zadani rok
nisu javili da će doći na radionicu, pa se poziv objavio na internetskim stranicama
Općine, a niti tada se nije nitko javio dok ih se sve nije kontaktiralo telefonom. Bilo je
potrebno da SI-MO-RA skupi 15 potpisa zainteresiranih članova Udruga i 15 potpisa
djelatnika zaposlenih u Ustanovama.
Dražen Pavlović, Ističe kao je Projekt sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj. Ujedno ističe kako je u SI-MO-RI Sisak sutra u
11,00 sati sastanak za ESI sredstva iz EU, pa tko je zainteresiran može ići.
Vjekoslav Kamenščak, ističe da su svi obaviješteni, te da će to u buduće biti
još i bolje. Udruga voćara i vinogradara je obaviještena, ali su se izjasnili da trenutno
nisu u mogućnosti prisustvovati svi voćari takvoj radionici jer je sezona berbe jabuka,
a neki su odvojili svoje vrijeme za radionicu.
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Dubravko Petir, skreće pozornost na rješavanje cijevnih propusta u Grabričini
kod gosp. Rašića, a isti je na Županijskoj cesti, te predlaže da se pozove predstavnik
iz ŽUC-a Sisak da se izvidi situacija na terenu, te mogućnost rješavanja. Također
ističe da je isti problem i kod Lipovice u Maloj Ludini, gdje se propust pokušao staviti
u funkciju, ali ipak ne funkcionira. Ističe da je potreba da se bankine nasipaju sa malo
krupnijim kamenom.
Vedran Svilić, postavlja pitanje rješavanja propusta i bankina uz Županijsku
cestu u Katoličkom Selišću?
Dražen Pavlović, ističe da će se sve riješiti u sklopu radova na održavanju
nerazvrstanih cesta.
Tomislav Biščan, postavlja pitanje s koliko financijskih sredstava Općina
sufinancira školu plivanja koja se provodi u Osnovnoj školi Ludina i da li su planirana
sredstva u Proračunu i ove godine? Ujedno postavlja pitanje zašto transferima kao što
su R.K. Laurus, KUD Mijo Stuparić i ribičkoj udruzi nisu isplaćena financijska
sredstva planirana Proračunom za zadnjih par mjeseci?
Dražen Pavlović, odgovara da je Općina Velika Ludina u svom Proračunu
planirala iznos od 10.000,00 kuna za školu plivanja, kao i svake godine. Što će tiče
transfera, ističe kako proračunska godina još traje i nije završila, a sve ovisi o tome
kako će se puniti Proračun. Povrat poreza očekuje se da će se završiti do 15.10., pa će
tako i novac pristizati na račun. Porezni prihodi su pali i Proračun se ne puni na
očekivani način. Započete investicije se moraju podmiriti do kraja, a ako se
financijska situacija ne popravi, transferi ne moraju dobiti sav planirani novac iz
Proračuna.
Dubravko Petir, ističe kako se javna rasvjeta pali po danu, a gasi po noći kad
treba, te skreće pažnju da se to malo regulira.
Vedran Svilić, konstatira kako su u Katoličkom Selišću postavljene led lampe
na javnoj rasvjeti koje su trenutno skinute i nitko ih ne popravlja i vrača nazad, te
postavlja pitanje kad će to biti riješeno?
Dražen Pavlović, ističe da će uskoro ići natječaj za održavanje javne rasvjete,
te da će se isto pokušati što brže riješiti.
Tomislav Bišćan, ističe kako je načelnik rekao da se novac teže skuplja, a u
Izvješću načelnika stoji odluka kako je djelatnicima isplaćen regres, te smatra da bi se
to trebalo regulirati i ta financijska sredstva potrošiti na proračunske korisnike
odnosno udruge. Postavlja pitanje da li djelatnici dobivaju stimulaciju za rad?
Dražen Pavlović, ističe da je Odluka za regres je donijeta nakon korištenja
godišnjih odmora, ali nije isplaćena zbog manjka financijskih sredstava u Proračunu.
Radi se o neoporezivom dijelu regresa na koji djelatnici imaju pravo. Stimulacije za
rad se ne isplaćuju, a i djelatnice koje nakon svog posla ostaju na sjednici, ne dobiju
niti dnevnicu, dok se u drugim općinama i gradovima to plaća, a i imaju puno veće
plaće nego naši djelatnici i maksimalne dodatke na plaću.
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Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno kontaktirati T-Com za brzinu
interneta.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvješće o radu Općinskog
načelnika Općine Velika Ludina između 03. i 04. sjednice Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina od 24.07.2017. do 28.09.2017. godine, koje je prihvaćeno sa 8 glasova
ZA i 3 glasa SUZDRŽANA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Ludina
između 03. i 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 24.07.2017. do
28.09.2017. godine.
Ad. 3.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Donošenje Odluke o odabiru
najpovoljnije ponude za nabavu radova na rekonstrukciji Pintarićeve ulice u
Vidrenjaku, na prijedlog općinskog načelnika. Ističe kako je u materijalima dostavljen
zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
nabavu radova na rekonstrukciji Pintarićeve ulice u Vidrenjaku, te otvara raspravu.
Jelena Petreković, ističe kako je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i
fondova europske unije sklopljen ugovor za rekonstrukciju Pintarićeve ulice u
Vidrenjaku u iznosu od 470.000,00 kuna. Natječaj za radove bio je objavljen u
Večernjem listu i Internet stranicama Općine Velika Ludina. Javila su se dva
ponuditelja i to: MIPEK d.o.o. Križ i Kapitel d.o.o. Ivanić-Grad. Povjerenstvo je
otvorilo prispjele ponude i predložilo Općinskom vijeću prihvaćanje ponude
Poduzeća Kapitel d.o.o. Ivanić-Grad jer je ponuda prihvatljivija i niža je cijena
radova, radi se o komunalnim poslovima. Navedeni rok za završetak radova je 11.
prosinca 2017. godine da bismo mogli tražiti od Fonda za regionalni razvoj povrat
sredstava.
Dražen Pavlović, ističe kako se radi o komunalnim radovima, pa je potrebna
odluka Općinskog vijeća o prihvaćanju ponude Kapitel d.o.o. Ivanić-Grad kao
izvođač radova. Općina je prijavila još jedan projekt, a to je Dom Kompator, te smo
dobili odgovor da je Projekt. Radi se o radovima od cca 200.000,00 kuna, a dobit
ćemo 150.000,00 kuna, te bi time radili zahvate tekućeg održavanja doma – II faza, a
to su: zahvati u interijeru društvene sale, sanitarni čvor i kuhinja, te uređenje pročelja
doma. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobivena su sredstva za
izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.993.000,00 kuna, a vrijednost radova je
2.500.000,00 kuna te se čeka potpis Ugovora. Projekt Dječjeg vrtića se čeka na
apliciranje. Prije 5 – 6 godina napravljen je Projekt LED rasvjete, te ističe da je dobro
što se nije išlo dalje sa izmjenom javne rasvjete, jer se pokazalo da nije baš najbolja.
Ističe kao smo postali vlasnici zemljišta kraj crkve – bivše Češke besede na kojem bi
se išlo u izgradnju i uređenje parka sa fontanom i drugim pratećim sadržajima. Za
izgradnju i uređenje parka Općina bi se javila sa pripremljenim idejnim i glavnim
Projektom kako bismo povukli financiranje iz ESI sredstava.
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Tomislav Biščan, pozdravlja sve te projekte, te postavlja pitanje kvalitete
izvedenih radova u Pintarićevoj ulici zbog vremena i niskih temperatura.
Dražen Pavlović, odgovara da se asfaltirati može do kraja 11. mjeseca, a i
centar u Velikoj Ludini se asfaltirao u to vrijeme.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o odabiru Kapitela d.o.o.
Ivanić-Grad kao najpovoljnije ponude za nabavu radova na rekonstrukciji Pintarićeve
ulice u Vidrenjaku, koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta
slijedeća
O D L U K A
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU
RADOVA NA REKONTRUKCIJI PINTARIĆEVE ULICE U VIDRENJAKU
I
1. JAVNI NARUČITELJ: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika
Ludina, OIB: 02359032919
2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Radovi na rekonstrukciji Pintarićeve ulice
u Vidrenjaku
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 470.000,00 kn bez PDV-a.
4. IZVOR 7 NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA: Financijska sredstva za
nabavu planirana su u Planu nabave roba, radova i usluga Općine Velika
Ludina za 2017. godinu prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
evidencijski broj nabave: 5
5. ROK SKLAPANJA UGOVORA: 30 dana od potpisa
6. IZABRANI PONUDITELJ: „Kapitel“ d.o.o., Trg Vladimira Nazora 15,
10310 Ivanić-Grad.
7. CIJENA IZABRANE PONUDE: 458.353,60 kuna bez PDV-a, ukupna cijena
ponude 572.942,00 kuna sa PDV-om.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine
Velika Ludina“.

KLASA: 350-01/17-01/10
URBROJ: 2176/19-01-17-6
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Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. Donošenje Odluke o odabiru
najpovoljnije ponude za nabavu radova na pojačanom održavanju poljskihpoljoprivrednih putova i nerazvrstanih prometnica na području Općine Velika Ludina,
na prijedlog općinskog načelnika. Ističe kako je u materijalima dostavljen zapisnik o
otvaranju ponuda za nabavu radova na pojačanom održavanju poljskih –
poljoprivrednih putova i nerazvrstanih prometnica, te prijedlog Odluke o odabiru
najpovoljnije ponude za nabavu radova na rekonstrukciji Pintarićeve ulice u
Vidrenjaku, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako se radi o komunalnim radovima za koje je
potrebna Odluka Općinskog vijeća. Za nabavu radova na pojačanom održavanju
poljskih – poljoprivrednih putova i nerazvrstanih prometnica na području Općine
Velika Ludina upućen je poziv za dostavu ponuda na tri adrese, te je isti poziv bio
objavljen na Internet stranici Općine Velika Ludina. Pristigle su dvije ponude:
Podgorski usluge d.o.o. iz Konščana 43, Novoselec i Karlo Projekt j.d.o.o. Gornji
Prnjarovec 41 A, Križ. Povjerenstvo za provođenje nabave predložilo je Općinskom
vijeću prihvaćanje povoljnije ponude Poduzeća Podgorski usluge d.o.o. Konščani 43,
Novoselec. Ugovor će se sklopiti na 4 godine.
Dražen Pavlović, ističe da su se do sada za sve komunalne radove sklapali do
1 godine, a sada će ići do 4 godine. Isto će tako ići i natječaj za održavanje javne
rasvjete, a pošto su i to komunalni poslovi, sklopit će se ugovor na 4 godine. Župan
nam je odlučio pomoći sa 150.000,00 kuna, a to će se utrošiti za popravak i
održavanje nerazvrstanih cesta, a ponajviše za Dugu ulicu u Velikoj Ludini.
Dubravko Petir, postavlja pitanje da li će se prema potrebi raditi poljski putevi
i da li će u tome sudjelovati Mjesni odbori?
Dražen Pavlović, ističe da za to postoji plan rada koji je donijet početkom
godine u kojem već postoje interesi za nasipavanje, kao i izvješće o izvedenim
radovima koje svake godine usvoji Općinsko vijeće.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o odabiru najpovoljnije
ponude za nabavu radova na pojačanom održavanju poljskih-poljoprivrednih putova i
nerazvrstanih prometnica na području Općine Velika Ludina koja je prihvaćena
jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K a
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA
NABAVU RADOVA NA POJAČANOM ODRŽAVANJU
POLJSKIH-POLJOPRIVREDNIH PUTOVA I NERAZVRSTANIH
PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA
I
1. JAVNI NARUČITELJ: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina
OIB: 02359032919
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2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Postupak nabave radova na pojačanom
održavanju poljskih – poljoprivrednih putova i nerazvrstanih prometnica na
području Općine Velika Ludina.
3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 120.000,00 kuna bez
PDV-a.
4. IZVOR / NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA: Financijska sredstva za nabavu
planirana su u Planu nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za 2017.
godinu prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, evidencijski broj nabave: 5.
5. ROK SKLAPANJA UGOVORA: 4 godina.
6. IZABRANI PONUDITELJ: PODGORSKI USLUGE d.o.o. Konščani 43,
10315 Novoselec.
7. CIJENA IZABRANE PONUDE: 5.111,70 kuna bez PDV-a odnosno 6.389,62
kuna s PDV-om.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina“.

KLASA: 363-01/17-01/17
URBROJ: 2176/19-02-17-7
Ad. 5.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju
Indikativne ponude Privredne banke Zagreb za kratkoročni kunski kredit – dopušteno
prekoračenje po poslovnom računu Općine Velika Ludina do 400.000,00 kuna, na
prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe da se radi o dozvoljenom prekoračenju po računu, te
ističe kako su nam financijska sredstva potrebna da bi se isplatile sve započete
investicije. Rok vračanja je jedna godina.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju
Indikativne ponude Privremene banke Zagreb za kratkoročni kunski kredit –
dopušteno prekoračenje po poslovnom računu Općine Velika Ludina do 400.000,00
kuna, koje je prihvaćeno sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te je donijet
slijedeći
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Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Indikativna ponuda Privredne banke Zagreb za kratkoročni kunski
kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu Općine Velika Ludina do
400.000,00 kuna, do 1 godine, uz kamatu: 3,95% fiksna, od 26.09.2017. godine.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/17-01/51
URBROJ: 2176/19-02-17-2
Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke
o plaći i naknadama te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Velika Ludina, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara
raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi zamjenik načelnika koji dužnost obavlja
profesionalno može imati naknadu do 85% načelnika profesionalca, ali ističe kako je
to u Općini V. Ludina manje. Do sada načelnik profesionalac ima koeficijent 3,20, a
zamjenik načelnika profesionalac 1,50, te će mu se sad povisiti koeficijent na 2,30.
Načelnik i zamjenik načelnika koji dužnost obavljaju kao volonteri mogu imati
koeficijente najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće dužnosnika koji
dužnost obavlja profesionalno. Pa će tako koeficijent za načelnika volontera biti
povećan sa 1,50 na 1,60, a koeficijent zamjenika općinskog načelnika koji dužnost
obnaša kao volonter povećan sa 0,70 na 1,15.
Dražen Pavlović, ističe da će se ovim Izmjenama zamjeniku općinskog
načelnika kao volonteru vratiti naknada kakvu je imao njegov prethodnik.
Tomislav Bišćan, traži pojašnjenje zašto volonter dobiva naknadu jer je mislio
da volontira.
Jelena Malekinušić, ističe kako dužnosnik volonter ima pravo na naknadu za
rad, dok se dužnosniku profesionalcu uz naknadu za rad uplaćuje mirovinsko i
zdravstveno osiguranje. Plaće i naknade dužnosnika uređuju se Zakonom o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a ne Zakonom o volonterstvu.
Ivan Marečić, ističe kako je do sada koeficijent za zamjenika načelnika
volontera bio 0,70, a sada je 1,15, pa smatra da je to povećanje za 50%.
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Odluke o plaći i
naknadama te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Općine Velika Ludina koje su prihvaćene sa 6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV, te 2
SUZDRŽANA glasa, te su donijete

I. IZMJENE I DOPUNE
O D L U K E
o plaći i naknadama te ostalim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Općine Velika Ludina
Članak 1.
Članak 3. Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina („Službene novine Općine
Velika Ludina“ broj: 4/17) mijenja se i glasi:
„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 2,30.
Koeficijent za obračun naknade općinskog načelnika koji dužnost obnaša kao
volonter iznosi 1,60.
Koeficijent za obračun naknade zamjenika općinskog načelnika koji dužnost
obnaša kao volonter iznosi 1,15.“
Članak 2.
Ostale odredbe osnovne Odluke ne mijenjaju se i ostaju na snazi.
Članak 3.
Ove I. izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu dan nakon objave u
„Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/17-01/32
URBROJ: 2176/19-02-17-3

Vjekoslav Kamenščak, konstatira da sjednicu napušta Dubravko Petir, tako da
je na sjednici sada nazočno 10 vijećnika.
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Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno prije raspisivanja natječaja
donijeti I. Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja
Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako je do sada u Pravilniku o stipendiranju učenika
i studenata s područja Općine Velika Ludina dohodovni mjesečni prihod po članu
kućanstva bio 1.663,00 kn, a u I. Izmjenama ovog Pravilnika se predlaže da to bude
1.700,00 kuna. Ostale odredbe u Pravilniku se ne mijenjaju i ostaju na snazi.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Pravilnika o
stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika Ludina koji je prihvaćen
jednoglasno sa 10 glasova ZA, te su donijete

I Izmjene i dopune
P R A V I L N I KA
o stipendiranju učenika i studenata s područja
Općine Velika Ludina
Članak 1.
U članku 9. stavak 1. točka 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s
područja Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 8/13)
mijenja se i glasi:
“- da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 1.700,00
kuna“.
Članak 2.
U članaku 10. stavak 1. točka 5. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata
s područja Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 8/13)
mijenja se i glasi:
“- da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 1.700,00
kuna“.
Članak 3.
Ostale odredbe Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja
Općine Velika Ludina ostaju na snazi i ne mijenjaju se.
Članak 4.
Ove I Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s
područja Općine Velika Ludina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 604-01/17-01/01
URBROJ: 2176/19-02-17-1
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Ad. 8.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti II. Izmjene i dopune
Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima na području Općine Velika
Ludina, na prijedlog Općinskog načelnika i mještana naselja Vidrenjak, odnosno
Mjesnog odbora Vidrenjak, koji su tražili imenovanje nove ulice u Vidrenjaku sa
nazivom „Stažićeva ulica“. Ističe kako je njihov problem što im se izgubi pošta i
vraća nazad u poštanski ured, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako se radi o novoj ulici u naselju Vidrenjak, koja
bi se zvala Stažićeva ulica, a to bi bio desni odvojak iz Ulice Mije Stuparića iza
kućnog broja 54. Ujedno ističe kako se Zakon o naseljima nije mijenjao od 1988.
godine, pa tako nema potrebe za donošenjem nove Odluke, već samo II. Izmjene i
dopune Odluke.
Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje II. Izmjene i dopune Odluke o
imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima na području Općine Velika Ludina,
koje su prihvaćene jednoglasno sa 10 glasova ZA, te su donijete
II. Izmjene i dopune
O D L U K E
o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima
na području Općine Velika Ludina
Članak 1.
U članku 1. Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima na
području Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 1/00 i
3/11) pod točkom XII/ VIDRENJAK – pod nazivom „Imenovanja: a) ulica“ iza
točke 3. dodaje se točka 4. Stažićeva ulica (k.č.br. 1562, k.o. Vidrenjak) /desni
odvojak iz Ulice Mije Stuparića iza kućnog broja 54.
Članak 2.
Ostale odredbe se ne mijenjaju i ostaju na snazi.
Članak 3.
Ove II. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u
naseljima na području Općine Velika Ludina stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 015-08/17-01/01
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Završeno u 17,23 sati.
Zapisničar:

Predsjednik:

Mirjana Rajtora

Vjekoslav Kamenščak
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