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 Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 31.01.2018. 

godine u 19,00 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, 

Damir Belavić, Ivan Marečić, Nikola Mokosek, Jurica Đudarić, Ana Šiprak 

Lomnicki, Dubravko Petir   

 

 Odsutni vijećnici: Vjekoslav Kamenščak, Igor Faltis  

 

 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, 

- Branko Nikitović, snimatelj Mreže TV Zagreb. 

 

 

 Sjednicu je otvorio Stevo Kovač, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina po ovlaštenju predsjednika Vjekoslava Kamenščaka za vođenje 

09. 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 11 vijećnika od ukupno 13, te se mogu 

pravovaljano donositi sve odluke Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica 

tonski snima. 

 

 Daje dnevni red 09. sjednice 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 dnevni red 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA:  021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 
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D N E V N I    R E D   : 

 

 

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

    (Zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća),  

 

2. Aktualni sat i Izvješće općinskog načelnika od 10.01.2018. do 25.01.2018. godine,  

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  

    miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine 

    Velika Ludina, 

     

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja  

    otpadom Općine Velika Ludina za 2017. godinu, 

 

5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina za: 

    - k.č.br.  4855 i 4856  u k.o. Katoličko Selišće. 

 

 

Ad. 1. 

 

 Stevo Kovač, daje na razmatranje Zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 16.01.2018. 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 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

održane 16.01.2018. godine. 

 

Ad. 2. 

 

 Stevo Kovač, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u materijalima 

Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 08. i 09. sjednice 

Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 10.01.2018. do 25.01.2018. godine, 

te otvara raspravu. 

 

 Dubravko Petir, ističe kako u naseljima Ruškovica i Mustafina Klada 

nedostaju poklopci na šahtama, pa smatra da bi tu problematiku trebalo riješiti. Ističe 

kako postoji potreba da se kod izvorišta u Mustafini (cesta za vinograde) pročisti 

graba jer je zamuljana i voda prelazi preko ceste. Ujedno ističe da je isti problem kod 

Lipovice sa županijskom cestom. 

 

 Vedran Svilić, ponovno ističe da je na Županijskoj cesti kod groblja na 

bankini navezen stari crijep, pa moli da komunalni redar izvidi situaciju na terenu i 

urgira kod ŽUC-a da se to sanira i da se to više ne radi. 

 

 Maja Pesić, postavlja pitanje da li postoji novih registriranih zagađivača zraka 

osim ovih u Planu gospodarenja otpadom? 
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 Jelena Malekinušić, odgovara da nema novih zagađivača. 

 

 Vedran Svilić, skreće pažnju oko izgrađenih hidranata u naselju Katoličko 

Selišće, te ističe da u naselju postoje samo dva hidranta i postavlja pitanje kad će se 

izgraditi ostali hidranti jer u naselju postoje samo dva hidranta. Ujedno postavlja 

pitanje kad će se urediti put od Gornje Vlahiničke prema Katoličkom Selišću jer je 

neprohodan, te ističe kako je potrebno iskopati grabe i navesti kamen. 

  

 Dražen Pavlović, ističe kako u naselju Katoličko Selišće ne postoji ugroženost 

od požara, a izgradnja novih hidranata traži znatna financijska sredstva cca 10.000,00 

kuna za jedan hidrant, te smatra da će se izgradnja istih staviti u plan. Navoz kamena 

na put od Gornje Vlahiničke prema Katoličkom Selišću stavit će se u plan radova 

održavanja poljskih i nerazvrstanih puteva.  

 

 Stevo Kovač, ističe kako je u aktualnom satu općinski načelnik odgovorio na 

sva postavljena pitanja konstatira da je Općinsko vijeće upoznato sa Izvješćem 

općinskog načelnika Općine Velika Ludina između 08. i 09. sjednice Općinskog 

vijeća od 10.01.2018. godine do 25.01.2018. 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 10.01.2018. do 25.01.2018. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina za razdoblje od 

10.01.2018. godine do 25.01.2018. godine. 

 

II 

 

 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

Ad. 3.  

 

 Stevo Kovač, otvara točku 3. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te 

otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže kako su prema Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužne do 31. siječnja 2018. godine donijeti na svojim 

predstavničkim tijelima Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Velika 

Ludina. Nacrt Odluke izradila je Eko Moslavina d.o.o. Kutina koja je navedeni 

prijedlog Odluke usuglasila sa tri jedinice lokalne samouprave odnosno Gradom 

Kutina, Gradom Popovača i Općinom Velika Ludina, te prilagođena našoj Općini.  
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 Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Velika Ludina 

sadrži: opće uvjete ugovora s korisnicima, odredbe o uvjetima za pojedinačno 

korištenje javne usluge, odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s 

javnom uslugom, odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju 

nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.), provedba 

Ugovora o korištenju javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, područja 

pružanja javne usluge, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika / vrećica 

za prikupljanje otpada, kriteriji obračuna količine otpada, najmanja učestalost odvoza 

otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, kriterij 

obračuna javne usluge, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad 

su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut 

sporazum o njihovim udjelima, način određivanja udjela korisnika javne usluge u 

slučaju kad su korisnici javne usluge i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i 

koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, kriteriji 

za određivanje korisnika usluge, odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge, 

odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedine korisnike usluga, 

odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada, odredbe o količini 

krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima u okviru javne usluge, odredbe o 

načinu podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana na neugodu 

uzrokovanu sustavom sakupljanja, odredbe o ugovornoj kazni, popis adresa 

reciklažnih dvorišta – sve sadržano u 22. točke. 

 

 Također ističe da je u tijeku raspisani natječaj za izvođača radova na izgradnji 

reciklažnog dvorišta u Velikoj Ludini koje do kraja 2018. godine mora biti izgrađeno, 

a prema Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

 

 Ujedno ističe kako vijećnici Općinskog vijeća mogu tražiti da na sjednici 

jednom godišnje prisustvuju: direktorica Moslavine d.o.o. Kutina radi odgovora na 

postavljena pitanja vezana uz vodoopskrbu, ravnatelj Županijske uprave za ceste  radi 

odgovora vezanih uz županijske ceste. Isto tako sva pitanja koja se tiču komunalnog 

redarstva mogu se postaviti na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća jer će se pozvati 

komunalni redar. 

 

 Stevo Kovač, daje na glasovanje Odluku o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 11 glasova ZA, te je donijeta 

slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

Općine Velika Ludina 

 

 

 Odluka je sastavni dio Zapisnika.  

 

KLASA:  363-01/18-01/18    

URBROJ: 2176/19-02-18-2 
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Ad. 4. 

 

 Stevo Kovač, otvara točku 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 2017. godinu, na 

prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako je Općina Velika Ludina donijela Plan 

gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina na svojoj 13. sjednici Općinskog vijeća 

održanoj dana 23.07.2014. godine. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 

utvrđena je obveza redovitog godišnjeg izvješćivanja o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom, a posebno o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. 

Ističe kako je temeljem prikupljenih podataka za 2017. godinu sastavljeno ovo zbirno 

Izvješće koje se podnosi Općinskom vijeću Općine Velika Ludina na razmatranje i 

usvajanje.  

 

 Stevo Kovač, daje na glasovanje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Velika Ludina za 2017. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno sa 11 

glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina 

za 2017. godinu 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika 

Ludina za 2017. godinu. 

II 

 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 

2017. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   351-01/18-01/03 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

 

Ad. 5. 

 

 

 Stevo Kovač, otvara točku Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina za:  k.č.br.  4855 i 4856  u k.o. Katoličko Selišće, na 

prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 
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 Jelena Malekinušić, obrazlaže kao su na objavljeni natječaj u Večernjem listu, 

Internet stranicama  i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina koji je trajao od 22. 

siječnja do 30. siječnja 2018. godine, prispjele dvije ponude i to: prva ponuda od Pirša 

Stjepana iz Katoličkog Selišća, Moslavačkih vinograda 99, 44316 Velika Ludina sa 

ponuđenom cijenom u iznosu od 25.100,00 kuna, druga ponuda od Kesak Darka iz 

Velike Ludine, Obrtnička 96, 44316 Velika Ludina sa ponuđenom cijenom u iznosu 

od 25.300,00 kuna. Povjerenstvo za provedbu natječaj za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina predložilo je da se prihvati ponuda sa višom 

ponuđenom cijenom odnosno ponuda Kesak Darka iz Velike Ludine, Obrtnička 96. 

 

 Stevo Kovač, daje na glasovanje Odluku za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Velika Ludina, k.č.br. 4855 i 4856, stambena i gospodarske zgrade u površini 

od 3.872 m², k.o. Katoličko Selišće kupcu Kesak Darku iz Velike Ludine, Obrtnička 

96, 44316 Velika Ludina po cijeni od 25.300,00 kuna koja je prihvaćena jednoglasno 

sa 11 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

I 

 

 Odobrava se prodaja nekretnina k.č.br. 4855 i 4856, Stambena i gospodarske 

zgrade u površini od 3.872 m², k.o. Katoličko Selišće, u vlasništvu Općine Velika 

Ludina kupcu KESAK DARKU iz Velike Ludine, Obrtnička 96, 44316 Velika 

Ludina po cijeni od 25.300,00 kuna. 

II 

 

 Uplaćena jamčevina koju je uplatio zainteresirani kupac 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 kupca 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: 402-01/18-01/08 

URBROJ: 2176/19-02-18-7 

 

 Završeno u 19:30 sati. 

 

 

           Zapisničar:                      Predsjednik: 

 

       Mirjana Rajtora             Vjekoslav Kamenščak  


