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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 

 sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 23.08.2022. godine u 

16:00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37/I. 

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Antonio Paušić, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis, Martina Kovač Crnčec, Marijo 

Pomahać, Tomislav Bišćan, Ivan Marečić, Vedran Svilić, Jurica Đudarić, Dražen Kralj, 

Zlatko Nežić. 

 

 Odsutni vijećnik: Mario Šćuri, Damir Belavić 

                                          

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Marta Kucelj, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina, 

- Jelena Malekinušić, viši stručni suradnik za opće i upravne poslove; 

- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, 

- Verica Kesak, referent – komunalni redar, 

- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove, 

- Maja Lacković-Šalković, novinar „Mreža tv“ Zagreb, 

- Branko Nikitović, snimatelj „Mreže tv“ Zagreb 

                              

    

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina, pozdravio izvjestitelje dnevnog reda, vijećnike Općinskog vijeća te djelatnike 

Općine. Ističe kako se svaka sjednica tonski snima. 

 

Za pravovaljanost rada sjednice utvrđuje kvorum i konstatira da je na sjednici prisutno 

11 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke Općinskog vijeća. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, obavještava vijećnike da je općinski načelnik zatražio dopunu 

dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

 

12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg  

      Vrtića Ludina i  

 

13. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade i priznanja koja će se dodijeliti za  

                  Dan Općine Velika Ludina za 2022. godinu 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje prijedlog o dopuni dnevnog reda koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća koji 

je prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijet je 

slijedeći 
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Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 

 Prihvaća se dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sazvane 

za dan 23.08.2022. godine sa dopunama. 

 

 

KLASA:  021-01/22-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-22-5 

 

D N E V N I    R E D : 

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina  

    (Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća)  

     

2. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2022.  godinu i  

    Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu, sa programima 

 

3. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

    Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina 

 

4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina 

       

5. Donošenje Pravilnika o  materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika u  

    Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina  

 

6. Donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu korištenja i        

    visini naknade za korištenje javnih površina na području Općine Velika Ludina 

 

7. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 145/1 k.o. Ludina 

 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom  

    u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2021. godinu 

 

9. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

    Velika Ludina za razdoblje od 2023. do 2029. godine 

 

10. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina 

 

11. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Velika Ludina (stan) 

 

12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića 

      Ludina 

     

13. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade i priznanja koja će se dodijeliti za  

      Dan Općine Velika Ludina za 2022. godinu 
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Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 21.07.2022. godine  te otvara raspravu.  

 

 Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijet je slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

21.07.2022. godine.  

 

Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Velika Ludina za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu, sa 

programima, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže kako je potreba za donošenjem IV. Izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu radi poskupljenja energenata struje i plina. 

Povećanje u IV. Izmjenama i dopunama Proračuna je za 345.000,00 kuna tako da sada 

Proračun iznosi 16.273.500,00 kuna. Ističe kako je proveden postupak javne nabave 

opskrbljivača plina i struje, gdje ističe da su pristigle ponude veće od planiranih sredstava u 

Proračunu, te ističe kako se moraju predvidjeti sredstva da bi se pokrili energenti. Također su 

povećana sredstva za troškove plina u Dječji vrtić Ludina. Za odvoz smeća povećana su 

sredstva za još 20.000,00 kuna tako da su sada planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna. 

Ističe kako su povećani prihodi od rudne rente i poreza na dohodak tako da će se svi troškovi 

bez problema moći pokriti. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o IV. Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu sa IV. Izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Velika Ludina za 2022. godinu i Projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu koji 

su prihvaćeni jednoglasno sa 10 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN. 

 

 Daje na glasanje III. izmjene i dopune programa javnih potreba u financiranju 

predškolskog odgoja za 2022. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

Donose se: 

- Odluka o IV. izmjenama i dopunama Proračuna općine Velika Ludina 2022. godinu sa 

   IV. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godine i  

   Projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu  

- III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za  

  2022. godinu 
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 koje su sastavni dio ove Odluke, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 400-06/22-01/___ 

URBROJ: 2176-19-02-22-___ 

 

Ad. 3.  

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama 

Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina, na 

prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je u Općini Velika Ludina proveden neposredan 

nadzor nad radom tijela Općine Velika Ludina u kojem je inspektorica naredila uskladu nekih 

akata. Tako je potrebno donijeti II. Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina i zamijeniti riječi „preneseni na Općinu“ 

zamjeniti riječima „povjereni Općini“. Na zgradi u kojoj se nalazi sjedište Jedinstvenog 

upravnog odjela mora biti istaknuta ploča koja sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv 

„Republika Hrvatska, Sisačko-moslavačka županija, Općina Velika Ludina, Općinski 

načelnik, Velika Ludina".“ Ističe da u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najdužbe do 

njegova povratka na posao, općinski načelnik može iz redova službenika općinske uprave koji 

ispunjavaju uvjete za raspored na navedeno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja 

dužnosti pročelnika (privremenog pročelnika).  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina koja je prihvćena 

jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijeta je  

 

O   D   L   U   K   A 

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  

Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Velika Ludina 

 

KLASA:021-01/22-02/09 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Ad. 4.  

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti Statutarnu Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je prema traženju inspektorice potrebno donijeti 

neke male izmjene u Statutu Općine Velika Ludina koje se odnose na izgled, sadržaj i način 

uporabe pečata Općinskog načelnika, potrebno je dodati i riječi „Općinskog vijeća“ i 

Jedinstvenog upravnog odjela utvrdit će se posebnom Odlukom u skladu sa zakonom. 

Također ističe da je potrebno promijeniti članak 110. stavak 2. koji će glasiti: „Opći akti 

stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, 

općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.“. 
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je  

 

 

STATUTARNA ODLUKA O  

IZMJENAMA I DOPUNAMA 

S  T  A  T  U  T  A 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

KLASA:021-01/22-01/03 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

 

Ad. 5. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno također uskladiti i Pravilnik o  

materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže je potrebno u Pravilniku o materijalnim i drugim 

pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina 

zamjeniti naziv „djelatnik“  sa nazivom službenik / namještenik. U članku 20. stavak 1 

potrebno je korigirati naknadu plaće službeniku i namješteniku ako je odsutan iz službe zbog  

bolovanja do 42 dana, u visini od „100 %“ zamijeniti sa „80 %“. Članak 33. stavak 2. odnosi 

se na kriterije za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodatka za 

uspješnost u radu koji će propisati općinski načelnik posebnim Pravilnikom.  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Pravilnik o  materijalnim i drugim pravima 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništav PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijet je 

slijedeći 

 

 

P   R  A  V  I  L  N  I  K 

O MATERIJALNIM I DRUGIM PRAVIMA 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

 

 

KLASA:121-01/22-01/02 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 
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Ad. 6.  

 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 6. Donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama 

Odluke o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za korištenje javnih površina na 

području Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, ističe kako će uskoro bliži proslava Dana Općine i Župe sv. 

Mihaela Ark pa je potrebno Odluku o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za 

korištenje javnih površina na području Općine Velika Ludina dopuniti sa k.č.br. 319/1, k.o. 

Ludina, nerazvrstana cesta u Obrtničkoj ulici, Velika Ludina i k.č.br. 322, k.o. Ludina, livada 

uz crkvu u Velikoj Ludini, koje bi se mogle koristiti za napuhance za djecu. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o  izmjenama i dopunama Odluke o 

uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za korištenje javnih površina na području Općine 

Velika Ludina koja je prihvaćena sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN 

donijeta je  

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

O  D  L  U  K  E 

o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za  

korištenje javnih površina na području 

Općine Velika Ludina 

 

 

KLASA:330-01/22-01/01 

URBROJ: 2176-19-02-22-2 

 

Ad. 7. 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 7. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog 

dobra na k.č.br. 145/1 k.o. Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, potrebno je donijeti Odluku o ukidanju statusa javnog dobra na 

k.č.br. 145/1, k.o. Ludina, zk.ul.br. 526, koja se nalazi uz put kao javno dobro u općoj uporabi 

- nerazvrstane ceste kao neotuđivo vlasništvo Općine Velika Ludina, površine 737 m2. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Odluku o ukidanju statusa javnog dobra na 

k.č.br. 145/1 k.o. Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, 

ništa SUZDRŽAN donijeta je  

 

ODLUKA 

 

o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br.145/1, k.o. Ludina 

 

KLASA: 940-01/22-02/01 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 
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Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o usvajanju Izvješća o 

provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2021. godinu, na 

prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da se sukladno Zakonu o upravljanju državnom 

imovinom jednom godišnje općinski načelnik, jednom godišnje za prethodnu godinu, podnosi 

Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2021. 

godinu. U privitku je dostavljena Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina kao i samo Izvješće. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi 

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2021. godinu koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijeta je 

slijedeća 

O D L U K A 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2021. GODINU 

 

 

KLASA: 402-01/22-01/50 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

Ad. 9. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti i Odluku o usvajanju Strategije 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za razdoblje od 2023. do 2029. 

godine, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je sukladno Zakonu o upravljanju državnom 

imovinom potrebno donijeti Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Ludina za razdoblje od 2023. do 2029. godine u kojoj su određeni dugoročni ciljevi i 

smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Općine 

Velika Ludina i Repulike Hrvatske. Strategija je izrađena i prema preporukama provedene 

revizije za Općinu Velika Ludina navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji – upravljanje i 

raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) smaouprave na području 

Sisačko-moslavačke županije. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na usvajanje Odluku o usvajanju Strategije upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za razdoblje od 2023. do 2029. godine koja je 

prihvaćena jednoglasno s 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN donijeta je  

 

ODLUKA 

O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA 

ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2029. GODINE 

 

KLASA: 402-01/22-01/35 

URBROJ: 2176-19-02-22-6 
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Ad. 10. 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 10. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Ludina, na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je stupio na snagu novi Zakon o predškolskom 

odgoju i obrazovanju u kojem se navodi da svi članovi Upravnog vijeća moraju imati višu ili 

visoku školu, pa je prema tome potrebno donijeti novo Rješenje o imenovanju Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Ludina koje će biti usklađeno sa novim Zakonom. Za imenovanje u 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina predlažu se: Martina Kovač Crnčec – predsjednik, 

Martina Bočkor – član i Ivona Klauda – član.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje prijedlog da se u Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Ludina imenuju: Martina Kovač Crnčec – predsjednik, Martina Bočkor – član i Ivona 

Klauda – član koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa 

SUZDRŽAN donijeto je slijedeće  

 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina 

 

 

KLASA: 021-01/22-02/02 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

Ad. 11. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 11. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u 

vlasništvu Općine Velika Ludina (stan), na prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je na raspisani natječaj, koji je bio objavljen u 

„Večernjem listu“ od 29.07.2022. godine, za prodaju stana u učiteljskoj zgradi na k.č.br. 

313/2, k.o. Ludina, zk.ul. 601, površine 59,09 m2 + 13,54 m2 spremište, koji se nalazi u 

prizemlju, Etažno vlasništvo (E-2), pristigla samo jedna ponuda i to dosadašnjeg stanara 

Dinka Husadžića u iznosu od 120.036,16 kuna. Ističe kako je kupac uputio zamolbu 

Općinskom vijeću da mu se odobri uplata na slijedeći način: jedan dio jednokratno, a ostatak 

na 12 jednakih rata, s mogućnošću ranije otplate. 

 

Dražen Pavlović, obrazlaže kako je Općini u interesu da se u zgradi prodaju svi 

stanovi u vlasništvu Općine. Ističe da je u zgradi ostao još samo jedan općinski stan koji je u 

zakupu. Na navedenoj zgradi potrebna je hitna sanacija krova jer se dugi niz godina nije 

ulagalo u adaptaciju i uređenje, a što se planira odraditi preko sredstava pričuve.  

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu 

Općine Velika Ludina (stan) Dinku Husadžiću iz Velike Ludine uz odobrenje uplate jednog 

dijela jednokratno, a ostatak na 12 rata, s mogućnošću ranije otplate, koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća 
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O  D  L  U  K  A 

O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

 

KLASA: 402-01/22-01/44 

URBROJ: 2176-19-02-22-9 

 

Ad. 12.  

 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 12. Donošenje Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te 

otvara raspravu.  

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže da je na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina 

donijet Pravilnik o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ludina na koji 

je potrebna suglasnost Općinskog vijeća. Izmjene Pravilnika se odnose na promjenu naknade 

plaće za vrijeme bolovanja sa „100%“ na „80%“. 

     

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa 

PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

 

o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ludina 
 

 

KLASA: 601-01/22-01/06 

URBROJ: 2176-19-02-22-1 

 

Ad. 13. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o dodjeli Godišnje 

nagrade i priznanja koja će se dodijeliti za Dan Općine Velika Ludina za 2022. godinu, na 

prijedlog općinskog načelnika te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je na Javni poziv za prikupljanje prijedloga 

kandidata za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja Općine Velika Ludina, objavljen na stranici 

Općine Velika Ludina u vremenu od 15.07.2022. do 15.08.2022. godine, pristigla dva 

prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade i priznanja. Sastao se Odbor za dodjelu Godišnje 

nagrade i priznanja te razmotrio zaprimljene prijedloge od KUD-a „Mijo Stuparić“ i HDZ-a 

Velika Ludina. Odbor je donio prijedlog Odluke da se Godišnja nagrada dodjeli Stevi Kovaču 

iz Mustafine Klade, a priznanja djeci iz O.Š. Ludina koja su osvojila zapašene rezultate na 

Županijskim natjecanjima iz raznih područja, ŠRU „Šaranu“ iz Velike Ludine, plesnom paru 

Ivi Jurec i Leonardu Kolencu iz Velike Ludine, Josipu Prigorcu iz Vidrenjaka i DVD-u 

Gornja Vlahinička. 
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasanje Odluku o dodjeli Godišnje nagrade i priznanja 

koja će se dodijeliti za Dan Općine Velika Ludina za 2022. godinu, koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 11 glasova ZA, ništa PROTIV, ništa SUZDRŽAN, donijeta je slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

 

 

KLASA: 060-01/22-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-22-4 

 

 

 Dražen Kralj, ispred Hrvatske stranke prava uručuje predsjedniku Općinskog vijeća 

Vjekoslavu Kamenščaku pisani zahtjev da mu se mandat za člana Općinskog vijeća stavi u 

mirovanje iz osobnih razloga, a umjesto njega da započne obavljati dužnost člana Općinskog 

vijeća Mario Novak, sukladno članku 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima, uz polaganje 

prisege.  

 

 

 

 Završeno u 16:35 sati. 

 

 

Referent za administrativne poslove:                                          Predsjednik: 

 

 

 

         Mirjana Rajtora                     Vjekoslav Kamenščak  

 

 


