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OPĆINSKO VIJEĆE
(30. sjednica Općinskog vijeća 
02.08.2016.)

63. Odluka o III. Izmjenama i dopunama 
Odluke o donošenju Detaljnog plana       
uređenja središta Velike Ludine
64. Odluka o usvajanju financijskih 
izvještaja za Općinu Velika Ludina za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,
65. Odluka o usvajanju financi jskih 
izvještaja proračunskog korisnika Dječjeg 
vrtića Ludina za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2016. godine,
66. Odluka o usvajanju financijskih 
izvještaja proračunskog korisnika 
Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,
67. Odluka o prihvaćanju Konsolidiranog 
financijskog izvješća Općine Velika Ludina 
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. 
godine,
68. Odluka o prihvaćanju financijskih 
izvještaja LUDINE d.o.o. Obrtnička 3, 
Velika Ludina, za 2015. godinu,
69. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Vatrogasne 
zajednice Općine Velika Ludina u 2015. 
godini,
70. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju N.K. Sokol 

Velika Ludina u 2015. godini
71. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Osnovne škole 
Ludina, u 2015. godini,
72. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Kulturnog 
umjetničkog društva „Mijo Stuparić“ 
Velika Ludina u 2015. godini,
73. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Župe sv. 
Mihaela arkanđela Ludina u 2015. godini,
74. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju UHVIBDR-a 
Velika Ludina u 2015. godini,
75. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Voćara i 
vinogradara Moslavine u 2015. godini,
76. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Š.R.U. ŠARAN 
Velika Ludina u 2015. godini,
77. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Š.R.K.  
Moslavac Popovača u 2015. godini,
78. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju RK Laurus 
Velika Ludina u 2015. godini,
79. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Udruge slijepih 
Grada Kutine u 2015. godini,
80. Zaključak o prih vaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Hrvatske gorske 



službe spašavanja, Stanica Novska, u 2015. 
godini,
81. Zaključa k o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Hrvatskog 
crvenog križa, Gradsko društvo crvenog 
križa Kutina u 2015. godini,
82. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Neuro 
psihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot 
Popovača u 2015. godini,
83. Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
financijskom poslovanju Udruge OSI –
osoba s invaliditetom Kutina u 2015. 
godini,
84. Odluka o provedbi postupka javnog 
prikupljanja obvezujućih ponuda za 
prodaju dionica u Trgovačkom društvu 
HIDRAULIKA KUTINA d.d. 
85. Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara za područje Općine Velika Ludina 
za 2015. godinu
86. Godišnji provedbeni plan unapređenja 
zaštite od požara za  područje Općine 
Velika Ludina za 2016. godinu
87. Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu,
88. Imenovanje Povjerenstva za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda,
89. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade i 
priznanja koja će se dodijeliti za Dan 
Općine Velika Ludina za 2016. godine,
90. Odluka o odobravanju financijskih 
sredstava povodom proslave Dana Općine     
Velika Ludina i up oznavanje sa 
programom proslave,
91. Odluka za imenovanje sudaca porotnika 
u Županijski sud u Sisku

(Odluke između 29. i 30. sjednice 
Općinskog vijeća)  
(od 2 5.05.2016. godine do 02.08.2016. 
godine)

57. ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga 
III. izmjena i dopuna Detaljnog plana  
uređenja središta Velike Ludine za javnu 
raspravu. 25.05.2016.

58.Odluka o prihvaćanju ponude
ARHITEKTONSKOG ATELIERA 
DESET za arhitekturu i urbanizam, 
Hebrangova 18, 10000 Zagreb za izradu 
III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja središta Velike Ludin e, u iznosu 
od 25.000,00 kn bez PDV -a odnosno 
31.250,00 kn sa PDV -om iz Proračuna 
Općine Velika Ludina. 26.05.2016.
59.Odluka kojom se prihvaća ponuda 
Poduzeća IVETA prozori i vrata, 
Križevačka cesta 33, Bjelovar, Poslovnica 
Kutina, Kralja P. Krešimira IV/ bb Kutina, 
broj M6P0211A od 01.06.2016. godine za 
nabavu prozora i vrata za društveni dom 
Kompator. 01.06.2016.
60.Godišnje izvješće o korištenju 
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje 
izravnom pogodbom i davanju na 
korištenje poljoprivrednog zemljišta bez 
javnog poziva u vlasništvu RH za 2015. 
godinu. 02.06.2016.
61.Izvješće o primjeni agrotehničkih 
mjera za 2015. godinu. 02.06.2016.
62.Odluka kojom se odobravaju 
financijska sredstva Akrobatskom Rock’n 
Rol Klubu “MEGARock” – Zagreb, 
Cimermanova 20, 10000 Zagreb, Ivi Jurec 
i Leonardu Kolenc -paru seniorske B 
kategorije za održavanje natjecanja u 
međunarodnoj seniorskoj B kategoriji u 
akrobatskom rock’n’roll -u u Zadru.
06.06.2016.
63. Odluka kojom se odobravaju 
financijska sredstva za konzumaciju jela i 
pića u Poduzeću Aqua el Ignis d.o.o. 
Remetski kamenjak 2b, Zagreb -
Restoranu August (Vinarija Tušek), 
povodom dolaska saborskih zastupnik a 
HSP-AS. 09.06.2016.
64. Odluka kojom se odobrava isplata 
naknade za korištenje godišnjeg odmora 
(regres) djelatnicima u Jedinstvenom 
upravnom odjelu – službi Općine Velika 
Ludina. 09.06.2016.
65. Odluka kojom se odobrava isplata 
naknade za korištenje godišnjeg odmora 
(regres) Kristini Hajnić, dj elatnici 
Knjižnice i čita onice Velika Ludina, na 
zamjeni. 09.06.2016.



66. Odluka kojom se odobrava isplata 
naknade za korištenje godišnjeg odmora 
(regres) djelatnicama Dječjeg vrtića 
Ludina. 09.06.2016.
67. Odluka o isplati jubilarne nagrade za 15 
godina rada djelatnici Marti Kucelj iz 
Novoselca, Moslavačka 123H, 10315 
Novoselec, Voditelj financijske jedinice u 
Jedinstvenom uprav nom odjelu Općine 
Velika Ludina. 14.06.2016.
68. Donijete su II. Izmjene i dopune Plana 
nabave roba, radova i usluga Općine Velika 
Ludina. 15.06.2016.
69. Odluka kojom se prihvaća ponuda 
Stalnog sudskog vještaka građevinske 
struke i za procjenu nekretnina Miroslava 
Miheleca, struč. spec. ing. aedif. iz Kutine, 
V. Nazora 178 , za izradu elaborata 
procjene vrijednosti nekretnina – zemljišta 
i građevina k.č.br. 1510, 9155/1 i 9155/2, 
k.o. Mali Lošin j u Malom Lošinju, Čikat, 
24.06.2016.
70. Odluka kojom se prihvaća ponuda 
Stalnog sudskog vještaka građevinske 
struke i za procjenu nekretnina Miroslava 
Miheleca, struč. spec. ing. a edif. iz Kutine, 
V. Nazora 178 , za izradu elaborata 
procjene vrijednosti n ekretnina – zemljišta 
i građevine k.č.br. 3698/3, k.o. Kutina, u 
Kutini, Ivana Gorana Kovačića 25.
24.06.2016.
71. Odluka kojom se odobravaju 
financijska sredstva za kupnju poklona za 5 
odličnih učenika od prvog do osmog 
razreda Osnovne škole Ludina u iznosu do 
150,00 kn po učeniku iz Proračuna Općine 
Velika Ludina za 2016. godinu. 
28.06.2016.
72. ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog 
prijedloga  III. izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja središta Velike Ludine . 
05.07.2016.
73. O D L U K A o neprovođenju postupka 
strateške procjene utjecaja na okoliš za      
III. izmjene i dopune Detaljnog plana 
uređenja središta Velike Ludine . 
05.07.2016.
74. Odluka o prihvaćanju ponude 
INFINITY SERVICE j.d.o.o. Avenija 
Dubrovnik 16, Zagreb – smart

phoneservice.hr broj: 16 -010-000011 od 
04.07.2016. godine za servis mobilnog 
uređaja načelnika IPHONE VI. 
05.07.2016.
75. Odluka kojom se odobravaju 
financijska sredstva za školarinu z a Eneu 
Čačić iz Okola, Livadarska ulica 20, 
44316 Velika Ludina, učenici koja je 
završila osmi razred Osnovne škole 
Ludina i upisala Školu primijenjene 
umjetnosti i dizajna u Zagrebu. 
08.07.2016.
76. Odluka kojom se prihvaća ponuda 
VALSIL d.o.o. Kutina, Du brovačka 2/62, 
broj 11/7/2016 od 11.07.2016. godine za 
pružanje geodetskih usluga – upis 
nerazvrstane ceste u zemljišne knjige za 
k.č.br. 1934, k.o. Ruškovica. 19.07.2016. 
77. II Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Velika Ludina.20.07.2016. 
78. Prijedlog Odluke o provedbi postupka 
javnog prikupljanja obvezujućih ponuda
za prodaju dionica u trgovačkom društvu 
Hidraulika Kutina d.d. 22.07.2016.
79. Odluka kojom se od obrava isplata 
jednokratne financijske pomoći prema 
zahtjevima osobama s područja Općine 
Velika Ludina, na prijedlog Odbora za 
socijalnu skrb Općine Velika Ludina . 
26.07.2016.



OPĆINSKO VIJEĆE
(30. sjednica Općinskog vijeća 02.08.2016.)

63.
Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 

153/13),  članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina (Službene novine Općine Velika 
Ludina br. 6/09) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na 30. sjednici održanoj 
02.08.2016. godine donijelo je

ODLUKU

o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Detaljnog plana uređenja središta Velike Ludine

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donose se III. izmjene i dopune Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja središta Velike 
Ludine (u daljnjem tekstu: "Plan").
Planom je obuhvaćeno središte naselja Velika Ludina. Površina obuhvata plana je 7,40 ha.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat Plana pod nazivom „III. izmjene i dopune Detaljnog 
plana uređenja središta Velike Ludine“, kojega je izradio i ovjerio stručni izrađivač plana: 
Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba, broj elaborata 1515.
Elaborat Plana sadrži:

1. Odredbe za provođenje
2. Kartografske prikaze

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1 : 1000
2. PLANIRANA PARCELACIJA 1 : 1000
3.1. PROMETNA MREŽA 1 : 1000
3.2. INFRASTRUKTURNE MREŽE 1 : 1000
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE 1 : 1000

3. Obrazloženje plana
4. Izvješće o javnoj raspravi
5. Prilozi izvješću o javnoj raspravi
6. Imenovanje odgovornog voditelja izrade i podaci o tvrtki izrađivača plana

Članak 3.
Odredbama za provođenje koje se navode nastavno u ovoj odluci zamjenjuju se Odredbe za 
provođenje iz:

· Odluke o donošenju Detaljnog plana uređen ja središta Velike Ludine (Službene 
novine Općine Velika Ludina br. 9/2001)

· Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 
središta Velike Ludine (Službene novine Općine Velika Ludina br. 3/2005)

· Odluke o donošenju II. i zmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana 
uređenja središta Velike Ludine (Službene novine Općine Velika Ludina br. 2/2009)

Svi kartografski prikazi izvornog plana i I. i II. izmjena i dopuna plana prestaju važiti i 
zamjenjuju se kartografskim prikazima sadržanima u Elaboratu III. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja središta Velike Ludine.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
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1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina različitih  namjena
Članak 4.

U obuhvatu su planirane slijedeće namjene:
· javne prometne površine
· ostale prometne površine
· javna namjena
· mješovita namjena
· stambena namjena
· zelene površine
· trafostanica

Razgraničenje površina različitih namjena prikazano je na grafičkom prikazu plana.

Javna namjena
Članak 5.

Površine javne namjene obuhvaćaju k.č.br. 323 k.o. Ludina na kojoj je izgrađena crkva sv. 
Mihaela i k.o. 324/1 k.o. Ludina na kojoj je izgrađena zdravstvena stanica.

Crkva sv. Mihaela je zaštićeno kulturno dobro te se za sve zahvate na crkvi i čestici 323 k.o. 
Velika Ludina obavezno mora provesti postupak propisan Zakonom o zaštiti nepokretnih 
kulturnih dobara.

Na čestici 324/1 omogućuje se rekonstrukcija i dogradnja postojeće zdravstvene stanice 
prema slijedećim uvjetima:

· namjena prostora može biti javna, poslovna i stambena
· uz osnovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine (garaža, spremište, 

kotlovnica) te građevine i uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
· koeficijent izgrađenosti može biti najviše 40%
· katnost može biti najviše Podrum ili Suteren + Prizemlje + 1 kat + uređeno Potkrovlje
· udaljenost od regulacijskog pravca min 5m
· udaljenost od bočnih granica čestice min 3m od jedne i 1m od drugih uz mogućnost 

gradnje na granici čestice uz pristanak vlasnika susjedne čestice
· mogu se izvoditi kosa višestrešna, zaobljena i druga krovišta, te ravni krovovi
· ne postavljaju se posebni uvjeti za oblikovanje građevina i uređenje građevinske 

čestice
· ograde mogu biti visine najviše 1.6 m a puni dio ograde može se izvoditi do visine 

najviše 1m 

Mješovita namjena
Članak 6.

Površine mješovite namjene obuhvaćaju postojeću izgradnju i novu izgradnju na k.č.br. 310/1 
i česticama oznake P7, P8 i P24 koje se formiraju planom. Za površine mješovite namjene 
utvrđuju se slijedeći uvjeti:

· namjena prostora može biti stambena, poslovna, trgovačka i ugostiteljska
· uz osnovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine (garaža, spremište, 

kotlovnica), građevine i uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te 
montažne građevine (kiosci)

· koeficijent izgrađenosti može biti najviše 40%
· katnost može biti 

o najviše Podrum ili Suteren + Prizemlje + 1 kat + uređeno Potkrovlje za novu 
gradnju

o kod rekontrukcije postojećih građevina koje su veće katnosti omogućuje se 
preuređenje potkrovlja za stanovanje
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· udaljenost od regulacijskog pravca 
o za novu gradnju najmanje 5m
o kod rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina može se zadržati postojeća 

udaljenost od regulacijskog pravca  
· udaljenost od drugih granica čestice 

o za novu gradnju najmanje 3m od j edne i 1m od drugih uz mogućnost gradnje 
na granici čestice uz pristanak vlasnika susjedne čestice

o kod rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina može se zadržati postojeća 
udaljenost od drugih granica čestice 

· mogu se izvoditi kosa višestrešna, zaobljena i druga krovišta, te ravni krovovi
· ne postavljaju se posebni uvjeti za oblikovanje građevina i uređenje građevinske 

čestice
· ograde mogu biti visine najviše 1.6 m a puni dio ograde može se izvoditi do visine 

najviše 1m 
· parkirališta se mogu graditi na čestici građevine ili se mogu osigurati u pojasu javnih 

prometnica, sukladno uvjetima jedinice lokalne samouprave, prema slijedećim 
kriterijima:

§ za stambenu namjenu 1 PM / 1 stambenoj jedinici
§ za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge , trgovina) 5 PM na 100 m2

GBP
§ za ugostiteljske objekte 1 PM na 4 sjedeća mjesta ili jedno PM na 40 

m2

Stambena namjena
Članak 7.

Površine stambene namjene obuhvaćaju novu izgradnju na česticama oznake P1 do P6 i P9 do 
P23 koje se formiraju planom. Za površine stambene namjene utvrđuju se slijedeći uvjeti:

· namjena prostora može biti stambena i poslovna (servisi i usluge)
· uz osnovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine (garaža, spremište, 

kotlovnica) te građevine i uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
· koeficijent izgrađenosti može biti najviše 40%
· katnost može biti najviše Podrum ili Suteren + Prizemlje + 1 kat + uređeno Potkrovlje 
· udaljenost od regulacijskog pravca mora biti najmanje 5m
· udaljenost od drugih granica čestice mora biti najmanje 3m od jedne i 1m od drugih uz 

mogućnost gradnje na granici čestice uz pristanak vlasnika susjedne čestice
· mogu se izvoditi kosa višestrešna, zaobljena i druga krovišta, te ravni krovovi
· ne postavljaju se posebni uvjeti za oblikovanje građevina i uređenje gra đevinske 

čestice
· ograde mogu biti visine najviše 1.6 m a puni dio ograde može se izvoditi do visine 

najviše 1m 
· parkirališta se moraju osigurati na čestici građevine prema slijedećim kriterijima:

§ za stambenu namjenu 1 PM / 1 stambenoj jedinici
§ za poslovnu namjenu 5 PM na 100 m2 GBP

Zelene površine
Članak 8.

Na k.č.br. 322 k.o. Ludina planirano je uređenje parka. Na čestici se mogu graditi pješačke 
staze, dječja igrališta, natkriveni paviljoni, fontane i druge građevine i površine u funkciji 
urbanog uređenja prostora parka.

2. Uvjeti i način gradnje 
Članak 9.

Uvjeti i način gradnje određeni su u prethodnim člancima sukladno namjeni površina.
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3. Uvjeti uređenja, gradnje rekonstrukcije i opremanja prometne, 
telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i 

površinama 

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
Članak 10.

U obuhvatu plana nalaze se postojeće prometnice izgrađene na k.č.br. 311 (Cvjetna ulica), 
318 (ulica sv. Mihaela),  319 (obrtnička ulica), 320/1 (Crkvena ulica) i 329 (Školska ulica) 
k.o. Ludina. Na k.č.br. 324/1 i 324/2 izgrađena je prometnica koja povezu je Obrtničku i 
Crkvenu ulicu. 

Postojeće prometnice rekonstruirat će se i modernizirati u okvirima površina postojećih 
zemljišnih pojaseva.

Za izgradnju novih prometnica planom su formirane čestice oznake JP1 (produžetak Crkvene 
ulice) i JP2 (odvojak ulice sv. Mihaela).

Za produžetak Crkvene ulice koji je planiran na novoformiranoj čestici oznake JP1 rezerviran 
je zemljišni pojas širine 7.5m unutar kojega će se izgraditi kolnik za dvosmjerni promet i 
pješačka staza koje treba nastaviti na postojeći kolnik i pješačku stazu Crkevene ulice.

Za odvojak ulice sv. Mihaela koji je planiran na novoformiranoj čestici oznake JP2 rezerviran 
je zemljišni pojas širine 15m unutar kojega je planirana gradnja kolnika za dvosmjerni promet 
širine najmanje 5.5m, pješačke staze širine najmanje 2m i zelenih pojaseva.

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
Članak 11.

Postojeća telekomunikacijska mreža izgrađena je u zemljišnom pojasu postojećih prometnica. 
Nova telekomunikacijska mreža gradit će se u zemljišnom pojasu planiranih prometnica, u 
pojasu zelenih površina ili pješačkih staza, te iznimno u pojasu kolnika ukoliko je takvo 
rješenje nužno zbog ograničene širine zemljišnog pojasa prometnice. 
Telekomunikacijska mreža će se graditi kao distributivna telefonska kanalizaciju (DTK) koja 
će omogućiti potreban broj priključaka u području plana. Povezivanje DTK sa 
telekomunikacijskom mrežom šireg područja planirano je spajanjem na telekomunikacijsku 
mrežu izgrađenu u zemljišnom pojasu postojećih prometnica.
Planiranje i izgradnju DTK izvršiti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku 
kanalizaciju (NN 114/10). U izgradnji DTK treba koristiti tipske montažne zdence povezane 
cijevima malog ili srednjeg promjera.
Za interpolaciju osnovnih postaja pokretnih komunikacija mogu se koristiti krovni antenski 
prihvati uz primjenu odgovarajućih maskirnih rješenja.

Članak 12.
Na mjestima križanja trase kabela s podzemnim i nadzemnim objektima udaljenost između 
pojedinih objekata moraju biti slijedeće:

· udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel postavljen 
izravno u zemlju najmanje 0,5 m

· udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel postavljen u 
zaštitnu cijev najmanje 0,3 m

· udaljenost od vodovodnih, kan alizacijskih, toplovodnih i plinovodnih cijevi niskog i 
srednjeg tlaka najmanje 0,5 m

· udaljenost od gornjeg ruba kolnika najmanje 1,2 m

3.3. Elektroenergetska mreža 
Članak 13.
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Postojeća srednjenaponska elektroenergetska mreža izvedena je dijelom kao zračna mreža a 
dijelom kao kabelska mreža u zemljišnom pojasu postojećih prometnica. Nova 
srednjenaponska elektroenergetska mreža gradit će se u zemljišnom pojasu planiranih 
prometnica, u pojasu zelenih površina ili pješačkih staza, te iznimno u pojasu kolnika ukoliko 
je takvo rješenje nužno zbog ograničene širine zemljišnog pojasa prometnice. 
Na čestici 310/3 izgrađena je trafostanica na koju će se spojiti novi potrošači.
Rekonstrukciju postojeće i novu javnu rasvjetu izvoditi sa LED rasvjetnim tijelima i 
svjetlotehničkim rješenjima koja ne izazivaju svjetlosno onečišćenje. 

3.4. Plinovodna mreža
Članak 14.

Postojeća plinovodna mreža izgrađena je u zemljišnom pojasu postojećih prometnica. Nova 
plinovodna mreža gradit će se u zemljišnom pojasu planiranih prometnica, u pojasu zelenih 
površina ili pješačkih staza, te iznimno u pojasu kolnika ukoliko je takvo rješenje nužno zbog 
ograničene širine zemljišnog pojasa prometnice. 
Lokaciju i izgradnju građevina potrebno je uskladiti i razriješiti prema preuzetim Tehničkim 
pravilnicima i smjernicama TP-P 531 (Pravila za projektiranje, izgradnju i odravanje 
plinovoda i kućnih priključaka od tvrdog polietilena) i TP-G 465/II (Radovi na plinskoj mreži 
s radnim tlakom do 4 bara). 
Na temelju navedenih pravila planom se određuju slijedeći posebni uvjeti građenja:

· Ovisno o planiranoj potrošnji područje obuhvata Plana opskrbljivat će se prirodnim plinom iz 
plinske mreže naselja Velika Ludina.

· Planirani plinovod može se izvoditi na dubini od 1,0 m do 1,5 m. Plinovod se mora graditi 
istovremeno sa prometnicom.

· MinimaIna udaljenost kod približavanja, između podzemnog plinovoda i najbližeg dijela 
građevine (el. energetski kablovi, kanalizacione ili vodovodne cijevi, temelji, betonske plohe i sl.) 
iznosi 1 m.

· Sve iskope na udaljenosti 2 m i bliže podzemnim i nadzemnim građevinama plia (plinovoda s 
pripadajućim objektima) treba izvoditi isključivo ručno uz povećanu pažnju.

· Izvođač radova dužan je voditi računa da ne dođe do oštećenja ili prekida (pl. cijevi, 
izolacije, kat. zaštite i sl.), te je isto dužan odmah dojaviti distributeru plina koji jedini 
može obaviti popravak. Ukoliko dođe do otkrivanja pl. cijevi, ista se ne s mije zatrpati 
prije uvida nadzora distributera.

3.5. Vodoopskrbni sustav
Članak 15.

Postojeća vodovodna mreža izgrađena je u zemljišnom pojasu postojećih prometnica. Nova 
vodovodna mreža gradit će se u zemljišnom pojasu planiranih prometnica, u pojasu zelenih 
površina ili pješačkih staza, te iznimno u pojasu kolnika ukoliko je takvo rješenje nužno zbog 
ograničene širine zemljišnog pojasa prometnice. 
Svim građevinama u obuhvatu plana osigurano je priključenje na vodoopskrbni sustav. 
Dimenzioniranje vodoopskrbnih cjevovoda treba izvršiti na temelju hidrauličkog proračuna uz 
uvjet da se osiguraju količine sanitarne vode potrebne za opskrbu prostora.
Vodovodna mreža osim sanitarne vode propisane kvalitete treba osigurati i protupožarnu vodu 
i u tu svrhu treba izgraditi odgovarajuću mrežu vanjskih nadzemnih hidranata, sukladno 
Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

Članak 16.
Vodovodnu mrežu planirati i graditi sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te 
slijedećim uvjetima:

· cjevovode planirati iz PEHD materijala ili nodularnog lijeva (duktil) za profile jednake 
ili veće od NO 100mm, a za manje profile od PEHD cijevi 

· na svim križanjima cjevovoda izgraditi vodonepropusna betonska okna sa otvorom
minimalnih dimenzija 60/60cm (iznimno i manjim) i stupaljkama za silazak u okno
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· cijevi se polažu u kanal na način da cijev cijelom dužinom naliježe na posteljicu
· posteljicu izvesti od kamenog materijala krupnoće zrna od 0 -1 mm i to do 10cm ispod 

cijevi i 30cm iznad tjemena cijevi i minimalni nadsloj zamjenskog kamenog materijala 
od 90cm

· nakon montaže cjevovoda izvršiti ispitivanje, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda
· uz javne prometnice izvodi se hidrantska mreža sa nadzemnim hidrantima
· kod paralelnog vođenja vodovoda s drugim instalacijama vodovod i elektroenergetski 

kabeli se moraju predvidjeti na suprotnim stranama kolnika
· vodovod se obavezno planira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguće 

drugačije, i to uz posebno tehničko -projektno rješen je zaštite vodovoda, može se 
dopustiti odstupanje od tog pravila kao i smanjenje razmaka u slučaju paralelnog 
vođenja

· cjevovode projektirati u nogostupu ili bankini dalje od drveća i njihovog korijenja
· cjevovodi se mogu projektirati u kolniku samo kod prel aska cjevovoda s jedne na 

drugu stranu prometnice 
· minimalni razmaci vodovoda u horizontalnoj projekciji moraju iznositi:

o od kanalizacije najmanje 3m
o od visokonaponskog kabela najmanje 1.5m
o od niskonaponskog voda najmanje 1.0m
o od TK voda najmanje 1m

Spajanje građevinskih čestica na vodovodnu mrežu projektirati i izvodti sukladno važećoj 
tehničkoj regulativi i pravilima struke, te uvjetima nadležnog distributera.

3.6. Odvodnja otpadnih voda
Članak 17.

Na području obuhvata nema izgrađenog sustava odvodnje. Do izgradnje sustava odvodnje 
naselja Velika Ludina otpadne vode iz postojećih i planiranih građevina sakupljat će se u 
nepropusnim sabirnim jamama.  

3.7. Odvodnja oborinskih voda
Članak 18.

Oborinska voda sa postojećih i planiranih prometnica odvodit će se kanalima položenima u 
zemljišnom pojasu prometnica do ispusta u potok Ludinica. Oborinske vode sa parkirališta 
propuštat će se kroz separator ulja i masti. Oborinske vode sa krovova odvodit će se na teren.

4. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i 
ambijentalnih vrijednosti

Članak 19.
Na području obuhvata plana na k.č.br. 323 k.o. Velika Ludina nalazi se crkva sv. Miahaela koja je 
zaštićeno kulturno dobro (oznaka Z -2258). Za sve zahvate na crkvi i čestici potrebno je provesti 
postupak odobrenja propisan Zakonom o zaštiti kulutnih dobara te se planom ne propisuju posebne 
mjere zaštite.

5. Postupanje s otpadom 
Članak 20.

Na svakoj građevnoj čestici potrebno je predvidjeti mjesto za postavljanje spremnika za privremeno 
odlaganje otpada te ga primjereno zaštititi, oblikovati i uklopiti u okoliš. Spremnike treba postavljati na 
dostupnom mjestu uz javnu prometnu po vršinu, na prostoru koji je ograđen ogradom i zelenilom. 
Prostor za privremeno odlaganje otpada treba biti dostupan vozilima komunalnog poduzeća. 

6. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš 

Zaštita voda
Članak 21.

Odvodnja otpadnih voda
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Zaštita voda na području obuhvata Plana postići će se odvodnjom otpadnih voda razdjelnim 
sustavom odvodnje u nepropusne sabirne jame odnosno uređaj za pročišćavanje otpadnih 
voda. Plansko rješenje odvodnje otpadnih voda mora biti u skladu sa: 

· Zakonom o vodama (NN 153/09)
· očitovanjem nadležnog komunalnog poduzeća za odvodnju

Odvodnja oborinskih voda
Oborinske vode sa područja UPU-a će se nakon odgovarajuće predobrade ispustiti u 
prijemnik: potok Ludinica. Uvjetno čiste oborinske vode s prometnih površina mogu se 
upustiti u prijemnik putem slivnika s pjeskolovom.
Uvjetno čiste oborinske vode s krovnih površina mogu se ispuštati po površini vlastitog terena 
ili izravno u prijemnik.
Potencijalno onečišćene oborinske vode trebaju se prije upuštanja u prijemnik pročistiti u 
odgovarajućim objektima za obradu (separator ulja s taložnicom).
Prometne površine planirati u nepropusnoj izvedbi s optimalnim padom kojim će se 
omogućiti brže otjecanje i spriječiti razlijevanje po okolnom terenu i procjeđivanje u 
podzemlje.
Na području obuhvata UPU-a nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih 
ili otpadnih voda.

Članak 22.
U području obuhvata Plana zabranjuju se sljedeće aktivnosti:

· ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda
· građenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
· izgradnja spremnika i pretakališta za naftu i naftne derivate, radioaktivne, kemijske i 

ostale za vodu štetne i opasne tvari
· izgradnja cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu
· upotreba tvari štetnih za vodu kod izgradnje objekata
· uskladištenje radioaktivnih, kemijskih ili drugih za vodu štetnih i opasnih tvari
· odlaganje, zadržavanje ili odstranjivanje uvođenjem u podzemlje ostalih radioaktivnih, 

kemijskih ili drugih za vodu i tlo opasnih tvari
· upuštanje otpadnih voda u tlo uključivši i oborinske vode s cesta i ostalih prometnih 

površina, upuštanje u tlo rashladnih i termalnih otpadnih voda
Na području obuhvata plana dozvoljava se izgradnja objekata koji u svojoj djelatnosti ne
ispuštaju zagađene ili agresivne vode, ne koriste otrove i tvari štetne za okoliš i zdravlje ljudi, 
ne koriste naftu ili naftne derivate kao energent u proizvodnom procesu ili za zagrijavanje
prostorija, te uz uvjet da se u tim objektima ne izvode ložišta na tekuća goriva.

Zaštita od buke
Članak 23.

Na području plana su, u skladu s Zakonom o zaštiti od buke (NN 20/03) i Pravilnikom o
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), unutar 
zone  namijenjene samo stanovanju i boravku (zona buke 2.) najviše razine buke mogu biti:

· najviša dopuštena ocjenska razine buke imisije u otvorenom prostoru može biti 50
dB(A) danju i 40 dB (A) noću

Buka s prometnica ne predstavlja značajniju smetnju jer su prometnice namijenjene lokalnom 
prometu slabog intenziteta.

Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Preventivne mjere zaštite od poplava
Članak 24.

Planom se utvrđuju slijedeće preventivne mjere zaštite:
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Nije dozvoljeno:
· obavljati radnje kojima se može ugroziti stabilnost nasipa i drugih vodnogospodarskih 

objekata
· u inundacijskom području saditi i sjeći drveće i grmlje
· u inundacijskom području podizati zgrade, ograde i druge građevine osim zaštitnih 

vodnih građevina
· u neur eđenom inundacijskom pojasu, do razdoblja dok ne bude definirana vanjska 

granica tog područja, te utvrđena pripadnost vodnom dobru istoga područja, na 
udaljenosti manjoj od 5.0 m od ruba postojećeg korita, podizati zgrade, ograde i druge 
građevine osim zaštitnih vodnih građevina

· obavljati ostale aktivnosti iz članka 106. Zakona o vodama te ostalih članaka koji 
određuju režim korištenja prostora vodnih građevina

Za svaki zahvat u prostoru koji je vezan uz vodni režim potrebno je osigurati minimalnu 
protoku (biološki minimum) kako bi se spriječile negativne posljedice uzduž toka.

Preventivne mjere zaštite od potresa
Članak 25.

Osnovni stupanj seizmičnosti za područje Općine Velika Ludina iznosi VII stupanj MCS 
skale. U cilju smanjenja šteta od potresa Planom se utvrđuju slijedeće preventivne mjere 
zaštite:

· sustavna primjena Pravilnika o tehničkim normativima izgradnje objekata visoke 
gradnje u seizmičkim područjima

· mjere građenja kojima se ograničava gustoća izgradnje, namjena i visina zgrada te 
njihova međusobna udaljnost u naseljima

· mjere zaštite u cilju osiguranja odgovarajućih građevina i prostora za sklanjanje 
stanovništva i materijalnih dobara te drugih oblika i potreba u zbrinjavanju 
stanovništva u slučaju nastanka opasnosti

· mjere spašavanja, sana cije i ponovne uspostave funkcije zgrada, građevina i 
infrastrukturnih sustava

· mjere organizacije i provedbe zaštite za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti

Mjere civilne zaštite u prostornom planiranju
Članak 26.

Mjere civilne zaštite u prostornom planiranju određuju se temeljem „Pravilnika o mjerama 
civilne zaštite u prostornom planiranju“ kojega sukladno članku 49. Zakona o sustavu civilne 
zaštite (Narodne Novine 82/15)  donosi čelnik Državne uprave (središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za poslove civilne zaštite). U trenutku izrade Plana čelnik Državne uprave 
još nije donio „Pravilnik o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju“. 
U obuhvatu plana treba osigurati uvjete za uzbunjivanje stanovništva sukladno „Pravilniku o 
postupku uzbunjivanja stanovništva“ (Narodne Novine 47/06 110/11 i 10/15).

Zaštita od požara
Članak 27.

U izradi projekata za građevine u obuhvatu plana zaštita od požara osigurava se slijedećim 
mjerama:

· Potrebno je osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne 
tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 
55/94 i 142/03).

· Potrebno je osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama 
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06).

· U svrhu spriječavanja širenja vatre i dima unutar građevina, spriječavanja širenja 
požara na susjedne građevine, omogućavanja sigurne evakuacije osoba iz građevina te 
zaštite spašavatelja, građevine je potrebno projektirati prema odredbama važećih 
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propisa kojima se regulira otpornost na požar i drugim zahtjevima kojima građevine
moraju udovoljavati u slučaju požara.

· Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama važećih propisa kojima 
se uređuje projektiranje i izgradnja plinskih kotlovnica.

· U obuhvatu plana zabranjuje se proizvodnja, skladištenje i korištenje eksp lozivnih 
tvari.

· U obuhvatu plana zabranjuje se izgradnja i uređivanje poslovnih prostora za 
proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva te popravljanje i prepravljanje oružja.

· Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama važećih propisa kojima 
se uređuje projektiranje i izgradnja ugostiteljskih objekata.

· Sustave za dojavu požara projektirati i izvesti prema važećim propisima kojima se 
uređuje projektiranje i izvedba istih.

· Stabilne sustave za gašenje požara projektirati i izvesti prema v ažećim propisima i 
uputama proizvođača. 

· Skladišta projektirati i izvesti prema važećim propisima kojima se uređuje zaštita 
skladišta od požara i eksplozija.

· Elektroenergetska postrojenja projektirati i izvesti prema važećim propisima kojima se 
uređuje zaštita elektroenergetskih postrojenja od požara i eksplozija.

· Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru kod kojih se predviđa korištenje 
zapaljivih tekućina i plinova te gdje postoje prostori ugroženi eksplozivnom 
atmosferom primijeniti odredbe važ ećih propisa kojima se uređuje problematika 
prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom.

· Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju građevina određenih posebnim propisom iz 
područja zaštite od požara potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara kao podlogu
za projektiranje mjera zaštite od požara u glavnom projektu predmetnog zahvata u 
prostoru.

· Za zahvate u prostoru koji su određeni posebnim propisom o gradnji i propisima iz 
područja zaštite od požara potrebno je od Policijske uprave sisačko – moslavačke 
ishoditi potvrdu da su u glavnom projektu primijenjene propisane mjere zaštite od 
požara.

· Prilikom projektiranja pojedinog zahvata u prostoru primijeniti propise vezane za 
zaštitu od požara koji su važeći u trenutku izrade projektne dokumentacije.

III. ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 28.

Plan  je  izrađen  u  šest  izvornika koji  se  čuvaju  u  dokumentaciji  prostora.

Članak 29.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Velika 
Ludina. 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-29
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.
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64.
Na temelju članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" 

Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika 
Ludina na svojoj 30. sjednici održanoj 02.08.2016. godine, donijelo je slijedeću

O   D   L   U   K   U
I

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludin a za razdoblje od 
01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine i to kako slijedi:

U KN
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI  2.535.515,93

- od toga:
a) prihodi poslovanja                   2.449.513,18
b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                            56.002,45

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                                3.542.082,42
- od toga:

a) rashodi poslovanja                                                               2.657.532,48
b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              914.549,94

NEPODMIRENE OBVEZE: 660.660,99
- od toga:

a) za materijalne rashode 51.760,54
b) za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 608.900,42

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2016. godine                                 313.283,69

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

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  402-01/16-02/19
URBROJ: 2176/19-02-16-7
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

65.
Na temelju članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" 

Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika 
Ludina na svojoj 30. sjednici održanoj 02.08.2016. godine, donijelo je slijedeću

O   D   L   U   K   U

I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića 

Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine i to kako slijedi:

U KN
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UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI592.424,86
- od toga:
a) prihodi poslovanja      592.424,86

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                     513.943,51
- od toga:

a) rashodi poslovanja                                   513.943,51

NEPODMIRENE OBVEZE: 2.853,29
- od toga:

a) za materijalne rashode                                                       2.853,29

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2016. godine                       96.972,55

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

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  402-01/16-02/19
URBROJ: 2176/19-02-16-8
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

66.
Na temelju članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" 

Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika 
Ludina na svojoj 30. sjednici održanoj 02.08.2016. godine, donijelo je slijedeću

O   D   L   U   K   U

I
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine i to ka ko 
slijedi:

U KN
UKUPNI PRIHODI                                                                                    75.137,54

- od toga:
a) prihodi poslovanja 75.137,54

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                          72.549,47
- od toga:

a) rashodi poslovanja                                                             57.708,36
b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         14.841,11

NEPODMIRENE OBVEZE: 6.018,91
- od toga:

a) za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.018,91

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2016. godine                                         11.775,30

Strana : 298 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XIII Broj : 4



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

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  402-01/16-01/19
URBROJ: 2176/19-01-16-9
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.
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67.
Na temelju članka 111.Zakona o 

proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 
i 136/12) i članka 34. Statuta Općine 
Velika Ludina ("Službene novine" 
Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 
2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine, donijelo je 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

I
Prihvaća se Konsolidirano 

financijsko izvješće Općine Velika Ludina 
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2016. godine.

Konsolidirano financijsk o izvješće 
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2016. godine sastavni je dio ovog 
Zaključka i isto se ne objavljuje u 
„Službenim novinama Općine Velika 
Ludina“.

II
Ovaj Zaključak objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Velika 
Ludina“.     

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  402-01/16-02/20
URBROJ: 2176/19-02-16-2
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

68.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z   A  K  L   J  U  Č  A  K

I

Prihvaća se Godišnje izvješće 
Poduzeća Ludina d.o .o. Velika Ludina, 
Obrtnička 3, 44316 Velika Ludina  za 
2015. godinu koje se sastoji od:

- Odluke Skupštine Društva o 
prihvaćanju godišnjeg izvješća uprave za 
2015. godinu,

- Odluke o utvrđivanju financijskih 
izvještaja za 2015. godinu,

- Odluke o pokr iću gubitaka 
društva,

- Odluke o davanju razrješnice 
direktoru Društva za 2015. godinu,

- Odluke o pojednostavljenom 
smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića 
gubitka,

- Odluke o izmjenama Izjave o 
osnivanju Ludine d.o.o.,

- Godišnjeg Izvješća uprave o
stanju društva za 2015. godinu,

- Godišnjeg financijskog izvještaja 
poduzetnika za 2015. godinu,

- Bilance sa stanjem na dan 
31.12.2015. godine,

- Računa dobiti i gubitka za 
razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. 
godine,

- Bilješki uz financijske izvješ taje 
za 2015. godinu

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 
„Službenim novinama Općine Velika 
Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   363-01/16-01/39
URBROJ: 2176/19-02-16-1
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

69.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
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održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju

Vatrogasne zajednice Općine Velika 
Ludina u 2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju Vatrogasne zajednice Općine 
Velika Ludina, Mije Stuparića 30, 
Vidrenjak o utrošku financijskih sredsta va 
u 2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-13
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

70.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju

N.K. Sokol Velika Ludina u 2015. godini

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom 
poslovanjuN.K. Sokol Velika Ludina, Sv. 
Mihaela b.b., 44316 Velika Ludinao 
utrošku financijskih sredstava u 2015. 
godini.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 
nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-14
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

71.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanjuOsnovne škole Ludina  u 

2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju Osnovne škole Ludina, 
Obrtnička 12, 44316 Velika Ludina o 
utrošku financijskih sredstava u 2015. 
godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-15
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.
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72.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanjuKulturnog umjetničkog 

društva „Mijo Stuparić“ 
Velika Ludina u 2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju Kulturnog umjetničkog društva 
„Mijo Stuparić“ Velika Ludina, Obrtnička 
3, 44316 Velika Ludina o utrošku 
financijskih sredstava u 2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-16
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

73.
Na teme lju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju Župe sv. Mihaela arkanđela 

Ludina u 2015. godini

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom 
poslovanju Župe sv. Mihaela arkanđela 
Ludina, Obrtnička 1,44316 Velika Ludina 
o utrošku financijskih sredstava u 2015 . 
godini.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 
nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-17
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

74.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanjuUdruge hrvatskih veterana, 
invalida, branitelja Domovinskog rata 
Republike Hrvatske, Ogranka Velika 

Ludina u 2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju Udruge hrvatskih veterana, 
invalida, branitelja Domovinskog rata 
Republike Hrvatske, Ogranka Velika 
Ludina, Obrtnička 3,44316 Velika Ludina 
o utrošku financijskih sredstava u 2015. 
godini.

II
Ovaj Zaključak s tupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-18
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

75.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju Voćara i vinogradara 

Moslavineu 2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju Voćara i vinogradara 
Moslavine, Obrtnička 3, 44316 Velika 
Ludinao utrošku financijskih sre dstava u 
2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-19
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

76.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 

održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju Š.R.U. „ŠARAN“ VELIKA 

LUDINA u 2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju Š.R.U. „ŠARAN“ Velika 
Ludina, Obrtnička 3, 44316 Velika 
Ludina,o utrošku financijskih sredstava u 
2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-20
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

77.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće O pćine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju Š.R.K. „MOSLAVAC“ 

Popovačau 2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju Š.R.K.  Moslavac Popovača, 
Vinogradska 15, 44317 Popovačao utrošku 
financijskih sredstava u 2015. godini.

II
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Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 
nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-21
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

78.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju R.K. „LAURUS“ Velika 

Ludinau 2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju R.K. „LAURUS“ Velika 
Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika 
Ludinao utrošku financijskih sredstava u 
2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-22
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

79.

Na temel ju članka 34. Statuta 
Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju Udruge slijepih Grada 

Kutineu 2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju  Udruge slijepih Grada Kutine, 
A. Šenoe 2,44320 Kutina, o utrošku 
financijskih sredstava u 2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-23
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

80.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju Hrvatske gorske službe 

spašavanja,
Stanica Novska u 2015. godini

I
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Prihvaća se Izvješće o financijskom 
poslovanju Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanica Novska, O sječka 20, 
44330 Novska, o utrošku financijskih 
sredstava u 2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-24
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

81.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju Hrvatskog crvenog križa, 

Gradsko društvo crvenog križa Kutina u 
2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju Hrvatskog crvenog križa, 
Gradsko društvo crvenog križa Kutina,  
Augusta Šenoe 2,  44320 Kutina, o utrošku 
financijskih sredstava u 2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-25
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

82.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanjuNeuropsihijatrijske bolnice 

Dr. Ivan BarbotPopovača
u 2015. godini

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom 

poslovanju Neuropsihijatrijske bolnica Dr. 
Ivan BarbotPopovača,Jelengradska 1, 
44317 Popovačao utrošk u financijskih 
sredstava u 2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-26
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

83.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine 
Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj 02.08.2016. godine donosi 
slijedeći
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 
poslovanju Udruge OSI – osoba s 

invaliditetom Kutina
u 2015. godini

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom 
poslovanju Udruge OSI – osobe s 
invaliditetom Kutina, Augusta Šenoe 2, 
44320 Kutina o utrošku financijskih 
sredstava u 2015. godini.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan 

nakon objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-27
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

84.
Na temelju članka 9. Odluke o 

načinu prodaje dionica, poslovnih i 
vlasničkih udjela u vlasništvu Općine 
Velika Ludina („Službene novine 
Općine Velika Ludina“ br. 3/16), članka 
64. stavak 4. Zakona o proračunu (N.N. 
87/08, 136/12 i 15/15) i članaka 34. 
Statuta Općine Velika Ludina 
(„Službene novine Općine Velika 
Ludina broj 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), na
prijedlog Općinskog načelnika, 
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina 
na svojoj 30. sjednici održanoj dana 
02.08.2016. godine donijelo je

O D L U K U

o provedbi postupka javnog 
prikupljanja obvezujućih ponuda
za prodaju dionica u trgovačkom 
društvu Hidraulika Kutina d.d.

Članak 1.
Temeljem Odluke Općinskog vijeća 
Općine Velika Ludina o prodaji dionica u 
trgovačkom društvu Hidraulika Kutina d.d. 
Klasa: 402 -01/16-01/28, Urbroj: 2176/19 -
16-02-2 od 31.05.2016. godine objavljen je 
Poziv za iskazivanje interesa za kupnju 
dionica trgovačkog društva Hidraulika 
Kutina d.d. u Narodnim novinama br. 60 
od 01. srpnja 2016. godine. 

Članak 2.
Na objavljeni Poziv zaprimljeno je jedno 
pismo namjere i to od: Dubravka Bazine iz 
Kutine, Dragutina Pavčeca 10. 

Članak 3.
U roku od 15 dana od dana donošenja ove 
Odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine 
Velika Ludina uputiti će pisani poziv za 
dostavu obvezujuće ponude potencijalnom 
ponuditelju koji je dostavio pismo namjere.

Članak 4.
Ponuditelj je uz svoju ponudu dužan 
uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u 
visini 4.800,00 kuna. 

Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 
Velika Ludina za poduzimanje svih 
pravnih radnji potrebnih za provedbu ove 
Odluke.

Članak 6.
Ova odluka stup a snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-01/16-01/28
URBROJ: 2176/19-02-16-9
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

85.
Temeljem članka 13.stavak 8. 

Zakona o zaštiti o požara (N.N. 92/10) i 
članka 34. Statuta Općine Velika 
Ludina(“Službene novine Općine Velika 
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Ludina” 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko 
vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 
30.sjednici održanoj 02.08.2016. godine 
donijelo je

Izvješće o stanju provedbe 
Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja
zaštite od požara za područje Općine 

Velika Ludina za 2015. godinu

I.
Općina Velika Ludinaje po Godišnjem 

provedbenom planu u cilju unapređenja 
zaštite od požara na području Općine 
Velika Ludina u 201 5. godini provela 
slijedeće radnje: 

Održana je 10. pokazno -tehnička 
vježba sa ciljem provjere ispravnosti 
vatrogasne opreme svih DVD-a koja se već 
tradicionalno održava u Katoli čkom 
Selišću, na kojoj je sudjelovalo 95 
vatrogasaca sa 1 navalnim vozilom, 4 auto 
cisterne i 5 vatrogasnih motornih štrcaljki. 
Održani su i savjetodavni sastanci kako bi 
se opasnost od nastajanja i širenja požara 
smanjila na najmanju moguću mjeru, te 
upozoravanje pučanstva na zabranu loženja 
na otvorenom prostoru.

U 2015. godini vatrogasne postrojbe 
intervenirale su ukupno 13 puta i to:

Požari: 
- 6 požara otvorenog prostora
- 1 požar gospodarskog objekta

Tehnička intervencija: 
- 2 tehničke intervencije na cesti
- 1 tehnička intervencija na pruzi
- 2 tehničke intervencije 

ispumpavanja vode iz objekta
- 1 vatrogasno osiguranje

Na intervencijama su sudjelovali sljedeći 
DVD-i:

- DVD Velika Ludina     – 6 
intervencija

- DVD Vidrenjak            – 4 
intervencije

- DVD Okoli – 2 
intervencije

- DVD Mustafina Klada – 1 
intervencija 

Na navedenim intervencijama 
sudjelovalo je 67 vatrogasaca, a utrošeno je 
ukupno 246 sati rada.

Održan je 01.12.2015. god. ispit za 
zvanje Vatrogas ni dočasnik I kl. , kojeg je 
uspješno završilo 22 polaznikateispit za 
zvanje Vatrogasni časnik I kl., koji je 
održan u VZG Kutina, uspješno su položila 
3 polaznika..

Na području općine Velika Ludina
(k.o. Okoli, Vidrenjak, dio k.o. Grabrov 
Potok i Ludina)u 2015. godini Hrvatske 
vode izvodi le su radove održavanja na 
sljedećim objektima:

· Radovi na vodotocima I i II Reda ( 
Rijeka Česma, Oteretni kanal, 
Ludinica, Grabrov potok, Gok 2 ...) 
u dužini cca 30 km - radovi se 
sastoje, uglavnom od košnje i nešto 
manjeg krčenja sitnijeg raslinja i 
šiblja do Ø 3cm, odnosno 5 cm.

· Radovi održavanje detaljne 
melioracijske mreže za odvodnju –
kanalska mreža III i IV reda: 303
kanala u ukupnoj dužini 210 km -
radovi košnje s manjim udjelom 
krčenja sitnijeg raslinja i šiblja.

Izvršeno je košenje i čišćenje 
zemljišnog pojasa uz ceste na području 
Općine Velika Ludina.

II.
Općina Velika Ludina je 

Proračunom za 201 5. godinu za gore 
navedene aktivnosti osigurala 182 .000,00 
kuna, od čega je ostvareno 181.800,00 
kuna. 

III.
Izvješće o stanju provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara za područje Općine 
Velika Ludina za 2015. godinu dostavit 
Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za 
zajedničke poslove.

IV.
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Ovo Izvješće o stanju provedbe 
Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara za područje Općine 
Velika Ludinaza 2015. godinu objavit će se 
u „Službenim novinama Općine Velika 
Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   214-01/16-01/02
URBROJ: 2176/19-02-16-4
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

86.
Na temelju članaka 13.stavka 4. 

Zakona o zaštiti od požara ("Narodne 
novine" br. 92/10), Procjene ugroženosti 
od požara za Općinu Velika Ludina, 
Provedbenog plana unapređenja zaštite 
od požara za područje Sisačko -
moslavačke županije za 2016. godinu 
(KLASA: 214 -01/16-03/02, URBROJ: 
2176/01-02-16-9 od 16. svibnja 2016. 
godine) i članka 34. i 35. Statuta Općine 
Velika Ludina (“Službene novine 
Općine Velika Ludina” 6/09 , 7/11, 2/13 i 
6/14) Općinsko vijeće Općine Velika 
Ludina na svojoj 30.sjednici održanoj 
02.08.2016. godine donijelo je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA ZA PODRUČJE
OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2016. 

GODINU

Članak 1.
Općinsko vijeće Opći ne Velika 

Ludina donosi Godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za područje 
Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: 
Provedbeni plan) u cilju unapređenja 
zaštite od požara na području Općine 
Velika ludina.

Članak 2.
U cilju unapređenja zašt ite od 

požara na području Općine Velika Ludina 

potrebno je u 2016 . godini provesti 
slijedeće organizacijske, tehničke i 
urbanističke mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1.Vatrogasna postrojba

a) Na području Općine Velika Ludina 
nema profesionalnih vatrogasnih 
postrojbi, već djeluju Središnje 
Dobrovoljno vatrogasno 
društvoVidrenjak, te 8 
Dobrovoljnih vatrogasnih društava:  
Velika Ludina, Mustafina Klada, 
Okoli, Gor nja Vlahinička, 
Katoličko Selišt e, Mala Ludina, 
Ruškovica i Kompator.

Izvršitelj zadatka: Općina Velika 
Ludina

b) Ne organizira se stalno 24 -satno 
dežurstvo u sjedištu postrojbe već 
se uzbunjivanje vrši osloncem na 
dežurstvo 112 ili 193, a 
obavješćivanje se obavlja 
uzbunjivanjem zapovjednika i/ili 
zamjenika zapovjednika postrojbi 
koji dalje uzbunjuju sustavom veza 
(RU, telefon, mobitel) sastav 
postrojbi.
Prilikom uništavanja biljnih 
ostataka paljenjem potrebno je, 
sukladno Odluci o agrotehničkim 
mjerama te mjerama za uređivanje i 
održavanje p oljoprivrednih rudina 
na području Općine Velika 
Ludina,osigurati dežurstvo 
vatrogasaca.

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, 
Vatrogasna zajednica 
Općine Velika Ludina

c) Sukladno Pravilniku o postupku 
uzbunjivanja stanovništva (NN 
47/06 i 110/11) Dobrov oljna 
vatrogasna društva Općine Velika 
Ludina provode redovito ispitivanje 
ispravnosti sustava za uzbunjivanje 
svake prve subote u mjesecu u 12 
sati korištenjem znaka „prestanak 
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opasnosti“, osim ako je taj dan 
blagdan u Republici Hrvatskoj. 
Sukladno Pravil niku o minimumu 
tehničke opreme i sredstava 
vatrogasnih postrojbi(NN 43/95) i 
Pravilnika o minimumu opreme i 
sredstava za rad određenih 
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 
vatrogasnih društava (NN 91/02) 
zadužuju se DVD Vidrenjak,
Velika Ludina, Mustafina K lada, 
Okoli, Gor nja Vlahinička, 
Katoličko Selišt e, Mala Ludina, 
Ruškovica i Kompator na provjeru i 
eventualno popunjavanje opremom 
isredstvima za rad u slučaju 
nedostataka. 

Izvršitelj zadatka: DVD 
Vidrenjak, Velika Ludina, 
Mustafina Klada, Okoli, Gornja 
Vlahinička, Katoličko Selište, Mala
Ludina, Ruškovica i Kompator

1.2.Normativni ustroj zaštite od požara

Općina Velika Ludina ima 
organiziranu dimnjačarsku službu 
na svom područjusukladno Odluci o 
komunalnim djelatnostima koje se 
mogu obavljati na temelju 
koncesije na području Općine 
Velika Ludina („Službene novine 
Općine Velika Ludina“ broj: 4/12).

Izvršitelj zadatka: Općina Velika 
Ludina

2. TEHNIČKE MJERE

2.1.Vatrogasna oprema i tehnika

a) Za potrebe rada DVD -a članovi 
raspolažu vatrogasnim domom, 
spremištem, navalnim vozilima, 
autocisternama, kombi vozilima, 
motornim vatrogasnim štrcaljkama 
i opremom za tehničke intervencije.
Središnje DVD Vidrenjak uz 
pravovremeno okupljanje može 
efikasno intervenirati u vremenu od 
15 minuta na cijelom području 
lokalne samouprave.

Izvršitelj zadatka:Općina Velika Ludina, 
Vatrogasna zajednica 
Općine Velika Ludina

b) Potrebno je izvršiti pregled vozila i 
opreme te otkloniti eventualne 
nedostatke na opremii vozilima 
kako bi u svakom trenutku bili 
spremni za intervenciju. 

Izvršitelj zadatka:Državna uprava 
za zaštitu i spašavanje Područni 
ured  Sisak, Vatrogasna zajednica 
Općine Velika Ludina, 
SredišnjiDVD Vidrenjak

2.2.Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

Dojave i cjelokupna komunikacija 
oko nastalog događaja obavljaju se 
fiksnim i  mobilnim  uređajima 
pozivom na dežurni operativni 
centar 112 Državni ured za zaštitu i 
spašavanje, Područni ured za zaštitu 
i spašavanje Sisak, te se vrši 
uzbunjivanje zapovjedn ika 
središnjeg DVD Vidrenjak.

Izvršitelj zadatka: Središnji DVD 
Vidrenjak, Vatrogasna zajednica 
Općine Velika   

Ludina, Općina Velika Ludina

3. URBANISTIČKE MJERE

3.1.Prostorno-planska dokumentacija

Općina Velika Ludina ima izrađen 
Prostorni plan uređenja Općine. 
Izrađivač je bio dužan kod izrade 
pridržavati se zahtjeva iz područja 
zaštite od požara i važećih zakona i 
propisa.

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina

3.2.     Prohodnost prometnica i javnih 
površina

Na području Općine Velika Ludina
sve su prometne i javnepovršine 
uvijek prohodne u svrhunesmetane 
intervencije. Svaka fizička i pravna 
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osoba koja ima potrebu za 
korištenjempredmetnih površina u 
neku drugu svrhu (izvođenje radova 
i sl.) dužna je zatražitisug lasnost 
Općine i voditi računa o sigurnosti 
prometa (cestovnog i pješačkog). 
Sveeventualne prepreke otkloniti u 
najkraćem roku. Do svih javnih 
građevina (dječji vrtić,osnovna 
škola, ambulanta, pošta i dr.) 
osiguran je cestovni prilaz, a kroz 
11 naseljaizvedena je vodovodna 
mreža s nadzemnim i podzemnim 
hidrantima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika 
Ludina

3.3. Minimalne količine vode za gašenje 
požara i tlak

Ispitivanje hidrantske mreže mora 
se provjeravati u vremenu i na 
način propisanPravilnikom o 
uvjetima za obavljanje ispitivanja 
stabilnih sustava za dojavu i 
gašenjepožara (NN 67/96 i 41/03). 

Izvršitelj zadatka: Barbarić 
produkt d.o.o. Ivanić Grad, Općina 
Velika Ludina

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara

Na području općine izvedena je 
vodovodna mreža s nadzemnim i 
podzemnim hidrantima u 11
naselja, sukladno Pravilniku za 
hidrantsku mrežu ( NN
8/06),odgovarajućeg promjera za 
priključak vatrogasnih cijevi i na 
međusobnom razmakusukladno 
hidrauličkom proračunu i 
Pravilniku. Prostor oko hidr anata 
mora biti stalno dostupan.

Izvršitelj zadatka: Moslavina 
d.o.o.Kutina, Općina Velika Ludina
3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara

U neposrednoj blizini Općine 
Velika Ludina nalazi se rijeka 
Česma koja se može koristiti kao 

neiscrpni izvor vode za gašenje 
požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika 
Ludina, Središnji DVD Vidrenjak 

4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA 
KOMUNALNOG OTPADA

Općina Velika Ludina nema na 
svom području odlagalište 
komunalnog otpada, već tvrtka
„Moslavina d.o.o.“ Kutina sakuplja 
i odvozi komunalni otpad.

Općina Velika Ludina u 2014. 
godini izradilaje potrebnu 
dokumentaciju i pribavila 
građevinsku dozvolu za izgradnju 
Reciklažnog dvorišta. U 2015. 
godini radilo se na izmjenama 
projektne dokumen tacije prema 
uputi Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. Sa 
izmijenjenom projektnom 
dokumentacijom u 2016. godini 
Općina će se prijaviti na natječaj za 
sufinanciranje izgradnje 
Reciklažnog dvorišta za odvojeno 
prikupljanje otpada.

5. ORGANIZACIJSKE I 
ADMINISTRATIVNE MJERE 
ZAŠTITE OD POŽARA NA 
OTVORENOM PROSTORU

a) Sukladno važećim propisima i 
Programu aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za RH koji donosi vlada 
RH, Općina Velika Ludina ima 
izrađenu Procjenu ugroženosti od 
požara i Plan zaštite od požara , a 
tijekom 2016. godine biti će 
izrađena nova Procjena ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije i 
Plan zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije.

Izvršitelj zadatka: Općina Velika 
Ludina
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b) Općina Velika Ludina nema na 
svom području miniranog 
zemljišta.

c) DVD redovito organizira pokazne 
vježbe vezane za gašenje požara, a 
u skladu s mogućnostima i 
zainteresiranosti organizira
osposobljavanje za vatrogasca.

Izvršitelj zadatka: Općina Velika 
Ludina, DVD

d) Općina Velika Ludina i Vatrogasna 
zajednica Općine Velika Ludina 
organizira savjetodavne sastanke 
kako bi se opasnost od nastajanja i 
širenja požara smanjila na najmanju 
moguću mjeru. 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, 
Vatrogasna zajednica 
Općine Velika Ludina

e) Općina Velika Ludina ima 
propisane mjere za uređivanje i 
održavanje rudina, živica i međa, 
poljskih putova i kanala sukladno 
Odluci o agrotehničkim mjerama te 
mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području 
Općine Velika Ludina.

Izvršitelj zadatka: Općina Velika 
Ludina

f) Redovito čišćenje vodotoka i 
melioracijskih kanala od biljnog i 
komunalnog otpada za Općinu 
Velika Ludina izvode Hrvatske 
vode d.o.o.

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode 
d.o.o. Kutina 

g) Na području Općine Velike Ludine 
domaćinstva su, uglavnom 
priključena na vodovodnu mrežu. 
Prirodna pričuva vode  je rijeka 
Česma. 

Izvršitelj zadatka : Općina Velika 
Ludina, Središnji DVD Vidrenjak

h) Na području Općine ima državnih 
cesta dužine 5 km, župan ijskih 
cesta 26 km, lokalnih cesta 4,90 km 
i nerazvrstanih cesta 30,42 km. 
Vrši se obvezno čišćenje 
zemljišnog pojasa uz ceste.

Izvršitelj zadatka : Županijska uprava za 
ceste Sisačko -
moslavačke županije, 
Općina Velika Ludina

i) Područjem općine prolazi 
magistralna glavna željeznička 
pruga s oznakom MG 2.1 dužine 
5,1 km i služi za mješoviti promet 
putničkih i teretnih vlakova. 
Čišćenje pojasa uz željezničku 
prugu izvršavaju Hrvatske 
željeznice.

Izvršitelj zadatka : Hrvatske 
željeznice

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Velika 
Ludina upoznat će s odredbama ovoga 
Provedbenog plana sve pravne osob e koje 
su ovim Planom predviđene kao izvršitelji 
pojedinih zadataka.

Članak 4.
Sredstva za provedbu obveza Općine 
Velika Ludina koje proizlaze iz ovoga 
Provedbenog plana, osigurat će se do 
visine ut vrđene Proračunom Općine za 
2016. godinu.

Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina
jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju 
provedbe 
Provedbenog plana.

Članak 6.
Izvješće o st anju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 
požara za područje Općine Velika Ludina
dostavit će se Sisačko-moslavačkoj
županiji, Služba za zajedničke poslove.

Članak 7.
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Ovaj Provedbeni plan objavit će se u 
„Službenim novinama Općine Velika 
Ludina”.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   214-01/16-01/02
URBROJ: 2176/19-02-16-5
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

87.
Na temelju članaka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 36/15), članaka 34. Statuta Općine Velika 
Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina broj 6/09, 7/11 i 2/13) i članka 5. 
Odluke o komunalnoj naknadi Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika 
Ludina“ broj 9/01), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 30. sjednici 
održanoj dana 02.08.2016. godine donijelo je

P R O G R A M 
održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Programom utvrđujese opis i opseg poslova komunalne infrastrukture na 
području Općine Velika Ludina za 2016. godinu, koji obuhvaća: održavanje javnih površina, 
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, održavanje groblja, održavanje javne 
rasvjete.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.
DINAMIKA ODRŽAVANJA ZELENIH I OSTALIH POVRŠINA

- Održavanje zelenih površina na području Općine Velika Ludina 
- Zimsko održavanje u skladu sa vremenskim uvjetima

Red.br.
Redovno tijekom cijele god.

ovisno o snijegu i vremenskim 
uvijetima

Mjesto

1. Svakodnevno i prema potrebi

Velika Ludina
-centar i okolica centra

-Dječji vrtić
-Dom zdravlja

-okolica crkve Sv. Mihaela
-okolica stare i nove zgrade Općine 

-autobusna stanica

2. Mjesečno
Vidrenjak

-dom i okolica sa dječjim igralištem,
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- autobusna stanica

3. Mjesečno
Okoli

-dom, vatrogasni dom, igralište i škola
- autobusne stanice 

4. Mjesečno
Katoličko Selišće

-dom i okolica doma
-autobusna stanica

5. Mjesečno
Mala Ludina

-dom i okolica sa dječjim igralištem
-autobusna stanica

6. Mjesečno
Kompator

-dom i okolica
-autobusna stanica

7. Mjesečno
Grabričina

-autobusna stanica

8. Mjesečno
Mustafina Klada

-dom i okolica doma
-autobusna stanica

9. Mjesečno
Ruškovica

-dom i okolica doma
-autobusna stanica

10. Mjesečno
Gornja Vlahinićka

-dom i okolica
-autobusna stanica

11. Mjesečno
Grabrov Potok

-dom i okolica doma
-autobusna stanica

12. Sukladno potrebi Zeleni pojasevi lokalnih prometnica

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA

Članak 3.

A – OKOLI raznovrsni zahvati po cijelom naselju

1.…..  MUDIFAJ kolni ulaz na poljoprivrednu parcelu:

----- napraviti kolni ulaz /razgradnja starog polomljenog propusta; građevinska  priprema 
iskopom I formiranjem kamenog ležišta; iskop lijevo -desno na ukupnoj širini parcele –cca 
2x10m; ugradnja cijevi sa kamenim obostrano bočnim nabijenim tamponom i nadsvođenjem; 
zacjevljenjemcijevi - beton  Ø1000, 6 kom
----- na lokaciji odrađenog propusta pokupiti šutu, isplanirati i urediti 

2……  ČESMANSKA I ULICA JASENA … asfaltiranje propusta

----- dograditi tampon, zbiti ga,  emulzijom premazati kontakt reza na postojećem asfaltu i 
asfaltirati  na postojeću kotu prometnice  
----- asfaltiraju se već sanirani propusti /Štibrić-2014-2015./ cca P=2 ( 4mx0,70m); d= 5cm

3……  ZRINŠČAK… razgrnuti raznovrstan materijal 
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-----strojno odraditi po potrebi i dogovoru  

4……  NAFTAPLINSKA … saniranje udarnih rupa u ulici, lijevo i desno i kod Raspela 

----- kod Raspela temeljito odraditi lepezu u svim smjerovima:
isjeći po logičnim linijama po potrebi nado graditi tampon istovjetnim materijalom nabiti ga i         
asfaltirati; dograditi bankine na lepezi kod Raspela  

---- desno – prema PSP-u: izrezati i oblikovati udarne rupe isprati ili ispuhati; suhe premazati 
emulzijom i doasfaltirati na postojeću kotu prometnice 

----- lijevo - sve do makadamskog kolnika ………. u svemu isto kao DESNO

B– VELIKA LUDINA - MOSLAVAČKA --- BLAŽEVIĆ…..odvojak desno /smjer 
prema centru VL/

----- skinuti travnato-humusni sloj u širini 2,50m 
----- nasuti kameni tampon – 3 kamiona kamenog agregata 30-60
-----rasuti planirati i uvaljati na dužini dvorišta Blažević /od ceste do međe/

C– G. POTOK - BUKOVEC --- 2 zahvata

1.----- odvojak desno /smjer u brdo/:
pregrejderirati od glavne bukovačke ceste do buća-golica i povaljati /kamenog materijala ima 
dovoljno; na prometnici se radi  travnati hrbat u sredini i treba ga izravnati- GREDER/

2.----- na ulasku u Bukovec prva usponita lokacija:
….. izrezati asfalt; dograditi tampon; zbiti ga  i doasfaltirati  na postojeću kotu prometnice  

D– VELIKA LUDINA - CVJETNA ULICA: 

1…… kod kuć. br. 8 podlokana zemljana zona i nastala rupa
…….  temeljito zatvoriti  plašt cijevi i zatrpati zemljanim materijalom nastalu rupu

2.…..  gospodin Mlinar Pavo …. lokacija vrh Cvijetne: dobaviti, isplanirati , uvaljati  
2kamiona kamenog agregata 30-60

E– PEŠĆENICA: 

1……   asfaltiranje propusta ….. 2 propusta rađena za oborinsko rasterećenje zone 
klizišta
----- dograditi tampon, zbiti ga,  emulzijom premazati kontakt reza na postojećem asfaltu i 
asfaltirati  na postojeću kotu prometnice  
----- asfaltiraju se već izgrađeni propusti /Štibrić: poljski-2014-2015./ cca P=2 ( 6mx0,70m); 
d= 5cm

2……   asfaltiranje prometnice /klizna zona kod Lovačkog doma - Pešćenica-Ruškovica/
----- dograditi tampon, zbiti ga,  emulzijom premazati kontakt reza na postojećem asfaltu i 
asfaltirati  na postojeću kotu prometnice  
----- asfaltira se već pripremljena površina, ali je tu pripremu potrebno ponovo doraditi i zbiti 
jer je korištena za prometovanje nezatvorena asfaltom /Štibrić-2014-2015./ cca P= 4mx26m); 
d= 5cm
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3……  Cesta kod vinograda Kovačić --- kontaktirati vlasnika /-- --- ---/ radi točne 
pozicije cijevi
----- pripremiti jarak i ugraditi 6m korugirane cijevi / Ø prema odabiru raspoloživom na 
općinskom deponiju  i potrebi koju diktira situacija na terenu – predpostavka Ø50 ili 60  ili 
isti kao Ø propusta ispod ceste/  

F– MUSTAFINA KLADA: 

1-----nasipatiulicu koja vodi do kućeLengel Žarko

G– GORNJA VLAHINIČKA: 

1----- kod DOMA – korpom zagristi  i urediti  u  padu cestovni jarak ; djelomično je 
potrebno krčenje grmlja koje je obraslo jarak  sa zapuštenih graničnih posjeda
Lokacije:
desno: od broja 38 u smjeru Doma do propusta koji vodi ispod ceste i kopča se  na šahtu u 
lijevom jarku
lijevo: od hidranta u smjeru prema Domu i dalje do  šahte

Članak 4. 
Osim radova navedenih u članku 3. ovog Programa, izvršit će se i drugi radovi i 

popravci tijekom 2016. godine za koje će se pojaviti potreba , a sve do iznosa sredstava 
planiranih u Proračunu Općine Velika Ludina.

ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Članak 6.
Zamjena dotrajalih žarulja i rasvjetnih tijela na području Općine Velika Ludina vršit će 

se tijekom cijele godine prema dojavi građana i zapažanju komunalnog redara.
Dva puta godišnje izvršit će se pregled, popravak i zamjena neispravnih i dotrajalih 

rasvjetnih tijela i to jednom u proljeće i jednom u prosincu – prije Božićnih i Novogodišnjih 
blagdana.

Članak 7.
Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade, komunalnog doprinosa i grobne naknade.

Članak 8.
Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina”.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

DINAMIKA ODRŽAVANJA GROBLJA
- 1x mjesečno i po potrebi i više, tijekom cijele godine redovno
- Pojačano održavanje za Dan mrtvih, V. Gospu i prije sprovoda

Red.br.
Redovno tijekom cijele god.

ovisno o snijegu i vremenskim 
uvjetima

Mjesto

1. Mjesečno i po potrebi i više Groblje Mala Ludina
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OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/16-01/40
URBROJ: 2176/19-16-02-1
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

88.
Na temelju članka 27. Zakona o 

zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N. 
73/97) i članka 34. Statuta Općine Velika 
Ludina („Službene novine Općine 
Velika Ludina“ br: 6/09, 7/11, 2/13 i 
6/14), Općinsko vijeće Općine Velika 
Ludina na s vojoj 30. sjednici održanoj 
02.08.2016. godine donosi slijedeći

R  J E  Š  E  N  J  E
o imenovanju Povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda

I
U Povjerenstvo za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda imenuju se:
1. Vladimir Bohatka - predsjednik,
2. Ivan Somođvar - član,
3. Zlatko Lidmila- član.

II
Za informatičko koordinatora u 

Registru šteta imenuje se Jelena Petreković 
– tajnica.

III
Povjerenstvo iz točke I ovog 

Rješenja: organizira i provodi procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda na 
području Općine Velika Ludina. 

IV
Članovi Povjerenstva imenuju se na 

vrijeme od četiri godine.

V
Sredstva za rad Povjerenstva za 

procjenu šteta od e lementarnih nepogoda 
osiguravaju se u Proračunu Općine Velika 
Ludina.

VI
Stupanjem na snagu ovog Rješenja 

prestaje važiti Odluka o imenovanju 
Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području 
Općine Velika Ludina Klasa: 371 -03/05-
01/8, Urbroj: 2176 -19-05-01/8 od 
25.07.2005. godine („Službene novine 
Općine Velika Ludina“ br. 4/05).

VII
Ovo Rješenje o imenovanju 

Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda objavit će se u 
„Službenim novinama Općine Velika 
Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   361-07/16-01/05
URBROJ: 2176/19-02-16-1
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

89.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14) i članka 8. Odluke o 
Godišnjoj nagradi Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 5/97), Općinsko 
vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 
30. sjednici održanoj 02.08.2016. godi ne 
donosi slijedeću

O  D   L   U  K  U

I
Godišnja nagrada Općine Velika 

Ludina za 2016. godinu u obliku povelje 
dodjeljuje se:

- KUD-u „MIJO STUPARIĆ“ 
Velika Ludina - za poseban doprinos u 
očuvanju kulturne baštine i 20 -te 
obljetnice postojanja 
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P r i z n a n j a :

- Gđa. Ljerka Šimunović iz 
Velike Ludine, - za dugogodišnji rad i 
doprinos u odgoju i obrazovanju, kulturi, 
očuvanju kulturne baštine i drugim 
područjima društvenog života.

- DVD-u Vidrenjak - za 
dugogodišnje humanitarno zalaganje na 
prevenciji i zaštiti od požara, te 80 -te 
obljetnice postojanja društva;

- N.K. „SOKOL“ Velika 
Ludina - za dugogodišnji  poseban 
doprinos u razvoju sporta i 80 -te obljetnice 
postojanja;

- DVD-u Mala Ludina - za 
dugogodišnje humanitarno zalaganje na 
prevenciji i zaštiti od požara, te 60 -te 
obljetnice postojanja društva.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama“ Općine Velika Ludina.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  060-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-02-16-4
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

90.
Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Velika Ludina („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br: 6/09, 
7/11, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće 
Općine Velika Ludina na svojoj 30. 
sjednici održanoj 02.08.2016. godine 
donosi slijedeću

O  D   L  U   K   U

I

Odobravaju se financijska sredstva 
za obilježavanje Dana općine Velika 
Ludina i manifestacije „Jabuka crvenika“ 
koji će se održati prema programu proslave 
koji uključuje sva događanja vezana uz 
proslavu dana Općine: manifestaciju 
početka berbe jabuka „Jabu ka Crvenika“, 
biciklijadu, turnir u mini rukometu, 
roštiljadu, štrudlu od jabuka, grupe „Prima 
band“, estradni nastup Maje Šuput,Rally 
Old Timer klub Ivanić -Grad, nogometnu 
utakmicu, kulturno -umjetnički program, 
domjenke i dr. pripadajuće troškove iz 
Proračuna Općine Velika Ludina.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama“ Općine Velika Ludina.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   402-01/16-01/33
URBROJ: 2176/19-02-16-1
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

91.
Na temelju članka 119. stavak 1. 

Zakona o sudovima („Narodne novine“ 
broj: 28/13, 33/15, 82/15) i članka 34. 
Statuta Općine Velika Ludina 
(„Službene novine Općine Velika 
Ludina“ br: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), 
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina 
na svojoj 30. sjednici održanoj 
02.08.2016. godine donosi slijedeću

O  D   L  U   K   U

I

Općina Velika Ludina predlaže da 
se imenuju suci porotnici u Županijski sud 
u Sisku i to:

1. Dragutin Jurec iz Velike 
Ludine, Obrtnička 31,

2. Branko Jakopović iz Velike 
Ludine, Obrtnička 108.
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II
Ova Odluka upućuje se Županijskoj 

skupštini Sisačko -moslavačke županije 
radi ponovnog imenovanja.

III

Ova Odluka objavit će se u 
„Službenim novinama“ O pćine Velika 
Ludina.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   711-01/16-01/04
URBROJ: 2176/19-02-16-2
Velika Ludina, 02.08.2016.

Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

Odluke između 29. i 30. sjednice 
Općinskog vijeća)
(od 2 5.05.2016. godine do 28.07.2016.  
godine)

57.
Na temelju članka 95. stavka 2. 

Zakona o prostornom uređenju (NN 
153/13) načelnik Općine Velika Ludina 
donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja 
središta Velike Ludine za javnu 

raspravu

I
Utvrđuje se prijedlog III. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja središta Velike 
Ludine za javnu raspravu, kojega je izradio 
stručni izrađivač Arhitektonski Atelier 
Deset iz Zagreba a sastoji se od:
1. Obrazloženje plana
2. Prijedlog odluke o donošenju Plana 
(Odredbe za provođenje) 
3. Grafički prilozi plana:

II
Ovl
ašć
uje 
se 

upr
avni 

odjel Općine Velika Ludina da provede 
javnu raspravu o prijedlogu plana sukladno 
Zakonu o prostornom uređenju. 

· Javni uvid u prijedlog plana trajat će 8 
dana, od 08.06.2016. do 15.06.2016., 
sukladno stavku 3. članka 98. ZPU.

· Oglas javne rasprave objavit će se, 
sukladno stavku 3. članka 96. ZPU, 
najmanje osam dana prije početka 
javne rasprave u dnevnom tisku te na 
mrežnim stranicama Ministarstva i 
Općine Velika Ludina.

· Oglas javne rasprave sadržavat će, 
sukladno stavku 4. član ka 96. ZPU, 
mjesto, datum početka i trajanje javnog 
uvida u prijedlog plana, mjesto i datum 
javnog izlaganja, poziv zainteresiranim 
osobama za sudjelovanje u javnoj 
raspravi te rok u kojem se nositelju 
izrade dostavljaju primjedbe na 
prijedlog plana. 

· Pisana obavijest o javnoj raspravi 
dostavit će se, sukladno stavku 1. 
članka 97. ZPU, javnopravnim tijelima 
određenim posebnim propisima koja su 
dala ili trebala dati zahtjeve za izradu 
plana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA: 350-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-01-16-19
Velika Ludina, 25.05.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

1 DETALJNA NAMJENA 
POVRŠINA

1 : 1000

2 PLANIRANA 
PARCELACIJA

1 : 1000

3 INFRASTRUKTURNE 
MREŽE

1 : 1000

4 NAČIN I UVJETI 
GRADNJE 

1 : 1000
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58.
Na temelju članka 6. Pravilnika o 

provedbi postupka nabave bagatelne 
vrijednosti („Službene novine“ Općine 
Velika Ludina br. 1/14), članka 57. 
Statuta Općine Velika Ludina 
(„Službene novine“ Općine Velika 
Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), na 
prijedlog Povjerenstva za provedbu 
postupka nabave bagatelne vrijednosti 
za izradu III. Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja središta 
Velike Ludine, Općinski načelnik donosi 
slijedeću

O   D   L   U   K   U

I
Prihvaća se ponuda 

ARHITEKTONSKOG ATELIERA 
DESET za arhitekturu i urbanizam, 
Hebrangova 18, 10000 Zagreb za izradu 
III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja središta Velike Ludine, u iznosu 
od 25.000,00 kn bez PDV -a odnosno 
31.250,00 kn sa PDV -om iz Proračuna 
Općine Velika Ludina.

II
Za radove iz točke I ove Odluke 

zaključit će se poseban ugovor.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama“ Općine Velika Ludina.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   333-01/16-01/32
URBROJ: 2176/19-01-16-7
Velika Ludina, 26.05.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

59.
Na temelju članka 6. Pravilnika o 

provedbi postupka nabave bagatelne 
vrijednosti („Službene novine“ Općine 
Velika Ludina br. 1/14), članka 57. 

Statuta Općine Velika Ludina 
("Službene novine" Općine Velika 
Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), 
Općinski načelnik donosi slijedeću

O  D   L  U   K   U

I
Prihvaća se ponuda Poduzeća 

IVETA prozori i vrata, Križevačka cesta 
33, Bjelovar, Poslovnica Kutina, Kralja P. 
Krešimira IV/bb Kutina, broj M6P0211A 
od 01.06.2016. godine za nabavu prozora i 
vrata za društveni dom Kompator u iznosu 
18.857,80 kuna bez PDV -a odnosno 
23.572,25 kuna sa PDV-om.

Financijska sredstva iz stavka I ove 
Odluke osigurana su pod red. br. 3. Plana 
nabave rob a, radova i usluga Općine 
Velika Ludina za 2016. godinu („Službene 
novine Općine Velika Ludina“ br. 9/15) i 
Proračuna Općine Velika Ludina.

II
Za radove iz točke I ove Odluke 

izdat će se narudžbenica.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   333-01/16-02/30
URBROJ: 2176/19-03-16-2
Velika Ludina, 01.06.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

60.
Na temelju članka 44. stavak 4. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(„Narodne novine“ br.: 39/13, 48/15) i 
članka 57. Statuta Općine Velika Ludina 
(“Službene novine Općine Velika 
Ludina“ br.: 6/09, 7/11 i 2/13), općinski 
načelnik Općine Velika Ludina podnosi 

G O D I Š N J E     I Z V J E Š Ć E
o korištenju sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje izravnom pogodbom i
davanju na korištenje poljoprivrednog 

zemljišta bez javnog poziva 
u vlasništvu RH za 2015. godinu
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Članak 1.
Sredstva ostvarena od zakupa, 

prodaje izravnom pogodbom i davanju na 
korištenje poljoprivrednog zemljišta bez 
javnog poziva u vlasništvu RH u izno su od 
378.826,74 kuna utrošila su se na sljedeće 
projekte i aktivnosti:

1. uređenje poljskih 
putova……………...56.594,22 kn

2. subvencije poljoprivrednim 
proizvođačima……269.326,21 kn 

3. sufinanciranje troškova umjetnog 
osjemenjivanja krava .47.366,31 kn

4. troškovi kata starsko - geodetske 
izmjere poljop rivrednog. Zemljišta

5.540,00 kn

Članak 2.
Godišnje izvješće o korištenju 

sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje 
izravnom pogodbom i davanju na 
korištenje poljoprivrednog zemljišta bez 
javnog poziva u vlasništvu RH za 2015. 
godinu dostavit će se Agenciji za 
poljoprivredno zemljište.

Članak 3.
Ovo Godišnje izvješće o korištenju 

sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje 
izravnom pogodbom i davanju na 
korištenje poljoprivrednog zemljišta bez 
javnog poziva u vlasništvu RH za 2015. 
godinu objavit će se u „Službenim 
novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA: 320-01/16-01/04
URBROJ: 2176/19-01-16-2
Velika Ludina, 02.06.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

61.
Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 

br.: 39/13, 48/15), sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Velika 
Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina“ br.: 6/14) i članka 57. Statuta Općine 
Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina“ br.: 6/09, 7/11 i 2/13), općinski 
načelnik Općine Velika Ludina podnosi 

I Z V J E Š Ć E
o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu

1. UVOD 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj  13. sjednici održanoj 23. srpnja 
2014. godine, donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Ludina (u daljnjem 
tekstu: Odluka) (“Službene novine Općine Velika Ludina“ br.: 6/14).  
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Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište 
godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

Člankom 4. Odluke, kao agrotehničke mjere utvrđene su sljedeće:

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem,
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. Održavanje organske tvari u tlu,
6. Održavanje povoljne strukture tla,
7. Zaštita od erozije,
8. Sadnja brzorastućeg bilja na marginalnom poljoprivrednom zemljištu.

Člankom 15. Odluke, kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 
određene su:

1. Održavanje živica i međa,
2. Održavanje poljskih putova,
3. Uređivanje i održavanje kanala i propusta,
4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Općina Velika Ludina raspolaže kvalitetnim poljoprivrednim zemljištem koje 
predstavlja jedan od njenih najznačajnijih resursa. Najveći dio poljoprivrednih površina na 
području Općine svrstan je u prostornu kategoriju P2 (vrijedna obradiva tla). Prema podacima 
iz važećeg PPUO Velika Ludina vrijedna obradiva tla zauzimaju nešto više od polovine 
ukupne površine Općine te preko 85% uk upnih poljoprivrednih površina. Navedene 
poljoprivredne površine pogodne su za uzgoj gotovo svih poljoprivrednih kultura te 
predstavljaju osnovu za kvalitetnu proizvodnju hrane na temelju prirodnih uvjeta i 
mogućnosti.

Budući da na području Općine velik ud io u poljoprivrednoj proizvodnji ima plantažni 
uzgoj voća, na području naselja Mala Ludina, Katoličko Selišće i Gornja Vlahinička izgrađeni 
su gospodarski sadržaji vezani uz proizvodnju i preradu voća, a osigurane su i površine za 
njihovo širenje.

Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma, Podružnica Šumarija 
Popovača, koja djeluje u sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim 
zemljištem u Republici Hrvatskoj „Hrvatske šume“.

Poljoprivredne i šumske površine:

Namjene površina (osnovna podjela)
površina cca

ha
poljoprivredna 3200
šumska 4712
poljoprivredno-šumska tj. bez izrazite namjene 300
ostalo 200

Poljoprivredne površine po kvaliteti i vrsti zasada
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kategorije 
tla

vrste zasada
površina cca

ha
1 vinogradi, maslinici, grmovi (kupina i sl) 120

voćnjaci ostali 380
2 žitarice 1850

krmne i industrijske kulture 650
3 povrtlarske kulture 207
ukupno 3207

2. EROZIJA

Uslijed brojnih i obilnih kišnih razdoblja tijekom 2014. godine, na području Općine 
Velika Ludina došlo je do značajnih oštećenja i velikih troškova na održavanju komunalne 
infrastrukture – nerazvrstanih cesta i osiguranju prohodnosti (klizište kod Lovačko g doma u 
Pešćenici). 

Izvršeni radovi na sanaciji klizišta kod Lovačkog doma u Pešćenici:
- Nabava, izrada i zabijanje drvenih pilota Ø 100 -200 mm za stabilizaciju klizišta, 

dužine pilota 4,0 m
- Iskop rova paralelno sa cestom do iscjeđivanja vode za postavu drenažne cijevi i 

odvodnja od upojnih bunara, širine 60 cm, dubine 150 cm
- Nabava, postava drenažnih cijevi  omotane u geotekstil, te PVC cijev  za odvodnju 

(drenažne cijevi Ø 100, PVC  cijevi Ø 160)
- Nabava materijala, izrada upojnih bunara od betonskih cijevi Ø 50 u koje se spaja 

drenaža i odvod PVC-a
- Izrada pristupa, zabijanje pilota na svaki metar u dva reda paralelno sa cestom
- Nabava i postava žmurja za sprečavanje klizanja, a sve vodopropusno
- Nabava,dovoz, razastiranje i planiranje zemlje po pokosu klizišta radi učvršćenja
- Nabava te ugradnja kamena 30-60 mm u bankinu radi učvršćenja ceste
- Nabava materijala te sadnja drveća radi učvršćenja klizišta.

Sveukupno je za održavanje nerazvrstanih ce sta makadamskih putova, bankina, 
popravak asfalta, cestovnih jaraka i propusta, sanacija klizišta  i dr. obnovu nerazvrstanih 
cesta na području Općine Velika Ludina u 2015. godini utrošeno 381.808,00 kuna.

3. MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI

Općinske sl užbe su tijekom 2015. godine poslali 2 upozorenja vlasnicima i 
posjednicima zbog neodržavanju njihovih poljoprivrednih zemljišta, od čega je velika većina 
(njih 1)  rezultirala uređenjem i privođenju namjeni istih. 

Najveći problemi javljaju se zbog nerije šenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na nekim 
česticama ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive izvan Republike Hrvatske.

4. INFORMIRANJE VLASNIKA I POSJEDNIKA

Općina Velika Ludina informativno je na svojoj web stranici i oglasnoj ploči objavila 
Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Ludina, kako bi informirala vlasnike i 
posjednike o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta (oranica, ali i svih dr ugih 
obradivih površina, uključujući i okućnice), te o štetnim posljedicama u slučaju oglušivanja o 
isto (novčane kazne, prekršajni postupak).

5. ZAKLJUČAK
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Područje Općine Velika Ludina je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim 
površinama, od čega su neke zapuštene godinama. Općina Velika Ludina nastoji, prije svega 
aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i 
sprečavanje njihove zakorovljenosti. 

Ovo Izvješće objavit će se u Službenim novinama Općine Velika Ludina.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA: 320-01/16-01/04
URBROJ: 2176/19-01-16-1
Velika Ludina, 02.06.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

62.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13,  
6/14), donosim

O  D   L   U   K   U

Odobravaju se financijska sredstva 
Akrobatskom Rock’n Rol Klubu 
“MEGARock” – Zagreb, Cimermanova 
20, 10000 Zagreb, Ivi Jurec i Leonardu 
Kolenc -paru seniorske B kategorije za 
održavanje natjecanja u međunarodnoj 
seniorskoj B kategoriji u akrobatskom 
rock’n’roll-u koji će se održati od 
07.08.2016. godine do 13.08.2016. godine 
u Zadru u iznosu od 2.000,00 kn.

Financijska sredstva iz stavka 1. 
ove Odluke uplatit će se na žiro -račun 
Kluba broj: HR: 4525000091101182632
otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. iz 
Proračuna Općine Velika Ludina.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   053-01/16-01/13
URBROJ: 2176/19-01-16-2
Velika Ludina, 06.06.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

63.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13,  
6/14), donosim

O   D   L   U   K   U

Odobravaju se financijska sredstva 
za konzumaciju jela i pića u Poduzeću 
Aqua el Ignis d.o.o. Remetski kamenjak 
2b, Zagreb - Restoranu August (Vinarija 
Tušek), a prema računu u iznosu od 
1.804,25 kuna iz Proračuna Općine Velika 
Ludina.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
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NAČELNIK

KLASA:   022-05/16-01/14
URBROJ: 2176/19-01-16-1
Velika Ludina, 09.06.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

64.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13) i 
članka 11. Pravilnika o materijalnim 
pravima djelatnika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu – službi Općine Velika 
Ludina i ustanovama: Dječjem vrtiću 
Ludina i Knjižnici i čitaonici Velika 
Ludina (Službene novine Općine Velika 
Ludina broj: 7/11) i članka 57. Statuta 
Općine Velika Ludina ("Službene 
novine" Općine Velika Ludina broj: 
6/09, 7/11 i 2/13), donosim

O   D   L   U   K   U

I

Odobrava se isplata naknade za 
korištenje godišnjeg odmora (regres) 
djelatnicima u Jedinstvenom upravnom 
odjelu – službi Općine Velika Ludina u 
iznosu od 2.000,00 kn po djelatniku  iz 
Proračuna Općine Velika Ludina za 2016. 
godinu i to:

- Marta Kucelj,
- Jelena Petreković,
- Mirela Montag,
- Mirjana Rajtora,
- Verica Kesak,
- Biljana Marković,
- Dario Hegel.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   402-01/16-01/27
URBROJ: 2176/19-01-16-2
Velika Ludina, 09.06.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

65.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N . 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13) 
ičlanka 11. Pravilnika o materijalnim 
pravima djelatnika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu – službi Općine Velika 
Ludina i ustanovama: Dječjem vrtiću 
Ludina i Knjižnici i čitaonici Velika 
Ludina (Službene novine Općine Velika 
Ludina broj: 7/11) i članka 57. Statuta 
Općine Velika Ludina ("Službene 
novine" Općine Velika Ludina broj: 
6/09, 7/11 i 2/13), donosim

O   D   L   U   K   U

I
Odobrava se isplata naknade za 

korištenje godišnjeg odmora (regr es) 
Kristini Hajnić, djelatnici Knjižnice i 
čitaonice Velika Ludina, na zamjeni, u 
iznosu od 2.000,00 kn iz Proračuna Općine 
Velika Ludina za 2014. godinu.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   402-01/16-01/27
URBROJ: 2176/19-01-16-4
Velika Ludina, 09.06.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

66.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 
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109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13) 
ičlanka 11. Pravilnika o materijalnim 
pravima djelatnika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu – službi Općine Velika 
Ludina i ustanovama: Dječjem vrtiću 
Ludina i Knjižnic i i čitaonici Velika 
Ludina (Službene novine Općine Velika 
Ludina broj: 7/11) i članka 57. Statuta 
Općine Velika Ludina ("Službene 
novine" Općine Velika Ludina broj: 
6/09, 7/11 i 2/13), donosim

O   D   L   U   K   U

I

Odobrava se isplata naknade za 
korištenje godišnjeg odmora (regres) 
djelatnicama Dječjeg vrtića Ludina u 
iznosu od 2.000,00 kn po djelatniku iz 
Proračuna Općine Velika Ludina za 2016. 
godinu i to:

- Tajana Lidmila,
- Anita Vulinec,
- Ivana Rzounek – Šimunović,
- Dijana Miletić,
- Kata Buić,
- Ksenija Tičak.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   402-01/16-01/27
URBROJ: 2176/19-01-16-3
Velika Ludina, 09.06.2015.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

67.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 18. Pravilnika o 
materijalnim pravima djelatnika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu – službi 
Općine Velika Ludina i ustanovama: 
Dječjem vrtiću Ludina i Knjižnici i 
čitaonici Velika Ludina (Službene 
novine Općine Velika Ludina broj: 7/11) 
i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 
6/14), donosim

O   D   L   U   K   U

Odobrava se isplata jubilarne 
nagrade za 15 godina rada djelatnici Marti 
Kucelj iz Novoselca, Moslavačka 123 H, 
10315 Novoselec, Voditelj financijsk e 
jedinice u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Velika Ludina u iznosu od 
2.000,00 kn iz Proračuna Općine Velika 
Ludina za 2016. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   121-10/16-01/01
URBROJ: 2176/19-01-16-1
Velika Ludina,  14.06.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

68.
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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 
83/13, 143/13, 13/14)u skladu s Proračunom Općine Velika Ludina za 2016. godinu ( 
"Službene novine O pćine Velika Ludina" br.: 8/15) i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina (Službene novine Općine Velika Ludina br.: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinski 
načelnik Općine Velika Ludina  donosi

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA
OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2016. GODINU

I.
U Planu nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) 

"Službene novine Općine Velika Ludina" br: 9/15 i 3/16 u tablici A) IZGRADNJA 
GRAĐEVINSKIH OBJEKATA mijenja se redni broj 2

A) IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Redni      
broj

Predmet nabave
Procjenjena 
vrijednost                  

(bez PDV-a)

Vrsta postupka 
javne nabave  i 

Evidencijski broj 
nabave

Sklapanje 
ugovora o 

javnoj nabavi ili 
okvirnog 

sporazuma

Planirani 
početak 

postupka

Planirano 
trajanje 

ugovora o 
javnoj 

nabavi ili 
okvirnog 

sporazuma
2 ŽC 3124 VIDRENJAK 160.000 UGOVOR

II.
U tablici D) JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL mijenjaju se redni brojevi 31 i 41 

D) JEDINSTVENI UPRAVNI ODIJEL

Redni      
broj

Predmet nabave
Procjenjena 
vrijednost                  

(bez PDV-a)

Vrsta postupka 
javne nabave  i 

Evidencijski broj 
nabave

Sklapanje 
ugovora o 

javnoj nabavi ili 
okvirnog 

sporazuma

Planirani 
početak 

postupka

Planirano 
trajanje 

ugovora o 
javnoj 

nabavi ili 
okvirnog 

sporazuma

31
Geodetsko-katastarske 
usluge 36.000

Bagatelna 
nabava 18-2016 UGOVOR

siječanj 
2016. 1 godina

41
Ostala nematerijalna 
imovina 120.000

Bagatelna 
nabava 25-2016

UGOVOR / 
NARUDŽBENICA

Ostale stavke Plana nabave ne mijenjaju se i ostaju na snazi.
IV.

Ove II Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu objavite će se na 
Internet stranici Općine Velika Ludina: http://www.opcina-vludina.hr/ u "Službenim novinama 
Općine Velika Ludina".

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA: 333-01/16-01/29
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URBROJ: 2176/19-01-16-1
Velika Ludina, 15.06.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

69.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13,  
6/14), donosim

O   D   L   U   K   U

Prihvaća se ponuda Stalnog 
sudskog vještaka građevinske struke i za 
procjenu nekretnina Miroslava Miheleca, 
struč. spec. ing. aedif. iz Kutine, V. Nazora 
178, od 20.06.2016. godine, za izradu 
elaborata procjene vrijednosti nekretnina –
zemljišta i građevina k.č.br. 1510, 9155/1 i 
9155/2, k.o. Mali Lošinj u Malom Lošinju, 
Čikat, u iznosu od 4.000,00 kuna (na 
navedeni iznos ne plaća se PDV) iz 
Proračuna Općine Velika Ludina

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   402-01/16-01/05
URBROJ: 2176/19-01-1-9
Velika Ludina, 24.06.2016. 

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

70.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05 , 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13,  
6/14), donosim

O   D   L   U   K   U

Prihvaća se ponuda Stalnog 
sudskog vještaka građevinske stru ke i za 
procjenu nekretnina Miroslava Miheleca, 
struč. spec. ing. aedif. iz Kutine, V. Nazora 
178, od 20.06.2016. godine, za izradu 
elaborata procjene vrijednosti nekretnina –
zemljišta i građevine k.č.br. 3698/3, k.o. 
Kutina, u Kutini, Ivana Gorana Kovači ća 
25, u iznosu od 1.000,00 kuna (na 
navedeni iznos ne plaća se PDV) iz 
Proračuna Općine Velika Ludina

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   402-01/16-01/05
URBROJ: 2176/19-01-1-8
Velika Ludina, 24.06.2016. 

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

71.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13,  
6/14), donosim

O   D   L   U   K   U

Odobravaju se financijska sredstva 
za kupnju poklona za 5 odličnih učenika od 
prvog do osmog razreda Osnovne škole 
Ludina u iznosu do 150,00 kn po uč eniku 
iz Proračuna Općine Velika Ludina za 
2016. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   022-05/16-01/15
URBROJ: 2176/19-01-16-1
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Velika Ludina, 28.06.2016. 

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

72.
Na temelju članka 105. stavka 3. 

Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ br. 153/13.), i 
članaka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01., 
60/01.,106/03., 129/05., 109/07., 125/08. i 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) 
načelnik Općine Velika Ludina donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju konačnog prijedloga  III. 

izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja središta 

Velike Ludine

I
Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja središta 
Velike Ludine provedena je od 08.06.2016. 
do 15.06.2016. Po završetku javne 
rasprave izrađeno je izvješće o javnoj 
raspravi. U izvješću o javnoj raspravi 
obrađene su pristigle primjedbe i 
prijedlozi.
Izvješće o javnoj raspravi sa svim 
prilozima objavit će se, sukladno članku 
102. Zakona o prostornom uređenju na 
oglasnoj ploči, na mrežnim stranicama 
Općine i na mrežnim stranicama 
Ministarstva prostornoga uređenja i 
graditeljstva.
Sukladno članku 106. Zakona o 
prostornom uređenju sudionicima javne 
rasprave čiji prijedlozi i primjedbe nisu 
prihvaćeni uputit će se pisana obavijest s 
obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja 
njihovih prijedloga i primjedbi

II
Temeljem izvješća o javnoj 

raspravi izrađivač plana, Arhitektonski 
Atelier Deset iz Zagr eba, izradio je 
elaborat konačnog prijedloga plana u 
skladu sa prihvaćenim prijedbama i 
prijedlozima.
Elaborat konačnog prijedloga plana sastoji 
se od:

1. Odredbe za provođenje
2. Kartografski prikazi

1. DETALJNA NAMJENA 
POVRŠINA

1 : 1000

2. PLANIRANA 
PARCELACIJA

1 : 1000

3.1 PROMETNA MREŽA 1 : 1000
3.2 INFRASTRUKTURNE 

MREŽE
1 : 1000

4. NAČIN I UVJETI 
GRADNJE 

1 : 1000

3. Obrazloženje plana
4. Izvješće o javnoj raspravi
5. Prilozi izvješću o javnoj raspravi
6. Imenovanje odgovornog voditelja 

izrade i podaci o tvrtki izrađivača 
plana

III
Utvrđuje se konačni prijedlog III. izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja središta 
Velike Ludine te se isti upućuje 
Općinskom vijeću Općine Velika Ludina 
na donošenje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA: 350-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-01-16-27
Velika Ludina, 05.07.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

73.
Na temelju članka 64.  stavka 1. 

Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 
78/15) i članka 21. stavka 2. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i 
programa na okoliš  (NN 64/08), te 
članka 57. Statuta Općine Velika Ludina 
(“Službene novine općine Velika Ludina 
6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Načelnik Općine 
Velika Ludina 05.07.2016., donosi

O D L U K U

o neprovođenju postupka strateške 
procjene utjecaja na okoliš za

III. izmjene i dopune Detaljnog plana 
uređenja središta Velike Ludine 

I.
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Postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem 
tekstu: OCJENA) III. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja središta Velike 
Ludine (u daljnjem tekstu: PLAN) 
proveden je temeljem Odluke o provedbi 
Ocjene KLASA: 350 -01/16-01/01, 
URBROJ: 2176/19-01-16-6 od 11.04.2016.

Postupak Ocjene proveo je 
Jedinstveni upravni odjel Općine Velika 
Ludina.

II.
Razlozi za pokretanje izrade plana 

utvrđeni su Odlukom o izradi plana (Klasa: 
350-01/16-01/01 Urbroj: 2176/19-02-16-5 
od 29.03.2016.).

III.
Nositelj izrade Plana je Općina 

Velika Ludina. Izrađivač Plana je tvrtka 
Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz 
Zagreba.
Odlukom o izr adi plana utvrđeno je da su 
ciljevi izrade plana:

1. Ukidanje planirane prometnice na 
k.č.br. 327 i 328/1 k.o. Ludina. 
Izvornim planom predviđena je 
nova prometnica na k.č.br. 325, 
326/1, 327 i 328/1 koja bi otvorila 
mogućnost formiranja 6 novih 
gradilišta. V lasnici k.č.br. 327 i 
328/1 nisu se složili sa izgradnjom 
nove prometnice te će se 
izmjenama plana ona ukinuti u 
dijelu koji prolazi preko ove dvije 
čestice a zadržati u dijelu koji 
prolazi preko k.č.br. 325 i 326/1. 
Uz ovu slijepu ulicu formirat će se 
4 n ova gradilišta parcelacijom k.č. 
325 i 326/1.

2. Drugi zahtjevi koji će se iskazati u 
toku javne rasprave

IV.
U postupku ocjene Upravni odjel 

uputio je, sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15), Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja pl ana i 
programa na okoliš (NN 64/08) i 
odredbama posebnih propisa, zahtjeve za 
davanje mišljenja o potrebi strateške 
procjene slijedećim javnopravnim tijelima:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode; Uprava za zaštitu prirode; 
Radnička cesta 80; 10000 Zagreb

2. Državni zavod za zaštitu prirode, 

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Sisačko moslavačka županija; 

Upravni odjel za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša; Stjepana i Antuna Radića 
36; 44000 Sisak

4. Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodn im vrijednostima 
Sisačko-moslavačke županije; 
Sisačka b.b.; 44317 Popovača

5. Hrvatske vode; VGO za srednju i 
donju Savu; Šetalište braće Radića 
22; 35000 Slavonski Brod

V.
Temeljem zahtjeva mišljenja o potrebi 

strateške procjene dostavila su slijedeća 
javnopravna tijela:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode, Uprava za zaštitu prirode 
je dopisom KLASA: 612 -07/16-
58/113 URBROJ: 517 -07-2-2-16-3 
od 10.05.2016. dostavila mišljenje 
da NE TREBA provesti postupak te 
da su planirane III. izmjene DPU 
prihvatljive za ekološku mrežu.

2. Državni zavod za zaštitu prirode 
NIJE ODGOVORIO na zahtjev.

3. Sisačko moslavačka županija, 
Upravni odjel za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša je dopisom KLASA: 351 -
03/16-05/08 URBROJ: 2176/01-09-
16-2 od 04.05.2016. dos tavio 
mišljenje da NE TREBA provesti 
postupak ukoliko nadležno tijelo 
koje provodi postupak Prethodne 
ocjene prihvatljivosti plana za 
ekološku mrežu ne utvrdi obvezu 
provedbe Glavne ocjene 
prihvatljivosti za ekološku mrežu u 
kojem je slučaju obavezna 
provedba postupkastrateške 
procjene.

4. Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima 
Sisačko-moslavačke županije NIJE 
ODGOVORILA na zahtjev.

5. Hrvatske vode; VGO za srednju i 
donju Savu NISU ODGOVORILE 
na zahtjev.

VI.
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Od 5 pozvanih javnopravnih tijela 2 
nisu odgovorila na zahtjev a pozvana 2 
javnopravna tijela su, temeljem uvida u 
opseg Plana, dostavila mišljenje da NE 
TREBA provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš. Jedno 
javnopravno tijelo je dostavilo i znimno 
originalno i upečatljivo MIŠLJENJE da 
NE TREBA provesti postupak strateške 
procjene ukoliko drugo javnopravno tijelo 
ne utvrdi obavezu provedbe Glavne ocjene 
prihvatljivosti plana za ekološku mrežu u 
kojem slučaju TREBA provesti postupak 
strateške procjene.

VII.
Temeljem provedenog postupka 

Ocjene Načelnik donosi odluku da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja Plana na okoliš. 

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasilu.  

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA: 350-01/16-01/01
URBROJ: 2176/19-01-16-28
Velika Ludina, 05.07.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

74.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13,  
6/14), donosim

O   D   L   U   K   U

Prihvaća se ponuda INFINITY 
SERVICE j.d.o.o. Avenija Dubrovnik 16, 
Zagreb – smartphoneservice.hr broj: 16 -
010-000011 od 04.07.2016. godine za 

servis mobilnog uređaja načelnika 
IPHONE VI u iznosu od 1.118,40 kuna bez 
PDV-a odnosno 1.398,00 kuna sa PDV -om 
iz Proračuna Općine Velika Ludina z a 
2016. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   022-05/16-01/13
URBROJ: 2176/19-01-16-2
Velika Ludina, 05.07.2016. 

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

75.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13,  
6/14), donosim

O   D   L   U   K   U

Odobravaju se financijska sredstva 
za školarinu za Eneu Čačić iz Okola, 
Livadarska ulica 20, 44316 Velika Ludina, 
učenici koja je završila osmi razred 
Osnovne škole Ludina i upisala Školu 
primijenjene umjetnosti i dizajna u 
Zagrebu, te zbog teške materijalne situacije 
nije u mogućnosti uplatiti školarinu za ovu 
školsku godinu u iznosu od 700,00 kuna.

Financijska sredstva iz stavka 1. 
ove Odluke uplatit će se na zaštičeni račun 
majke Anite Kolman broj: 
HR5023600003511268714 Zagrebačka 
banka iz Proračuna O pćine Velika Ludina 
za 2016. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   550-01/16-01/18
URBROJ: 2176/19-01-16-24
Velika Ludina, 08.07.2016. 
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Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

76.
Na temelju članka 44. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika 
Ludina ("Službene novine" Općine 
Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13,  
6/14), donosim

O  D   L   U   K   U

Prihvaća se ponuda VALSIL d.o.o. 
Kutina, Dubrovačka 2/62, broj 11/7/2016 
od 11.07.2016. godine za pružanje 
geodetskih usluga – upis nerazvrstane ceste 
u zemljišne knjige za k.č.br. 1934, k.o. 
Ruškovica u iznosu od 20.000,00 kuna bez 
PDV-a odnosno 25.000,00 kuna sa PDV -
om iz Proračuna Općine Velika Ludina za 
2016. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   333-01/16-04/34
URBROJ: 2176/19-01-16-2
Velika Ludina, 19.07.2016. 

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

77.
Na temelju članka 4. stavka 3. 

Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravu (“Narodne novine” br. 
86/08 i 61/11), članka 28. Uredbe o 
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 
područnoj (re gionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” br. 74/10 i 125/14) i 
članka 57. Statuta Općine Velika Ludina 
("Službene novine" Općine Velika 
Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) , na 
prijedlog pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općinski načelnik 
Općine Velika Ludina donosi  slijedeći

II Izmjene i dopune
Pravilnika o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Velika Ludina

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Velika Ludina („Službene novine Općine 
Velika Ludina“ broj: 6/15 i 7/15) u članku 
10. u Sistematizaciji i klasifikacija radnih 
mjesta službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, koji 
sadržavapopis radnih mjesta, opis poslova, 
stručne uvjete i broj izvršitelja na 
pojedinome radnom mjestu, a koji čini 
sastavni dio ovog Pravilnika:

- pod rednim brojem 4. za radno 
mjesto Komunalni referent, Stručni 
uvjeti pod točkom 1 mijenjaju se i 
glase: „srednja stručna sprema 
upravnog, ekonomskog ili 
komercijalnog usmjerenja“.

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Velika Ludina se ne 
mijenjaju i ostaju na snazi.

Članak 3.

Ove II Izmjene Pravilnika stupaju 
na snagu 01. kolovoza 2016. godine, a 
objavit će se u „Službenim novinama 
Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:   112-01/16-01/09
URBROJ: 2176/19-01-16-1
Velika Ludina, 20.07.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.

78.
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Na temelju članka 9. Odluke o 
načinu prodaje dionica, poslovnih i 
vlasničkih udjela u vlasništvu Općine 
Velika Ludina („Službene novine 
Općine Velika Ludina“ br. 3/16), članka 
64. stavak 4. Zakona o proračunu (N.N. 
87/08, 136/12 i 15/15) i članaka 57. 
Statuta Općine Velika Ludina 
(„Službene novine Općine Veli ka 
Ludina broj 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), 
Općinski načelnik Općine Velika Ludina 
donosi slijedeći 

P  R  I  J  E  D  L  O  G     O  D  L  U  K  
E

o provedbi postupka javnog 
prikupljanja obvezujućih ponuda
za prodaju dionica u trgovačkom 
društvu Hidraulika Kutina d.d. 

Članak 1.

Temeljem Odluke Općinskog vijeća 
Općine Velika Ludina o prodaji dionica u 
trgovačkom društvu Hidraulika Kutina d.d. 
Klasa: 402 -01/16-01/28, Urbroj: 2176/19 -
16-02-2 od 31.05.2016. godine objavljen je 
Poziv za iskazivanje interesa za kupnju 
dionica trgovačkog društva Hidraulika 
Kutina d.d. u Narodnim novinama br. 60 
od 01. srpnja 2016. godine. 

Članak 2.

Na objavljeni Poziv zaprimljeno je jedno 
pismo namjere i to od: Dubravka Bazine iz 
Kutine, Dragutina Pavčeca 10. 

Članak 3.

U roku od 15 dana od dana donošenja ove 
Odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine 
Velika Ludina uputiti će pisani poziv za 
dostavu obvezujuće ponude potencijalnom 
ponuditelju koji je dostavio pismo namjere.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 
Velika Ludina za poduzimanje svih 

pravnih radnji potrebnih za provedbu ove 
Odluke.

Članak 5.

Ovaj prijedlog Odluke o provedbi postupka 
javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za 
prodaju dionica u trgovačkom društvu 
Hidraulika Kutina d.d. upućuje se na 
donošenje Općinskom vijeću Općine 
Velika Ludina.

Članak 6.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA: 402-01/16-01/28
URBROJ: 2176/19-01-16-8
Velika Ludina, 22.07.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.
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79.
Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 13. -17. 
Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 4/13 i 9/13) i 
članka 57. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine“ Općine Velika Ludina 
broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), na prijedlog Odbora za socijalnu skrb donosim slijedeću

O   D   L   U   K   U

I

Odobrava se isplata jednokratne financijske pomoći prema zahtjevima osobama s 
područja Općine Velika Ludina i to:

RED.
BR. IME I PREZIME ADRESA OIB Odobren iznos

u kunama za:

1. Belužić Blaženka
Grabrov Potoka 49 
Velika Ludina

51296614018

500,00 kn
osnovne životne potrebe i
troškove liječenja roditelja

2. Kirin Nevenka
Gornja Vlahinička 
Radićeva 8
Velika Ludina

02581195739
500,00 kn

za kupnju osnovnih 
životnih namirnica

3. Stošić Kašnar Milica
Obrnička 86, 
Velika Ludina

36195828431

500,00 kn
za kupnju osnovnih životnih 
potrepština i kupnju lijekova 

za bolesno dijete

4. Zajec Janko
Mala Ludina
Moslavačka 36 

30200755312

500,00 kuna
za plaćanje režijskih 

troškova i osnovne životne 
potrebe

5. Mrazek Josip
Vidrenjak
Mije Stuparića 36

54218203364
500,00 kuna 

za korekciju proteze na nozi

6. Horvat Vera
Mustafina Klada 
49, Staro Brdo 14
Velika Ludina

15709239689
500,00 kuna

za  osnovne životne potrebe

7. Mohar Željka
Mustafina Klada 45 
Velika Ludina

07798718878

1.000,00 kuna
za kupnju namirnica za 

osnovne životne potrebe i 
plaćanje režijskih troškova.

8.         Horvat Tomislav 
Okoli 136
Velika Ludina

44134564645
500,00 kuna

za plaćanje troškova 
električne energije 

9. Uroić Stjepan
Obrtnička 81 
Velika Ludina

11300820780
500,00 kuna

za  kupnju namirnica

10. Horvat Ljiljana
Gornja Vlahinička, 
Moslavačka 119

96173139555
200,00 kn

za plaćanje režijskih 
troškova i liječanje
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11. Bogdan Josip
Vidrenjak,
Kolodvorska 90/A

81564135020
200,00 kuna

za kupnju lijekova

12. Horvat Ružica
Katoličko Selišće
Mosl. vinograda 82

79761948989
200,00 kuna

za kupnju lijekova  i 
osnovnih namirnica za život

13. Horvat Željko
Gornja Vlahinička 
Moslavačka 119

10486607204

200,00 kuna
za plaćanje dugovanja za 
režijske troškove vodu i 

struju

14. Bogdan Miroslav
Vidrenjaka, 
Kolodvorska 97 
Velika Ludina

73066112359
200,00 kuna

za osnovne životne potrebe

II

- Ne odobrava se Pelegrin Ivani iz Okola, Crkvena 153, Velika Ludina, OIB: 0402985315036, 
jednokratna financijska pomoć za plaćanje režijskih troškova i kupovinu namirnica za 
kućanstvo jer prihodi prelaze cenzus.

- Ne odobrava se Stošić Katici, Velika Ludina, Obrtnička 86, OIB: 87599829005, jednokratna
financijska pomoć za kupnju obuće i odjeće, te osnovne životne namirnice, jer  prihodi 
prelaze cenzus.

- Ne odobrava se Vorel Marici iz Grabričine, Čazmanska 4, OIB: 71352103000, jednokratna 
financijska pomoć za plaćanje režijskih troškova i kupnju namirnica jer prihodi prelaze 
census.

- Ne odobrava se Baričević Dijani iz Mustafine Klade 38, Velika Ludina, OIB: 31011600844, 
jednokratna  financijska pomoć za troškove liječenja jer prihodi prelaze cenzus.

- Ne odobrava se Šanjčić Anđelku iz Okola, Crkvena 78, OIB: 99554861531, jednokratna 
financijska pomoć za higijenske potrepštine, hranu, režijske troškove i kupnju lijekova jer 
prihodi prelaze cenzus.

- Ne odobrava se Božić Marijanu iz Gornje Vlahiničke, Moslavačka, OIB: 22333732445,  
jednokratna financijska pomoć za plaćanje režijskih troškova i kućne potrepštine zbog 
nepotpune dokumentacije.

Ne odobrava se Štefančić Tomislavu iz Vidrenjaka, Kolodvorska 73, Velika Ludina, 
OIB:27828091268, jednokratna financijska pomoć za troškove putovanja kod liječnika i 
kupnju higijenskih potrepština jer prihodi prelaze cenzus.

- Ne odobrava se Lidmila Franji iz Velike Ludine, Obrtnička ul. 75, Velika Ludina, OIB: 
72770045352, jednokratna financijska pomoć za kupnju lijekova i troškove putovanja na 
kontrole kod liječnika jer prihodi prelaze cenzus.

- Ne odobrava se Horvat Snježani iz Gornje Vlahiničke, Moslavačka 119, OIB: 75342541023, 
jednokratna financijska pomoć za plaćanje režijskih troškova jer prihodi prelaze cenzus.

III
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Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Velika 
Ludina i objaviti u “Službenim novinama Općine Velika Ludina”.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA
NAČELNIK

KLASA:  550-01/16-01/08
URBROJ: 2176/19-01-16-29
Velika Ludina, 26.07.2016.

Načelnik:
Dražen Pavlović, v.r.
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Izdavač:
GORDOM d.o.o.

Obrtnička 44, Velika Ludina 44316, Tel: 
044/658936

Odgovorni urednik:
Uredništvo u Uredu načelnika Velika Ludina, 

Obrtnička 4, Velika Ludina 44316
Tel 044/658250, 658220 Fax 044/658210

Grafička priprema i tisak:
GORDOM d.o.o

Obrtnička 44, Velika Ludina 44316, Tel: 
044/658936




