Z A P I S N I K
sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 16.01.2018.
godine u 16,00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.
NAZOČNI IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
- Maja Pesić, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Tomislav Bišćan, Vedran Svilić, Ivan
Marečić, Igor Faltis, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir
Odsutni vijećnici: Vjekoslav Kamenščak, Damir Belavić, Nikola Mokosek
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina,
- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
- Marta Kucelj, voditelj financijske jedinice u Općini Velika Ludina,
- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina,
- Mirjana Rajtora, administrativni referent I,
- Vanja Kos, novinar „Moslavački list“ Kutina.
Sjednicu je otvorio Stevo Kovač, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina po ovlaštenju predsjednika Vjekoslava Kamenščaka za vođenje
ove 08. sjednice Općinskog vijeća. Zamjenik predsjednika pozdravio je sve nazočne
vijećnike, djelatnike Općine i medije, te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada
sjednice i konstatirao da je na sjednici prisutno 10 vijećnika od ukupno 13, te se mogu
pravovaljano donositi sve odluke Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica
tonski snima.
Daje dnevni red 08. sjednice na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 10
glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.
KLASA: 021-01/18-02/01
URBROJ: 2176/19-02-17-1

DNEVNI

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća)
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2. Aktualni sat i Izvješće Općinskog načelnika od 12.12.2017. do 10.01.2018. godine;
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Eko Moslavini d.o.o. Kutina na
Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu,
4. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za
2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, I. Izmjena i dopuna
Odluka sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr.
programa, I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika
Ludina i I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa,
5. Donošenje Odluke o rezultatima izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Velika Ludina,
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina za:
- k.č.br. 429/7, k.o. Ludina, Poslovna zona Velika Ludina,
- k.č.br. 4849, 4850, 5038, 5330 u k.o. Katoličko Selišće,
- k.č.br. 2546 u k.o. Ruškovica,
7. Donošenje Odluke o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika
Ludina za:
- k.č.br. 4855, 4856 u k.o. Katoličko Selišće,
8. Davanje suglasnosti na:
a) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Velika
Ludina,
b) Pravilnik o plaćama u Knjižnici i čitaonici Velika Ludina,
9. Donošenje Odluke o imenovanju ulice u naselju Velika Ludina,
10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih
Bolesti - DDD na području Općine Velika Ludina za 2018. godinu.
Ad. 1.
Stevo Kovač, daje na razmatranje Zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina održane 14.12.2017. godine, te otvara raspravu. Kako
primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno
sa 10 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
održane 14.12.2017. godine.

2

Ad. 2.
Stevo Kovač, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u materijalima
Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 07. i 08. sjednice
Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 12.12.2017. do 10.01.2018. godine,
te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže da je Općina Velika Ludina kandidirala projekt
Cvjetne ulice u Velikoj Ludini - mjera 7.2 ‘Ruralni razvoj” preko Agencije za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te je donijeta Odluka o
prihvatljivosti projekta. Vrijednost projekta je 2.400.000,00 kuna, a Općina Velika
Ludina sudjeluje u sufinanciranju sa 10%. Projekt je vrlo zahtjevan, a ići će sa
proširenjem ulice i zacjevljenjem. Podsjeća da je uređena Pintarićeva ulica u
Vidrenjaku i dom Kompator također Europskim novcem. Ističe kako je do
22.01.2018. godine raspisan natječaj za izvođača radova za izgradnju reciklažnog
dvorišta, te smatra da se u proljeće kreće izgradnja istog. Vrijednost projekta je
2.300.000,00 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nam je odobrio
financijska sredstva u iznosu od 1.993.754,78. Od Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU odobreno nam je sufinanciranje našeg preostalog dijela odnosno
246.287,36 kn. Ističe kako još ne zna da li je prošao projekt proširenja Dječjeg vrtića
za koji se očekuje pozitivan odgovor.
Ističe kako se planira kupnja zemljišta kraj Osnovne škole Ludina, zemljište
pok. Đurđice Sudec na kojem postoje dva vlasnika: jedan živi u Zagrebu, a drugi u
Albaniji s kojim se komunicira preko odvjetnika. Svaki je vlasnik 50% zemljišta.
Ponuđena cijena bila je 20.000,00 eura, a oni su tražili 21.000,00 eura, da bi došlo do
sklapanja ugovora. Navedeno zemljište se krčilo i čistilo od raslinja, a zemljište bi se
otkupilo i poklonilo Osnovnoj školi Ludina radi proširenja dvorišta i školske dvorane
za što bi se tražio novac iz sredstava EU.
Pokrenuta je prodaja odmarališta u Malom Lošinju, te ističe kako se na tome
intenzivno radi. Ističe kako je potrebno, prema Zakonu, do kraja siječnja 2018. godine
na sjednici Općinskog vijeća donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Velika Ludina.
Igor Faltis, postavlja pitanje kad će proširenje Dječjeg vrtića Ludina odnosno
smatra da ima potrebe i da postoji još djece koja se nisu upisala u vrtić, te zašto se ne
može u vrtić primiti više djece? Odgovor je dok se za to steknu uvjeti. Kako je i sam
bio član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, pa je sa svime i upoznat, te zna da prednost
kod upisa djece u Dječjem vrtiću imaju oba zaposlena roditelja.
Dejan Faltis, ističe da ima potrebu da objasni, kao član Upravnog vijeća vrtića,
da svakom djetetu po pravilu pripada 3 m² prostora u vrtiću, te ističe da postoje
kriteriji po kojem se djeca primaju u Dječji vrtić. Ako su kapaciteti djece u Dječjem
vrtiću popunjeni, a jedan roditelj nezaposlen, dijete nije primljeno u vrtić.
Dražen Pavlović, ističe da je projekt proširenja Dječjeg vrtića kandidiran iz
mjera ruralnog razvoja i još se ne zna da li je projekt prihvatljiv ili ne. Smatra da
kriteriji u našem Dječjem vrtiću nisu tako strogi i ravnateljica svakome izađe u susret
ako je moguće.
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Dubravko Petir, postavlja pitanje sanacije propusta kod Lipovice, jer se voda
slijeva preko ceste te ističe da je to na županijskoj cesti. Ističe kako isti problem
postoji kod gosp. Mijata Rašića u Grabričini, te je potrebno kontaktirati ŽUC da se to
riješi i sanira.
Dražen Pavlović, podsjeća da je već sa ravnateljem išao u obilazak terena, te
su obišli sve kritične točke na Županijskim cestama, a jedna takva je i na prometnici u
Vidrenjaku kod gosp. Zmišlje gdje se urušila bankina, te je potrebna hitna sanacija.
Tomislav Bišćan, postavlja pitanje šta je sa novoizgrađenim mostom u
Mikulanici?
Dražen Pavlović, izvijestio je vijećnike da je most potpuno završen u 2017.
godini, iznio zahtjeve mještana, te upoznao vijeće sa trenutnim stanjem i planiranim
budućim aktivnostima vezanim uz taj most.
Vedran Svilić, postavlja pitanje da li su isplaćeni svi transferi u 2017. godini.
Dražen Pavlović, odgovara da je proračunska 2017. godina završena, a neki
transferi su isplaćeni do kraja, a neki nisu. Ističe da je donijet novi Zakon o
financiranju JLS, te su prihodi znatno porasli već na početku ove godine u odnosu na
isto razdoblje prošle godine, te smatra da će se time lakše moći doznačiti financijska
sredstva prema transferima. Smatra da se je dosta financijskih sredstava uložilo u
vatrogasne domove, a što se ne vidi preko transfera i plaćaju se režijski troškovi.
Stevo Kovač, konstatira da je Općinsko vijeće upoznato sa Izvješćem
općinskog načelnika Općine Velika Ludina između 07. i 08. sjednice Općinskog
vijeća od 12.12.2017. godine do 10.01.2018. godine, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća načelnika Općine Velika Ludina
za razdoblje od 12.12.2017. do 10.01.2018. godine
I
Prima se na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina za razdoblje od
12.12.2017. godine do 10.01.2018. godine.
II
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni
dio.
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Ad. 3.
Stevo Kovač, otvara točku 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Eko
Moslavini d.o.o. Kutina na Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu, na
prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže da je Eko Moslavina d.o.o. Kutina izradila Plan
nabave roba, radova i usluga u 2018. godini u kojem se nalaze zajedničke investicije
Općine Velika Ludina financirane od Fonda i Jedinica lokalne samouprave, kao što su
nabava kombi vozila za gospodarske svrhe, pogon za razvrstavanje otpada, sortirnica,
zgrada za osoblje s parkiralištem, plato za prijam i obradu građevinskog otpada, plato
za privremeno skladištenje zelenog otpada, pogon za ponovnu uporabu korisnog
otpada u iznosu od 13.100.000,00 kn i Investicija financiranih sredstvima JLS iz
naknade za razvoj npr. nabava čeonog viličara s kabinom, nabava hvatača bala za
viličar, radovi na dogradnji sustava za otplinjavanje na radnoj plohi odlaganja
Odlagališta, komplet opreme za vozila, mobilni terminal komplet, instalacija opreme,
puštanje u rad i edukacija, komposteri za biootpad, kante za biootpad volumena 80 l,
120 l i 770 litara u iznosu od 1.015.000,00 kuna, pa je potrebno isto prihvatiti na
Općinskom vijeću.
Stevo Kovač, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća daje na glasovanje
Odluku o davanju suglasnosti Eko Moslavini d.o.o. Kutina na Plan nabave roba,
radova i usluga za 2018. godinu koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA, te
je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Daje se suglasnost Eko Moslavini d.o.o. Kutina na Plan nabave roba, radova i
usluga u 2018. godini, koji je sastavni dio ove Odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/18-01/03
URBROJ: 2176/19-02-18-1
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Ad. 4.
Stevo Kovač, daje na razmatranje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Velika Ludina za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, I.
Izmjene i dopuna Odluke sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne
infrastrukture i dr. programa, I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Velika Ludina i I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže da se I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Velika Ludina za 2018. godinu išlo već na početku godine, jer je krajem prošle godine
Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za
ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici
Hrvatskoj, a Općina Velika Ludina dobila je 450.171,00 kuna. Osim navedenog
povećana su sredstva u Programu održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 70.000,00 kn zbog izgradnje autobusne kućice i postavljanja video
nadzora (Ludina-centar, Dječji vrtić, Divlji deponij kod Česme). Također je u
Programu javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja povećana stavka
materijalnih rashoda za 25.000,00 kuna.
Nakon obrazloženja općinskog načelnika I. Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Velika Ludina za 2018. godinu Stevo Kovač, zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine
Velika Ludina za 2018. god. koje su prihvaćene jednoglasno sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za
2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu koje su prihvaćene sa 10
glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova
ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2018.
godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu
za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju
predškolskog odgoja za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad
standarda u osnovnom školstvu za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za
2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
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Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za
2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za
2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Velika Ludina za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 10 glasova ZA.
Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018.
godinu koje su prihvaćene sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

O D L U K A

Donose se:
- I. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2018. god.,
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu i
Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za
2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu
za 2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 2018. godinu,
- I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018.
godinu,
- I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2018.
godinu
koji su sastavni dio ove Odluke, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 400-06/18-01/__
URBROJ: 2176/19-02-18-__
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Ad. 5.
Stevo Kovač, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o rezultatima izbora
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, viši upravni referenta, obrazlaže da je temeljem
raspisanog Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Općine Velika Ludina, putem Internet stranice Općine Velika Ludina i
oglasnoj ploči u vremenu od 05.12.2017. do 20.12.2017. godine, pristiglo pet
pravovaljanih kandidatura, te je Povjerenstvo utvrdilo popis važećih kandidatura i to:
1.
2.
3.
4.
5.

Kamenščak Sebastijan (predlagatelj: HDZ Velika Ludina),
Lom Leonard (predlagatelj: N.Š.K. Sokol Velika Ludina),
Semenjuk Andrija (predlagatelj: SDP Velika Ludina),
Stipčić Srećko (predlagatelj: HDZ Velika Ludina),
Vejin Tomislav (predlagatelj: N.Š.K. Sokol Velika Ludina).

Stevo Kovač daje na glasovanje Odluku o rezultatima izbora članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina koja je prihvaćena
jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

O D L U K A
o rezultatima izbora članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Velika Ludina
I
U Savjet mladih Općine Velika Ludina izabrani su:
1. Kamenščak Sebastijan, član,
Matea Hmorinski, zamjenik člana,
2. Lom Leonard, član,
Tomac Damjan, zamjenik člana,
3. Semenjuk Andrija, član,
Mokricki Josip, zamjenik člana,
4. Stipčić Srećko, član,
Pavlović Goran, zamjenik člana,
5. Vejin Tomislav, član,
Vejin Teo, zamjenik člana.
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II
Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina.
III
Ova Odluka o rezultatima izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Velika Ludina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“, a objavit će se i na web stranici Općine Velika
Ludina.
KLASA: 006-01/18-01/01
URBROJ: 2176/19-02-18-3
Ad. 6.
Stevo Kovač, otvara točku 6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Velika Ludina za:
- k.č.br. 429/7, k.o. Ludina, Poslovna zona Velika Ludina,
- k.č.br. 4849, 4850, 5038, 5330 u k.o. Katoličko Selišće,
- k.č.br. 2546 u k.o. Ruškovica, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da su na objavljeni natječaj za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina koji je bio objavljen u „Večernjem
listu“ od 20. prosinca 2017. godine do 28. prosinca 2017. godine pristigle četiri
ponude. Za nekretninu pod br. 2. pristigle su dvije ponude, pa je stoga Povjerenstvo za
provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina
predložilo Općinskom vijeću da se prihvati ponuda s većom ponuđenom cijenom.
Stevo Kovač, daje na glasovanje Odluku za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Velika Ludina kojom se odobrava prodaja nekretnina u vlasništvu Općine
Velika Ludina slijedećim kupcima i to:
- AgroTepih d.o.o. za razvoj i proizvodnju, Zagrebačka 2, 44316 Velika Ludina,
k.č.br. 429/7, k.o. Ludina, Poslovna zona Velika Ludina, po cijeni od 133.010,00
kuna;
- Vinko Pavić, Ulica Zdenka Škreba 2, 10000 Zagreb, k.č.br. 4849, 4850, 5038, 5330
u k.o. Katoličko Selišće, po cijeni od 28.100,00 kuna;
- Drago Pezić, Vinogradska 26, 10314 Križ, k.č.br. 2546 u k.o. Ruškovica, po cijeni
od 16.210,00 kuna.
Navedeni prijedlog Odluke daje na glasovanje koja je prihvaćena jednoglasno
sa 10 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

9

O D L U K A
ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE VELIKA LUDINA
I
Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina na
području Općine Velika Ludina slijedećim kupcima i to:
1. AgroTepih d.o.o. za razvoj i proizvodnju, Zagrebačka 2, 44316 Velika
Ludina, nekretnina na k.č.br. 429/7, k.o. Ludina, površine 6651 m², građevna parcela
u Poslovnoj zoni po cijeni od 133.010,00 kuna.
2. VINKO PAVIĆ, Ulica Zdenka Škreba 2, 10000 Zagreb, nekretnina na k.č.br.
4849, 4850, 5038, 5330, sve u k.o. Katoličko Selišće, površine 11848 m², Stambena,
pomoćna i gospodarska zgrada, oranica i livade po cijeni od 28.100,00 kuna.
3. DRAGO PEZIĆ, Vinogradska 26, 10314 Križ, nekretnina na k.č.br. 2546, k.o.
Ruškovica, površine 13071 m², Kuća i dvorište u Grabričini, po cijeni od 16.210,00
kn.
II
Uplaćena jamčevina koju su uplatili zainteresirani kupci iz točke I ove Odluke
u iznosu od 10% od ukupne cijene predmetnih nekretnina, uračunat će se u prodajnu
cijenu predmetne nekretnine.
III
Između Prodavatelja i kupaca iz točke I ove Odluke sklopit će se ugovori o
kupoprodaji nekretnina, te se ovlašćuje općinski načelnik za pregovaranje o uvjetima i
sklapanje istih.
IV
Ova Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina stupa na
snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/18-01/03
URBROJ: 2176/19-02-18-2
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Ad. 7.
Stevo Kovač, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o pokretanju prodaje
nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina za k.č.br. 4855, 4856 u k.o. Katoličko
Selišće, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe da bi se pokrenuo postupak prodaje nekretnina u
vlasništvu Općine Velika Ludina potrebno je da Općinsko vijeće donese Odluku o
pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina. Ističe kako je i za
prethodne nekretnine, pa tako i za ovu nekretninu utvrđena procjena tržišne
vrijednosti nekretnine na temelju izrađenog Elaborata procjene tržišne vrijednosti
nekretnina izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja
nekretnina Eduarda Gelešića.
Stevo Kovač, daje na prihvaćanje Odluku o pokretanju postupka prodaje
nekretnine u vlasništvu Općine Velika Ludina za k.č.br. 4855 i 4856 u k.o. Katoličko
Selišće koja je prihvaćana jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
ODLUKA
o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu
Općine Velika Ludina
Članak 1.
Odobrava se pokretanje prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina putem
javnog natječaja – prikupljanjem pisanih ponuda, i to:
1. Stambena i gospodarske zgrade, k.č.br. 4855, 4856 sve u k.o. Katoličko
Selišće, u površini od 3.872 m², upisano u zk. uložak broj: 1073 i 1370, tržišne
vrijednosti 23.700,00 kuna.
Članak 2.
Procjena tržišne vrijednosti nekretnina utvrđena je na temelju Elaborata procjene
tržišne vrijednosti nekretnina, izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevinske
struke i procjenitelja nekretnina Eduarda Gelešića, dipl.ing.građ. iz Kutine.
Članak 3.
Iznos jamčevine za sudjelovanje u natječaju utvrđuje se u iznosu 10% od početna
cijene.
Članak 4.
Općinski načelnik će u skladu s ovom Odlukom i Odlukom o uvjetima, načinu i
postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Velika Ludina donijeti
odluku o raspisivanju javnog natječaja.
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Članak 5.
Jedinstveni upravi odjel Općine Velika Ludina priprema i objavljuje natječaj o prodaji
nekretnina u javnom glasilu, oglasnoj ploči i Internet stranici Općine, a postupak
natječaja provodi Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda koje imenuje
Općinski načelnik.
Članak 6.
Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju zapisnika Povjerenstva, Općinski
načelnik predlaže Općinskom vijeću donošenje konačne Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina“.
KLASA: 402-01/18-01/08
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Ad. 8. a)
Stevo Kovač, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o davanju suglasnosti na
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina,
na prijedlog ravnateljice Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da je Ured državne uprave u Sisačkomoslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove
izvršio dana 19.10.2017. godine upravni nadzor nad općim aktima i zakonitošću rada
Knjižnice i čitaonice Velika Ludina u Velikoj Ludini, te utvrdio nepodudaranje
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina
sa Pravilnikom o plaćama u Knjižnici i čitaonici Velika Ludina. Naime, Pravilnikom
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina predviđena
su slijedeća radna mjesta: ravnatelj, diplomirani knjižničar, knjižničar, pomoćni
knjižničar, blagajnik – administrativni tajnik, te spremačica – dostavljačica, a
Pravilnik o plaćama ima samo dva koeficijenta, odnosno za ravnatelja i knjižničara.
Iz gore navedenog razloga potrebno je uskladiti oba Pravilnika prema stvarnim
stanjem i potrebama Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, a što je i učinjeno. Na
navedene Pravilnike Knjižnice i čitaonice Velika Ludina potrebna je suglasnost
osnivača odnosno Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.
Stevo Kovač, daje na prihvaćanje Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina koja je
prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
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O D L U K A
I
Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, koji je sastavni dio ove odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine
Velika Ludina“.

KLASA: 612-01/18-01/02
URBROJ: 2176/19-02-18-1

Ad. 8. b)
Stevo Kovač, daje na prihvaćanje Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o
plaćama u Knjižnici i čitaonici Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10
glasova ZA, te je donijeta slijedeća

O D L U K A
o davanju prethodne suglasnosti na
Pravilnik o plaćama u Knjižnici i čitaonici Velika Ludina
I
Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o plaćama u Knjižnici i čitaonici
Velika Ludina od 11.12.2017. godine.
II
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju prethodne
suglasnosti na Pravilnik o plaćama u Knjižnici i čitaonici Velika Ludina („Službene
novine Općine Velika Ludina“ br. 3/15).
III
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine
Velika Ludina“.

KLASA: 402-01/18-01/09
URBROJ: 2176/19-02-18-1
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Ad. 9.
Stevo Kovač, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o imenovanju ulice u
naselju Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da u naselju Velika Ludina postoji potreba za
imenovanjem ulice kroz k.č.br. 324/2 i 324/1, sve u k.o. Ludina, kroz koji prolazi već
postojeća, izgrađena javna prometnica. Parcelacijom je za prometnicu formirana nova
k.č.br. 324/4, k.o. Ludina. S obzirom da se novoformirana k.č.br. 324/4 spaja na već
postojeću Crkvenu ulicu k.č.br. 320/1, k.o. Ludina, prijedlog je da se ulica k.č.br.
324/4, k.o. Ludina, na grafičkom prilazu obilježena crvenom bojom, imenuje kao
Crkvena ulica.
Stevo Kovač, daje na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju ulice u
naselju Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijeta
slijedeća

O D L U K A
o imenovanju ulice u naselju
Velika Ludina
Članak 1.
Novo formirana ulica na k.č.br. 324/4, k.o. Ludina, na grafičkom prikazu
obilježena crvenom bojom, imenuje se Crkvena ulica.
Članak 2.
Upis naziva ulice iz članka 1. ove Odluke izvršiti će Državna geodetska
uprava u skladu sa Zakonom o naseljima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 015-08/18-01/01
URBROJ: 2176/19-02-18-1
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Ad. 10.
Stevo Kovač, obrazlaže da je potrebno donijeti Odluku o usvajanju Programa
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - DDD na području Općine Velika Ludina
za 2018. godinu, na prijedlog općinskog načelnika.
Jelena Malekinušić, ističe da je Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije izradilo Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija na području Općine Velika Ludina za 2018. godinu koju je
prema članku 4. i 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti potrebno prihvatiti
na Općinskom vijeću da bi se prema istom Programu mogla provoditi preventivna i
obvezna deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija.
Stevo Kovač, daje na usvajanje Odluku o usvajanju Programa mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, deratizacija, deratizacija na području
Općine Velika Ludina u 2018. godini koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova
ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Usvaja se Program mjera zaštite pučanstava od zaraznih bolesti – dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija na području Općine Velika Ludina u 2018. godini izrađen
od strane Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije URBROJ: 2176124-5/17-6908 od 20. prosinca 2017. godine.
II
Program mjera sastavni je dio ove Odluke i objavit će se na Internet stranici
Općine Velika Ludina.
III
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Općine
Velika Ludina“.

KLASA: 510-01/18-01/02
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Završeno u 17:22 sati.
Zapisničar:

Predsjednik:

Mirjana Rajtora

Vjekoslav Kamenščak
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