Z A P I S N I K
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 28.10.2019. godine u
15,45 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.
NAZOČNI IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
- Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Jurica Đudarić, Ana
Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir
Odsutni vijećnici: Tomislav Bišćan, Vedran Svilić, Damir Belavić, Ivan Marečić,
Igor Faltis, Nikola Mokosek
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Vjekoslav Hanjilec, predstavnik Eko Moslavine d.o.o. Kutina,
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina,
- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
- Jelena Malekinušič, viši referent za upravne poslove,
- Mirela Montag, referent - komunalni redar,
- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove,
- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove,
- Dijana Jagodnik, novinar „Moslavački list“ d.o.o. Kutina.
Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina koji je pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine, izvjestitelje
dnevnog reda, te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatirao da je na
sjednici prisutno 7 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke
Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća
koja je prihvaćena jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

KLASA: 021-01/19-02/02
URBROJ: 2176/19-02-19-8

1

DNEVNI

RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća),
2. Aktualni sat,
3. Razmatranje i prihvaćanje Izmjena i dopuna Plana investicija Eko Moslavine d.o.o. Kutina
za razvoj sustava zbrinjavanja komunalnog otpada za 2019. godinu financirane sredstvima
JLS iz naknade za razvoj,
4. Davanje suglasnosti za kreditno zaduženje Eko Moslavine d.o.o. Kutina,
5. Donošenje Zaključka o davanju odobrenja za kratkoročni kunski kredit – dopušteno
prekoračenje po poslovnom računu Općine Velika Ludina do jedne godine,
6. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske
korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od
01.01.2019. do 30.09.2019.,
7. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina za
razdoblje 2019. i 2020. godine.

Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina održane 02.10.2019. godine, te otvara raspravu.
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane
02.10.2019. godine.
KLASA: 021-01/19-02/__
URBROJ: 2176/19-02-19-__
Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat, te ističe da je dostavljeno Izvješće
o radu općinskog načelnika između 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća odnosno od
27.09.2019. do 22.10.2019. godine, te otvara raspravu.
Dubravko Petir, ponavlja problematiku održavanja bankina i propusta na Županijskim
cestama na području Općine Velika Ludina a pogotovo u gornjim naseljima kod velikih
oborina.
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Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je upoznat s načinom krpanja županijske ceste u
Vidrenjaku, te ujedno upoznaje sa problematikom slijevanja vode i blatom na cesti kod
industrijske zone u Velikoj Ludini. Ističe kako je potrebno poslati opomenu za čišćenje kod
samog ulaza u Kompator. Ujedno predlaže da se za nesavjesne mještane počnu primjenjivati
kaznene odredbe.
Mirela Montag, ističe kako su već poslane opomene za čišćenje raslinja i mještani koji
su vlasnici pojedinih parcela dobro reagiraju na opomene i stvarno se čisti.
Dražen Pavlović, odgovara kako je sa predstavnikom ŽUC-a obišao sve županijske
ceste i utvrđeni su svi nedostaci i propusti ali se malo nešto napravilo odnosno pokrpalo a
bankine i dalje nisu nasipane. ŽUC je u financijskim problemima i nemaju dosta mehanizacije
da bi se sve pokrilo i saniralo. Predlaže da se u Proračunu Općine Velika Ludina planiraju
sredstva za krpanje i popravak njihovih cesta jer nema drugog načina.
Nakon diskusija i obrazloženja Vjekoslav Kamenščak konstatira da je Općinsko vijeće
upoznato odnosno primilo na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 26. i 27.
sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 27.09.2019. do 22.10.2019. godine te je
donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina
za razdoblje od 27.09.2019. do 22.10.2019. godine
I
Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 26. i 27. sjednice
Općinskog vijeća od 27.09.2019. do 22.10.2019. godine.
II
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 022-05/19-01/__
URBROJ: 2176/19-01-19-___
Ad. 3.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i prihvaćanje Izmjena i dopuna
Plana investicija Eko Moslavine d.o.o. Kutina za razvoj sustava zbrinjavanja komunalnog
otpada za 2019. godinu financirane sredstvima JLS iz naknade za razvoj, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Vjekoslav Hanjilec, predstavnik Eko Moslavine d.o.o. Kutina, obrazlaže da je Plan
investicija za 2019. godinu donesen krajem 2018. godine. Samostalne investicije:
Polupodzemni spremnici zapremnine 5m³ za miješani i biorazgradivi komunalni otpad s
ugradnjom (1) i Otpadomjeri s pripadajućom opremom (2) su vezane za plan te tehničko
rješenje za postavljanje / ugradnju polupodzemnih spremnika s pripadajućim otpadomjerima
koje je izradio Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša u drugoj polovici
2019. godine. Eko Moslavina d.o.o. će temeljem Projekta provesti aktivnosti ugradnje
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polupodzemnih spremnika s pripadajućim otpadomjerima na zacrtanim lokacijama.
Vrijednost investicije pod (1) je porasla iz razloga što se; sukladno Projektu, nabavilo manje
polupodzemnih spremnika i manje otpadomjera, a uvršteni su troškovi na radovima ugradnje
u iznosu 190.000,00 kuna. Iznos ukupne samostalne investicije je smanjen za 54.350,00 kuna.
U zajedničkim investicijama, planirana vrijednost investicije: Kamion za prikupljanje
otpada 8m³ (3) je ostala nepromijenjena u visini 50.000,00 kuna. Kod investicije: Kamion za
prikupljanje otpada 16m³ (4) došlo je do povećanja vrijednosti u iznosu 350.000,00 kuna.
Ukupna planirana vrijednost iz prikupljene naknade za razvoj za 2019. godinu iznosi
2.615.650,00 kn. Udio Grada Kutina u ukupnim zajedničkih investicijama iznosi 1.491.000,00
kn, Grada Popovače 470.200,00 kuna, te Općine Velika Ludina 38.800,00 kuna. Grad Kutina
ima samostalne investicije u vrijednosti 615.650,00 kuna.
Nakon obrazloženja Vjekoslava Hanjilca, predstavnika Eko Moslavine d.o.o. Kutina,
Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Izmjene i dopune Plana investicija Eko Moslavine
d.o.o. Kutina za razvoj sustava zbrinjavanja komunalnog otpada za 2019. godinu financirane
sredstvima JLS iz naknade za razvoj koje su prihvaćene jednoglasno sa 7 glasova ZA te je
donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Prihvaćaju se Izmjene i dopune Plana investicija Eko Moslavine d.o.o. za razvoj
sustava zbrinjavanja komunalnog otpada za 2019. godinu financirane sredstvima JLS iz
naknade za razvoj, koje su sastavni dio ovog Zaključka.
Ukupna vrijednost investicija iz prikupljene naknade za razvoj za 2019. godinu iznosi
2.615.650,00 kuna, a udio Općine Velika Ludina je 38.800,00 kuna (1,94%).
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/19-12/14
URBROJ: 2176/19-02-19-2
Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. Davanje suglasnosti za kreditno zaduženje Eko
Moslavine d.o.o. Kutina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu.
Vjekoslav Hanjilec, obrazlaže da je za potrebu realizacije investicija financiranih
sredstvima JLS iz naknade za razvoj iz Plana investicija Eko Moslavine d.o.o. za razvoj
sustava zbrinjavanja komunalnog otpada za 2019. godinu društvo Eko Moslavina d.o.o. mora
uzeti kreditno zaduženje u iznosu 615.650,00 kuna koje ćemo uputiti prema OTP banci.
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Ističe kako je na sjednici Nazdornog odbora Eko Moslavina d.o.o. održanoj
12.09.2019. godine donesena je Odluka o kreditnom zaduženju Društva prema OTP banci.
Kako bi poduzeće moglo pristupiti izradi kreditnog zahtjeva, potrebna je suglasnost
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.
Nakon obrazloženja Vjekoslava Hanjilca, predstavnika Eko Moslavine d.o.o. Kutina,
Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje davanja suglasnosti za kreditno zaduženje Eko
Moslavine d.o.o. Kutina u iznosu od 615.650,00 kuna kod OTP banke za potrebe realizacije
investicija financiranih sredstvima JLS iz naknade za razvoj iz Plana investicija Eko
Moslavine d.o.o. Kutina za razvoj sustava zbrinjavanja komunalnog otpada za 2019. godinu
koje je prihvaćeno jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijeta slijedeća
S U G L A S N O S T
I
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina kao suvlasnik poduzeća Eko Moslavina d.o.o.
Kutina daje suglasnost za kreditno zaduženje društva Eko Moslavina d.o.o. u iznosu
615.650,00 kuna kod OTP banke za potrebe realizacije investicija financiranih sredstvima JLS
iz naknade za razvoj iz Plana investicija EKO MOSLAVINA d.o.o. za razvoj sustava
zbrinjavanja komunalnog otpada za 2019. godinu.
II
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/19-12/13
URBROJ: 2176/19-02-19-2
Ad. 5.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Zaključak o davanju odobrenja
za kratkoročni kunski kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu Općine Velika
Ludina do jedne godine, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže da se radi o dopuštenom prekoračenju po poslovnom
računu Općine Velika Ludina do 400.000,00 kuna do 1 godine, uz kamatu: 3,25% fiksna kod
Privredne banke Zagreb jer je prošla godina dana pa je potrebno ponovno odobrenje
Općinskog vijeća radi produženja dopuštenog prekoračenja.
Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje
Zaključak o prihvaćanju ponude 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: 3,25% fiksna koji je prihvaćen jednoglasno sa 7 glasova ZA te je donijet
slijedeći
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Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se 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: 3,25% fiksna nakon potpisa ugovora.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/19-01/66
URBROJ: 2176/19-02-19-2
Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i usvojiti Financijske
izvještaje za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i
čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Hrvoje Plaščar, obrazlaže kako je financijsko poslovanje Općine Velika Ludina za
razdoblje 01.01.2019. do 30.09.2019. godine slijedeće: Ukupni prihodi i primici su u iznosu
od 8.634.238,00 kuna, Ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 5.710.341,00 kuna, Nepodmirene
obveze u iznosu od 2.065.330,00 kuna.
Nakon obrazloženja Hrvoja Plaščara, višeg referenta za financijske poslove, Vjekoslav
Kamenščak daje na glasovanje Financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje od
01.01.2019. do 30.09.2019. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 7 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. rujna 2019. godine i to kako slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
8.634.238
- od toga:
a) prihodi poslovanja
7.064.428
b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1.569.810
UKUPNI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.710.341
4.613.522
1.096.819
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NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) za zaposlene
b) za materijalne rashode
c) za ostale tekuće obveze
d) obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
e) obveze za kredite i zajmove
Stanje žiro-računa na dan 30.09.2019. godine

2.065.330
83.762
120.300
946
217.312
1.643.010
554.642

II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/19-01/67
URBROJ: 2176/19-02-19-1
Hrvoje Plaščar, obrazlaže financijski izvještaj proračunskog korisnika Dječjeg vrtića
Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine te ističe kako su Ukupni prihodi i
primici u iznosu od 917.729,00 kuna, Ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.920.997,00
kuna, a nepodmirene obveze su u iznosu od 1.076.950,00 kuna.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Financijski izvještaj proračunskog korisnika
Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine koji je prihvaćen
jednoglasno sa 7 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 30. rujna 2019. godine i to kako slijedi:

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
- od toga:
a) prihodi poslovanja
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine
NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) obveze za zaposlene
b) obveze za materijalne rashode
c) obveze za nefinancijsku imovinu
Stanje žiro-računa na dan 30.09.2019. godine

U KN
917.729
917.729
1.920.997
804.733
1.116.264
1.076.950
62.318
19.874
994.758
10.548
7

II
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.
KLASA: 402-01/19-01/67
URBROJ: 2176/19-02-19-2
Hrvoje Plaščar, obrazlaže financijsko poslovanje Proračunskog korisnika Knjižnice i
čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine te ističe kako su
Ukupni prihodi u iznosu od 147.942,00 kuna, Ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od
156.665,00 kuna i Nepodmirene obveze u iznosu od 12.920,00 kuna.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Financijski izvještaj proračunskog korisnika
Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine koji je
prihvaćen jednoglasno sa 7 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. rujna 2019. godine i to kako
slijedi:
U KN
UKUPNI PRIHODI
147.942
- od toga:
a) prihodi od imovine
147.942
OSTVARENI RASHODI I IZDACI
- od toga:
a) rashodi poslovanja
b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

156.665
127.218
29.447

NEPODMIRENE OBVEZE:
- od toga:
a) obveze za zaposlene
b) naknade troškova zaposlenima
c) obveze za nefinancijsku imovinu

12.920

Stanje žiro-računa na dan 30.09.2019. godine

2.982

10.275
837
1.808

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

KLASA: 402-01/19-01/67
URBROJ: 2176/19-02-19-3
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Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Plan djelovanja u području
prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina za razdoblje 2019. i 2020. godine, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da je temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda (N.N. 16/19) regulira se planiranje sustava reagiranja u
izvanrednim događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama na regionalnoj i lokalnoj
razini. Uz utvrđivanje načina pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera, poseban se
naglasak pritom usmjerava na ublažavanja i djelomično uklanjanje posljedica prirodne
nepogode.
Temeljem članka 14. stavak 8. općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda izrađuje Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda te ga, temeljem članka 17.
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog
tekuće godine donosi za sljedeću kalendarsku godinu radi određivanja mjera i postupanja
djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. Zakonom o ublažavanju i uklanjanju
posljedica od prirodnih nepogoda (N.N. 16/19) propisano je da Plan mora sadržavati: popis
mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjene osiguranja opreme i
drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja
stanovništva, te sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovog Zakona
i drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.
Na području Općine Velika Ludina moguće su sljedeće ugroze: potres, požar, suša,
poplava, mraz i tuča.
Nakon obrazloženja Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje donošenje Odluke o
donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina za
razdoblje 2019. i 2020. godine kojoj je sastavni dio Plan, koji je jednoglasno prihvaćen sa 7
glasova ZA te je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina za
razdoblje 2019. i 2020. godine (u daljnjem tekstu: Plan).
Sastavni dio ove odluke je Plan.
II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.
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KLASA: 361-07/19-01/03
URBROJ: 2176/19-02-19-4
Završeno u 16:20 sati.

Referent za administrativne poslove:

Mirjana Rajtora

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak
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