I Z V J E Š Ć E
o radu Općinskog Načelnika
Općine Velika Ludina između 33. i 34. sjednice
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(od 12.06.2020. godine do 17.07.2020. godine)
1. Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika
Ludina
I.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu:
OCJENA) VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina (u
daljnjem tekstu: PLAN) proveden je temeljem Odluke o provedbi postupka Ocjene KLASA:
350-01/20-01/07; URBROJ: 2176/19-01-20; od 6. travnja 2020.
Postupak ocjene plana proveo je Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina.
II.
Nacrtom Odluke o izradi plana određeni su sljedeći razlozi za pokretanje njegove
izrade:
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji značajno su izmijenjeni opći razvojni ciljevi
koji se sada temelje na odgovornoj politici korištenja prostora i implementaciji konkretnih
mjera kojima se nastoji unaprijediti stanje u prostoru. Otvorene su i mogućnosti financiranja
prikladnih projekata sredstvima EU fondova. Planska rješenja temeljiti će se na istraživanju,
optimiziranju, osmišljavanju i lociranju projekata koji osiguravaju razvoj konkurentnog i
održivog gospodarstva, poboljšanje kvalitete javnih usluga, uvođenje novih naprednih
tehnologija te očuvanje i zaštitu okoliša.

•
•
•
•

III.
Nacrtom Odluke o izradi plana određeni su sljedeći ciljevi njegove izrade:
Osnovna programska polazište za izmjenu i dopunu plana su razvoj konkurentnog i održivog
gospodarstva, poboljšanje kvalitete javnih usluga, uvođenje novih naprednih tehnologija te
očuvanje i zaštita okoliša.
Cilj izrade izmjena i dopuna plana je utvrđivanje projekata, mjera i aktivnosti kojima će se
osigurati ostvarenje navedenih programskih odrednica.
U izradi Plana razmotrit će se mogućnosti proširenja i/ili smanjenja građevinskih područja
te izmjene Odredbi za provođenje u cilju pojednostavljenja uvjeta gradnje u građevinskim
područjima i gradnje građevina koje se mogu graditi van građevinskih područja.
Općini se obratila tvrtka koja se bavi proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora koja je
zainteresirana za instaliranje polja za proizvodnju električne energije fotovoltažnim
panelima na katastarskim česticama k.č.br. 752, 753, 754, 755 i 757/1 k.o. Vidrenjak.
Izmjenama i dopunama plana navedene čestice će se uključiti u građevinsko područje
gospodarske namjene izvan naselja. Člankom 43. Zakona o prostornom uređenju određeno
je da se nova izdvojena građevinska područja izvan naselja mogu određivati prostornim
planom samo ako su postojeća izgrađena 50% ili više svoje površine. Na području Općine
Velika Ludina izgrađenost građevinskih područja izvan naselja je znatno manja te se ona ne
mogu proširivati. Stoga će se izmjenama i dopunama plana iz građevinskog područja
gospodarske namjene isključiti dio gospodarske zone planirane između županijske ceste i

željezničke pruge te će se isključiti gospodarska zona u k.o Vidrenjak (preko puta groblja)
koje su površinom istovjetne onom koji je uključen u građevinsko područje gospodarske
namjene a više od 7 godina nisu dobile predviđenu funkciju Ukupna površina planirana za
gospodarsku namjenu izvan naselja nakon izmjena i dopuna ostat će istovjetna sadašnjoj
površini.
• Izmjenama plana će se, uz planiranu i dijelom izgrađenu turističku zonu u Mustafinoj Kladi,
na k.č.br. 1483, 1484 i 1485 k.o. Ruškovica planirati zona sportsko rekreacijske namjene.
IV.
U postupku ocjene Upravni odjel uputio je, sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i
odredbama posebnih propisa, zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene
slijedećim javnopravnim tijelima:
1. Sisačko-moslavačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša; Odsjek za zaštitu okoliša; Rimska 28; 44000 Sisak
2. Javna ustanova za zaštitu prirode SMŽ; Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača
3. Hrvatske šume; UŠP Zagreb; Šumarija Popovača; Raičevac 2; 44317 Popovača
4. Hrvatske vode; VGO za srednju i donju Savu; Šetalište braće Radića 22; 35000 Slavonski
Brod
5. INA d.d.; Istraživanje i proizvodnja nafte i plina; Lovinčićeva 4; 10000 Zagreb
6. PSP; Veslačka 2-4; 10000 Zagreb
7. Plinacro; Savska 88a; 10000 Zagreb
8. Jadranski naftovod d.o.; Miramarska cesta 24; 10000 Zagreb
9. Hrvatske autoceste d.o.o. Širolina 4,10000 Zagreb
10. HŽ infrastruktura; Ul. Antuna Mihanovića 12, 10000, Zagreb
V.
Temeljem upućenog zahtjeva mišljenja su dostavila sljedeća javnopravna tijela:
1. HŽ infrastruktura; Ul. Antuna Mihanovića 12, 10000, Zagreb
2. Sisačko-moslavačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša; Odsjek za zaštitu okoliša; Rimska 28; 44000 Sisak
3. INA d.d.; Istraživanje i proizvodnja nafte i plina; Lovinčićeva 4; 10000 Zagreb
4. Plinacro; Savska 88a; 10000 Zagreb
5. Hrvatske vode; VGO za srednju i donju Savu; Šetalište braće Radića 22; 35000
Slavonski Brod
VI.
Od 10 pozvanih javnopravnih tijela 5 ih nije odgovorilo na zahtjev a 5 javnopravnih tijela
dostavilo je mišljenje da NE TREBA provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Dostava zahtjeva uredno je iskazana s danom 3. svibnja 2020. godine te je utvrđeno da je
2. lipnja 2020. godine istekao rok od 30 dana za izdavanje mišljenja, stoga se sukladno članku
70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša smatra da nadležna tijela ne zahtijevaju provedbu
postupka strateške procijene utjecaja na okoliš.
VII.
U postupku Ocjene JUO je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša Sisačko-moslavačke županije uputio zahtjev za provedbom prethodne ocjene
prihvatljivosti plana za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Rješenje (Klasa: UP/I-351-02/20-10/11 Urbroj:
2176/01-08/13-20-4 od 28. svibnja 2020.) da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.
VIII.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi provedbe postupka strateške procjene
utjecaja na okoliš predmetnog Plana, a sukladno članku 30. stavku 4. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije je uvidom u
dokumentaciju i pristigla mišljenja iz točke V. i VII. ove Odluke, dao mišljenje da je postupak
ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, proveden u skladu s
odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), te da se obzirom na navedene razloge
donošenja Plana, može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
IX.
U granicama obuhvata Općine Velika Ludina nalaze se područja ekološke mreže
NATURA 2000:
•
•

područje značajno za ptice HR1000004 Donja Posavina
područje značajno za vrste i stanišne tipove HR2000416 Lonjsko polje

U provedenom postupku Ocjene sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša
te je zaključeno da se ne očekuju značajni negativni utjecaji na bioraznolikost.
Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem mišljenja prikupljenih u
postupku Ocjene i sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja Plana na okoliš.
X.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“. 12.06.2020.
2. Donijete su I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika
Ludina za 2020. godinu. 18.06.2020.
3. Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje prava građenja na
novoformiranim katastarskim česticama u vlasništvu Općine Velika Ludina
I
Daje se suglasnost za osnivanje prava građenja na novoformiranim katastarskim
česticama u vlasništvu Općine Velika Ludina bez naknade za slijedeće katastarske općine i to:
1. k.o. Katoličko Selišće
- k.č.br. 5432/2 put Podkućnice s površinom građenja 744 m²;
2. k.o. Ludina
- k.č.br. 13/4 put Gnjila Glavica s površinom građenja 270 m²
u svrhu nastavka projekta „Sustav navodnjavanja Velika Ludina“ na području Općine
Velika Ludina.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“. 23.06.2020.

4. Odluka kojom se odobrava kupnja poklona za 8 učenika koji su svih osam razreda
osnovnoškolskog obrazovanja završili s odličnim uspjehom u iznosu od cca 200,00 kuna po
učeniku iz Proračuna Općine Velika Ludina.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“. 24.06.2020.
5. ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE USLUGE STROJNOG
MALČIRANJA RASLINJA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA
I.
1. JAVNI NARUČITELJ: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina
OIB: 02359032919
2. NAZIV PREDMETA NABAVE: usluga strojnog malčiranja raslinja na području Općine
Velika Ludina.
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 100.000,00 kuna bez PDV-a.
4. IZVOR / NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA: Financijska sredstva za nabavu planirana
su u Planu nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za 2020. godinu, evidencijski
broj: Komunalni poslovi 08-2020.
5. MJESTO IZVRŠENJA RADOVA: područje Općine Velika Ludina.
6. ROK SKLAPANJA UGOVORA: 15 dana.
7. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA POSLATI NA ADRESU JEDNOG GOSPODARSKOG
SUBJEKTA.
8. NAVOD O TOME SKLAPA LI SE UGOVOR ILI IZDAJE NARUDŽBENICA: S
izabranim ponuditeljem biti će potpisan ugovor.
9. OSOBE ZA PROVEDBU NABAVE:
1. Franjo Martinović,
2. Jelena Malekinušić,
3. Mirjana Rajtora.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 06.07.2020.

6. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA USLUGU
STROJNOG MALČIRANJA RASLINJA NA PODRUČJU
OPĆINE VELIKA LUDINA
I
1. JAVNI NARUČITELJ: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina
OIB: 02359032919
2. NAZIV PREDMETA NABAVE: usluga strojnog malčiranja raslinja na području
Općine Velika Ludina
3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 100.000,00 kuna bez PDV-a.
4. IZVOR / NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA: Financijska sredstva za nabavu planirana
su u Planu nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za 2020. godinu, evidencijski
broj nabave: 08-2020, CPV oznaka: 77314000-4.
5. ROK SKLAPANJA UGOVORA: 15 dana
6. IZABRANI PONUDITELJ: AGROGRAD, Obrt za poljoprivredu i građevinarstvo,
Stjepana Radića 258, 44320 Kutina.
7. Cijena ponude: 98.619,90 kn bez PDV-a odnosno 123.274,88 kn sa PDV-om.
II
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika
Ludina“. 17.07.2020.

Općinski načelnik:

Dražen Pavlović

