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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 

 sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 24.07.2018. godine u 

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

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Vedran Svilić, Ivan 

Marečić, Nikola Mokosek, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir   

 

 Odsutni vijećnici: Tomislav Bišćan, Damir Belavić, Igor Faltis,  

                                           

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

- Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova – pročelnik JUO, 

- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina, 

- Mirjana Rajtora, administrativni referent I, 

- Mirela Montag, komunalni referent u Općini V. Ludina 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina koji je pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine, izvjestitelje 

dnevnog reda, te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatirao da je na 

sjednici prisutno 9 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke 

Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje nadopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

 

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje 

      groblja u Maloj Ludini“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

      područjima“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje  

      2014.-2020.         

 

11. a) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja 

          Uličnog vodovoda u ulici Gaj u naselju Mala Ludina“ unutar mjere 07 „Temeljne  

          usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 

          Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

   

     b) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „CS Mala  

          Ludina s priključnim cjevovodima“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela 

          u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za  

          razdoblje 2014.-2020. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje predloženu nadopunu dnevnog reda koji je 

prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te daje na glasovanje cjelokupni dnevni red koji je  

prihvaćena također jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 
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Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 

 Prihvaća se dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa 

dopunama. 

 

KLASA:  021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-7 

 

D N E V N I    R E D : 
 

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

    (Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća)  

   

2. Aktualni sat  

 

3. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Odluke o visini naknade za društvene domove   

    Općine Velika Ludina    

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina  

    kupcu Vladi Gospočiću iz Popovače 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina  

    kupcu Petru Miškoviću iz Gornje Vlahiničke 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu autobusne   

    stanice 

 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čišćenja  

    kanalizacijskih otvora - šahta 

 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine  

    Velika Ludina za 2019. godinu 

 

9. Razmatranje i donošenje Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na  

    području Općine Velika Ludina od 2018. do 2020. godine 

 

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje      

      groblja u Maloj Ludini“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

      područjima“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.      

 

11. a) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja 

          Uličnog vodovoda u ulici Gaj u naselju Mala Ludina“ unutar mjere 07 „Temeljne  

          usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 

          Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

          

     b) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „CS Mala  

          Ludina s priključnim cjevovodima“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela 

          u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za  

          razdoblje 2014.-2020. 
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Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 07.06.2018. godine, te otvara raspravu. Kako primjedbi na 

zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA te je 

donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

07.06.2018. godine. 

 

KLASA: 021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-7 

 

Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat, te ističe da će Izvješće o radu 

općinskog načelnika između sjednica biti dostavljeno na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, 

iako je obveza općinskog načelnika da se izvješće podnosi dva puta godišnje, postala je 

praksa da se pismeno Izvješće dostavlja na svako Općinsko vijeće, ali sad nije dostavljeno 

zbog premalog vremena izrade materijala za vijeće i korištenja godišnjih odmora, tako da će 

se dostaviti na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. 

 

 Ističe kako je dana 20.07.2018. godine održan sastanak Povjerenstva u Gradskoj 

vijećnici Grada Kutine u svezi prodaje nekretnina – odmarališta u Malom Lošinju, koje je 

suvlasništvo Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina. U Povjerenstvo ispred 

Općine Velika Ludina za prodaju nekretnine u k.o. Mali Lošinj imenovana je Pročelnica 

J.U.O. Općine Velika Ludina Marta Kucelj, koja je bila nazočna na sastanku. Javni natječaj za 

prodaju nekretnina u suvlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina bio 

je objavljen 20.06.2018. godine u „Večernjem listu“, na web stranici Grada Kutine, Grada 

Popovače i Općine Velika Ludina. Javno otvaranje ponuda održano je dana 20.07.2018. 

godine u 12,00 sati, a pristigle su dvije ponude ponuditelja: FIL-ADRIA TURIST d.o.o. 

Radoslava Cimermana 56 A Zagreb u iznosu od 14.120.000,00 kuna i ponuda ponuditelja 

JADRANKA d.d. Dražica 1. Mali Lošinj d.o.o. u iznosu od 12.055.000,00 kuna. Povjerenstvo 

za provedbu javnog natječaja utvrđuje da je najpovoljnija ponuda ponuditelja FIL-ADRIA 

TURIST d.o.o. Zagreb. Konačnu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će 

gradska odnosno općinsko vijeće. Ističe kako će se prodajom navedene nekretnine riješiti tri 

vrlo zamršena, dugotrajna i komplicirana sudska spora koji se sada vode na sudu u Rijeci. 

 

 Što se tiče sudskih sporova, ističe da se od 2003. godine vodi sudski spor oko 

vlasništva Vile u Katoličkom Selišću. Tada je Fond za privatizaciju proveo natječaj za 

prodaju a Lupus silvestris je kupio vilu. Općina Velika Ludina je priječila kupnju, jer je Vila 

bila u vlasništvu Općine. Tadašnji Fond za privatizaciju je tužio Općinu i sada je njegov 

slijednik i dobio sud, jer je vila bila upisana na Općinu Velika Ludina na temelju nevažećeg 

dokumenta. Ističe kako je Arbitražom sa 3 jedinice lokalne samouprave utvrđen popis čestica 

koje prema teritoriju pripadaju toj jedinici lokalne samouprave, Općina je temeljem tog 

dokumenta upisala vlasništvo Vile, iako čestica na kojoj je izgrađena vila nije bila na spisku u 

tom dokumentu. Ističe kako je pravomoćno drugostupanjsko rješenje.  
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 Poslan je dopis u Ministarstvo državne imovine, ministru Goranu Mariću da se to riješi 

vansudski jer objekt propada. Ujedno ističe da završetkom ovog sudskog spora koji je 

izguljen Općina Velika Ludina nema više većih i ozbiljnijih otvorenih sudskih sporova niti 

saznanja da je protiv Općina podnijeta bilo kakva tužba. To ističe iz razloga što kada je postao 

načelnik 2005. godine Općina Velika Ludina je vodila dvadesetpet sudskih sporova među 

kojima je i ovaj rješavanje problematike Vile u Katoličkom Selišću. To je bilo znatno 

financijsko opterećenje. Politika načelnika i Općinskog vijeća kroz sve ove godine bila je da 

se što više sudski sporovi razriješe i da se u velikom broju slučajeva riješi i vansudskom 

nagodbom samo da se smanje troškovi sudovanja i da se dođe do kvalitetnih rješenja te da se 

imovina oko koje se najčešće sudilo bude u punoj funkciji. 

 

 Upoznaje da se intenzivno radi na uređenju Cvjetne ulice u Velikoj Ludini koji bi 

eventualno mogli biti gotovi drugom polovicom kolovoza. Upoznaje vijećnike da se dogodio 

financijski proboj, što znači da je potrebna rekonstrukcija kanalizacije s obzirom na ozbiljan 

projekt. Ističe kako je došlo do manjka asfalta za navedenu ulicu i financijskih sredstava, tako 

da će se Rebalansom Proračuna namaknuti sredstva, a što će vijećnici odlučiti na slijedećoj 

sjednici Općinskog vijeća. 

 

 Ističe kako se intenzivno radi i na izgradnji reciklažnog dvorišta u Velikoj Ludini, a 

planira se završetak do iza Velike Gospe. 

 

 Javna nabava za izvođača radova za proširenje i izgradnju Dječjeg vrtića u Ludini 

planira se na jesen (listopad, studeni), kako bi se nakon završetka započetih projekata, moglo 

polako krenuti u izgradnju novih. 

  

 Ističe kako se Općina u suradnji sa SI-MO-RA-om planira javiti na mjeru 7.4.1. za 

Uređenje groblja u Maloj Ludini unutar mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. koja 

će biti raspisana tijekom kolovoza 2018. godine, za što se radi Projekt i troškovnik. Planira se 

napraviti staza širine 3 metra, uređenje ograde oko groblja i novi asfalt. Vrijednost Projekta je 

cca 950.000,00 kuna, a do 1.000.000,00 kuna mogu biti projekti na koje se Općina planira 

javiti. 

 

 Za radove na Dugoj ulici u Velikoj Ludini financijski sa 200.000,00 kuna pomogla je i 

Županija Sisačko-moslavačka. Još je ostao projekt uređenja parka u centru Velike Ludine za 

koji se mora ove godine krenuti u izradu projektne dokumentacije jer su dobivena određena 

sredstva od EU fonda za tu namjenu, te se tijekom ove godine sredstva moraju namjenski 

potrošiti. Ističe kako je u proširenju dnevnog reda donošenje Odluke o davanju suglasnosti za 

uređenje uličnog vodovoda u ulici Gaj u Maloj Ludini i donošenje Odluke o davanju 

suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „CS Mala Ludina s priključnim cjevovodima“, s 

kojima će Općinsko vijeće dati suglasnost Moslavini d.o.o. Kutina da se javi na natječaj 

unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine. 

 

 Predlaže da se za jednu od slijedećih sjednica pripremi Odluka kojom bi se ukinulo 

plaćanje poreza kuća za odmor na području Općine Velika Ludina. 

 

 Ujedno ističe da se preko LAG-a Moslavina Općina planira javiti na mjeru 7.4.1. kako 

bi se kompletno uredio dom u Gornjoj Vlahiničkoj sa uređenjem interijera - nabavom 

inventara, suđa za dom i eksterijera – uređenje fasade i kompletno uređenje kako bi dom bio 
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reprezentativan. U Gornjoj Vlahiničkoj su dva doma: vatrogasni koji je uređen i mjesni koji 

će se urediti. Kod izrade Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu planirat će se 

financijska sredstva za uređenje doma u Mustafinoj Kladi jer prokišnjava krovište. Ujedno 

ističe da se kod indeksa razvijenosti općina - Općina Velika Ludina vodi kao srednje razvijena 

ja što nam daje i veće šanse kod bodovanja i dobivanja financijskih sredstava iz EU. 

 

 Dubravko Petir, ističe da bi se Duga ulica u Velikoj Ludini umjesto 3 metra mogla 

proširiti na 4 metra. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da nije bum za građenje jer bi to bilo previše novaca za 

proširenje iste, a ako i kada bude potrebe proširit će se. Sada će se uklopiti u zadane strukture 

i kandidirat će se na sredstva EU dok se završe započete investicije na uređenju cesta. Dugu 

ulicu koriste poljoprivrednici i poduzetnici, a spaja jedan kraj Ludine s drugom, tako da bi se 

zaokružila jedna cjelina. 

 

 Vedran Svilić, postavlja pitanje zašto se radi hidrantska mreža u Maloj Ludini a ne i u 

Katoličkom Selišću? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da su u Maloj Ludini – Moslavačkoj priči respektabilni 

turistički objekti koji mogu ugostiti do 100 ljudi i potrebno je izgraditi hidrantsku mrežu, za 

koju treba iskoristi sredstva iz EU fondova. 

 

 Jelena Malekinušić, Općina se može javiti na samo jedan projekt takve vrste. 

 

 Dubravko Petir, predlaže da se to planira za slijedeću godinu odnosno nakon završetka 

navedenog projekta u Maloj Ludini. 

 

 Vedran Svilić, postavlja pitanje zašto nema znaka upozorenja kod groblja jer je na 

cesti rupa? 

 

 Mirela Montag, odgovara da se radi o cesti pod nadležnosti Županijske uprave za ceste 

kojoj je poslan upit zašto nema znaka upozorenja na cesti kraj groblja. U međuvremenu znak 

je postavljen, ali ga je netko otuđio.    

 

 Dubravko Petir, ističe da se problem u Grabičini kod Mijata Rašića još uvijek nije 

riješio koji se proteže kroz pitanja na aktualnom satu kroz nekoliko sjednica Općinskog 

vijeća. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je ŽUC poslao ophodnju ceste na teren da snime 

situacije, ali se još ništa nije dogodilo. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da je ŽUC u nezavidnoj financijskoj situaciji jer nemaju svoje 

strojeve za održavanje već za njih to rade Županijske ceste Zagrebačke Županije, Nadcestarija 

Kutina. Ističe da je problematiku odrona ceste u Vidrenjaku kod Drage Zmišlja slao već 

nekoliko puta, ali se ništa nije dogodilo. Kod čišćenja županijskih cesta u zimskim uvjetima 

ističe kako nisu očistili cestu kod Mustafine Klade jer imaju premalo kamiona za čišćenje a 

kilometraža je prevelika koju trebaju održavati. 

 

 Dubravko Petir, daje prijedlog da se cesta Mustafina Klada pokuša uvrstiti u državnu 

cestu jer je na rubu dviju županija i da se stavi u prvi prioritet čišćenja. 
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 Dražen Pavlović, odgovara da je na tu temu održan sastanak u Gradu Popovača, a da 

bi cesta ušla u popis državnih cesta, mora se spajati sa državnom cestom. Inicijativa je da se 

obuhvate sve ceste od Graberja do Novske koje su predložene za uvrštenje dopisom koji je 

poslan u Ministarstvo prometa i veza, jer bi se na taj način ceste bolje održavale, dakle svi 

gradovi i općine od Novske do Ivanić-Grada stoje iza inicijative koja je pokrenuta da se 

navedena cesta prekategorizira u državnu cestu. 

 

 Ivan Marečić, postavlja pitanje kada će se moći otkupiti državno poljoprivredno 

zemljište? 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da Općina nije dobila zemljište, nego raspolaganje 

poljoprivrednim zemljištem. Donijet je Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Velika Ludina na kojeg još nisu Hrvatske šume dale svoje očitovanje, ali se 

je pazilo na rok u kojem se Program mora donijeti. Mora se ići u Izmjene i dopune Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH nakon dobivene suglasnosti 

Hrvatskih šuma koje se moraju očitovati o svim česticama, zatim je potrebno pribaviti 

suglasnosti od Županije i Ministarstva, pa će se tek onda raspisivati natječaj. Prijedlog 

natječaja ići će Općinskom vijeću na donošenje, tako da će se sve znati na vrijeme, a postupak 

će trajati od oko pet – šest mjeseci.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, konstatira da je pristigao vijećnik Dubravko Petir tako da je 

sada nazočno ukupno 10 vijećnika. 

 

Ad. 3. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna 

Odluke o visini naknade za društvene domove Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da se mijenja članak 4. stavak 1. točka 3. osnovne Odluke o 

visini naknade za društvene domove Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika 

Ludina“ broj 8/14) koja se odnosi na visinu naknade koja je do sada bila „500,00 kn“, a sada 

se mijenja i glasi „300,00 kn“. To se odnosi na korištenje prostora u društvenim domovima: 

Okoli, Vidrenjak, Mala Ludina, Gornja Vlahinička, Mustafina Klada. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Odluke o visini 

naknade za društvene domove Općine Velika Ludina koje su prihvaćene jednoglasno sa 10 

glasova ZA te su donijete slijedeće  

 

I. Izmjene i dopune Odluke 

o visini naknade za društvene domove   

Općine Velika Ludina 

 
Članak 1. 

  

 U Odluci o visini naknade za društvene domove Općine Velika Ludina („Službene 

novine Općine Velika Ludina“ broj: 8/14) članak 4. stavak 1. točka 3. iznos naknade „500,00 

kn“ mijenja se i glasi „300,00 kn“.   
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Članak 2. 

 

 Ove I. Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA:   010-07/18-01/03 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

Ad. 4. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. Razmatranje i donošenje Odluke za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina kupcu Vladi Gospočiću iz Popovače, na 

prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da je temeljem raspisanog natječaja za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina u Večernjem listu od 20. lipnja 2018. do 28. lipnja 2018. 

godine, Internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina pristigla jedna ponuda i to 

od Gospočić Vlade iz Popovače, Moslavačka Slatina, Put kroz selo 60, 44317 Popovača po 

cijeni od 20.501,00 kuna. Radi se o nekretninama koje se nalaze u Katoličkom Selišću, k.o. 

Katoličko Selišće, k.č.br. 5035/1, 5035/2, 5099/1, 5099/2, 5096/1, 54096/2, građevinska i 

poljoprivredne parcele. Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje takve ponude. 

 

 Vjekoslava Kamenščak, daje na glasovanje Odluku za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Velika Ludina kupcu Gospočić Vlade iz Popovače, Moslavačka Slatina, Put kroz selo 

60, 44317 Popovača koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

 

O  D  L  U  K  U 

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina kupcu: VLADI 

GOSPOČIĆU iz Popovače, Moslavačka slatina, Put kroz selo 60, 44317 Popovača po 

cijeni od 20.501,00 kuna i to: 

 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. ul. Površina  Mjesto 

nekretnine 

Opis 

5035/1,  

5035/2 

5099/1 

5099/2 

5096/1 

5096/2 

Katoličko 

Selišće 

681 

 

 

 

833 

2321 m² 

724 m² 

5300  m² 

147 m² 

5050 m² 

110 m² 

Katoličko Selišće Građevinska 

i 

poljoprivredn

a parcela 
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II 

 

 Uplaćena jamčevina koju je uplatio zainteresirani kupac iz točke I. ove Odluke u 

iznosu od 10% od ukupne cijene predmetnih nekretnina uračunat će se u prodajnu cijenu 

predmetne nekretnine. 

III 

 

 Između Prodavatelja i kupca iz točke I. ove Odluke sklopit će se ugovori o 

kupoprodaji nekretnina, te se ovlašćuje općinski načelnik za sklapanje istog. 

 

IV 

 

Ova Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina stupa na snagu 

dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA: 402-01/18-01/36 

URBROJ: 2176/19-02-18-6 

 

Ad. 5. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Razmatranje i donošenje Odluke za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina kupcu Petru Miškoviću iz Gornje Vlahiničke, 

na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je temeljem raspisanog natječaja za prodaju 1/24 

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina u Večernjem listu od 20. lipnja do 28. lipnja 

2018. godine, Internet stranice i oglasne ploče Općine Velika Ludina pristigla jedna ponuda i 

to od Petra Miškovića iz Gornje Vlahiničke, Moslavačka ulica 43, 44316 Velika Ludina po 

cijeni od 3.823,00 kuna, a radi se o nekretninama koje se nalaze u Gornjoj Vlahiničkoj, k.o. 

Katoličko Selišće, k.č.br.: 1356, 1365, 1690, 1691, 1775, 1776/1, 1776/2, 1790/2, 2025, 

2499/2, 2500/2, 2504, 2712/1, 2712/2, 2713/1, 2713/2, 2714/1, 2714/2, 2766, 2767, 2768, 

3022/2. 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na prihvaćanje Odluku za prodaju 1/24 dijela nekretnine u 

vlasništvu Općine Velika Ludina kupcu Petru Miškoviću iz Gornje Vlahiničke, Moslavačka 

ulica 43, 44316 Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta 

slijedeća 

 

 

O  D  L  U  K  A 

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

Odobrava se prodaja 1/24 nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina kupcu: PETRU 

MIŠKOVIĆU iz Gornje Vlahiničke, Moslavačka ulica 43, 44316 Velika Ludina po cijeni 

od 3.823,00 kuna i to: 
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II 

 

 Uplaćena jamčevina koju je uplatio zainteresirani kupac iz točke I. ove Odluke u 

iznosu od 10% od ukupne cijene predmetnih nekretnina uračunat će se u prodajnu cijenu 

predmetne nekretnine. 

III 

 

 Između Prodavatelja i kupca iz točke I. ove Odluke sklopit će se ugovori o 

kupoprodaji nekretnina, te se ovlašćuje općinski načelnik za sklapanje istog. 

 

IV 

 

Ova Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina stupa na snagu 

dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/18-01/35 

URBROJ: 2176/19-02-18-6 

 

 

 

 

Red. 

br. 

Katastarska 

čestica 

K.O. Zk. ul. Ukupna 

površina  

Mjesto 

nekretnine 

Opis 

1. 1356, 1365, 

1690, 1691, 

1775, 

1776/1, 

1776/2, 

1790/2, 

2025, 

2499/2, 

2500/2, 

2504, 

2712/1, 

2712/2, 

2713/1, 

2713/2, 

2714/1, 

2714/2, 

2766, 2767, 

2768, 

3022/2 

Katoličko 

Selišće 

201 1 jutro 

8884 čhv 

 

Gornja 

Vlahinićka 

Stambena i 

gospodarska 

zgrada, 

oranice, livade, 

pašnjaci, 

vinogradi i 

šume 
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Ad. 6. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za 

nabavu autobusne stanice - kućice, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da je objavom poziva na Internet stranici Općine V. Ludina i 

upućivanjem Poziva za dostavu ponuda na adrese 3 gospodarska subjekta pokrenut postupak 

nabave autobusne stanice – kućice. Zaprimljena je jedna ponuda i to poduzeća IZOMETAL 

d.o.o. Kloštar Ivanić, Vukovarska ulica 15, 10312 Kloštar Ivanić po cijeni od 27.100,00 kuna 

bez PDV-a odnosno 33.875,00 kuna sa PDV-om, a pošto se radi o komunalnim poslovima 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu autobusne stanice – kućice mora donijeti 

Općinsko vijeće. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na prihvaćanje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za 

nabavu autobusne stanice – kućice koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je 

donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA  

NABAVU AUTOBUSNE STANICE 

 

I 

 

1. JAVNI NARUČITELJ: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina 

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava autobusne stanice. 

 

3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  28.000,00 kuna bez PDV-a.  

 

4. IZVOR / NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA: Financijska sredstva za nabavu planirana  

    su u III. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina  

    za 2018.  godinu prema Zakonu o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: 04-2018.        

 

5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  30 dana 

 

6. IZABRANI PONUDITELJ:  IZOMETAL  d.o.o., Kloštar Ivanić, Vukovarska ulica 15,   

                                                    10312 Kloštar Ivanić.   
 

7. CIJENA IZABRANE PONUDE: 27.100,00 kuna bez PDV-a, ukupna cijena 33.875,00  

    kuna sa PDV-om 
II 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 

 

KLASA:  363-01/18-01/38 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 
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Ad. 7.  

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za 

nabavu usluge čišćenja kanalizacijskih otvora – šahta, na prijedlog općinskog načelnika, te 

otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da se također radi o komunalnim poslovima za koje je 

potrebno da Općinsko vijeće donese Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge 

čišćenja kanalizacijskih otvora – šahta. Objavljen je Poziv na Internet stranici Općine i 

upućivanjem Poziva na adrese 3 gospodarska subjekta. Ponudu je dostavilo jedno poduzeće 

Gradnja Ilić d.o.o. Obrtnička 128/A, 44316 Velika Ludina po cijeni od 15.960,00 kuna bez 

PDV-a odnosno 19.950,00 kuna sa PDV-om. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za 

nabavu usluge čišćenja kanalizacijskih otvora – šahta koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 

glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A  

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA  

NABAVU USLUGE ČIŠĆENJA KANALIZACIJSKIH OTVORA - ŠAHTA 

 

I 

 

1. JAVNI NARUČITELJ: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina 

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava usluge čišćenja kanalizacijskih otvora - šahta. 

 

3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  16.000,00 kuna bez PDV-a.  

 

4. IZVOR / NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA: Financijska sredstva za nabavu planirana  

    su u I. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za  

    2018. godinu, evidencijski broj nabave: 06-2018.        

 

5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  30 dana 

 

6. IZABRANI PONUDITELJ:  GRADNJA ILIĆ d.o.o., Obrtnička 128/A,  

                                                              44316 Velika Ludina  

 

7. CIJENA IZABRANE PONUDE: 15.960,00 kuna bez PDV-a, ukupna cijena 19.950,00     

                                                           kuna sa PDV-om                                                          
II 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 

 

KLASA:  363-01/18-01/40 

URBROJ: 2176/19-02-18-4 
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Ad. 8. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti Zaključak o odobravanju 

Programa rada Savjeta mladih Općine Velika Ludina za 2019. godinu, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da je Savjet mladih Općine Velika Ludina savjetodavno 

tijelo Općine Velika Ludina, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na 

lokalnoj razini. Aktivnosti koje su sadržane u Programu rada Savjeta za 2019. godinu 

proizlaze iz djelokruga Savjeta mladih utvrđenim Zakonom. Temeljem članka 19. stavka 1. 

Zakona o savjetima mladih i članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine 

Velika Ludina Savjet za 2019. godinu donosi svoj Program rada, a Općinsko vijeće Općine 

Velika Ludina isto treba prihvatiti. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na prihvaćanje Zaključak o odobravanju Programa rada 

Savjeta mladih Općine Velika Ludina za 2019. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 

glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

o odobravanju Programa rada Savjeta mladih  

Općine Velika Ludina za 2019. godinu 

 

I. 

 

 Odobrava se Program rada Savjeta mladih Općine Velika Ludina za 2019. godinu, koji 

je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

 

 Program rada Savjeta mladih Općine Velika Ludina za 2019. godinu objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“ i Internet stranici Općine. 

 

 

KLASA:  006-01/18-01/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-12 

 

Ad. 9. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je potrebno donijeti Strategiju izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Velika Ludina od 2018. do 2020. 

godine, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je Općina Velika Ludina, vezano uz specifične 

potrebe osoba s invaliditetom te ostvarivanja zaštite njihovih prava, izradila Strategiju 

izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje od 2018. – 2020 koja prati 

sadržaj i smjernice Nacionalne strategije.  
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 Glavni cilj prihvaćanja ove Strategije je uspostavljanje i provođenje učinkovitog i 

odgovornog sustava skrbi o osobama s invaliditetom na području općine putem mjera i 

aktivnosti koje Općina Velika Ludina može poduzimati prema svojim mogućnostima i 

provoditi samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, ustanovama, udrugama osoba s 

invaliditetom i svim drugim pravnim i fizičkim osobama. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Strategiju izjednačavanja mogućnosti za 

osobe s invaliditetom na području Općine Velika Ludina od 2018. do 2020. godine koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

 

S T R A T E G I J A  

IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM  

NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA OD 2018. DO 2020. GODINE 

 

 

 Donosi se Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području 

Općine Velika Ludina od 2018. do 2020. godine koja je sastavni dio ovog Zapisnika, a objavit 

će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   810-01/18-01/07 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

 

Ad. 10. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o davanju suglasnosti 

za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje groblja u Maloj Ludini“ unutar mjere 07 „Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da se navedenom Odlukom, daje suglasnost za provedbu 

ulaganja na području Općine Velika Ludina odnosno naselja Mala Ludina za projekt 

„Uređenje groblja u Maloj Ludini“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. Ističe kako se ovaj projekt planira prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih  temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kultne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na prihvaćanje Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja u projekt „Uređenje groblja u Maloj Ludini“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. godinu koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta 

slijedeća 
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O D L U K A 

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT 

„UREĐENJE GROBLJA U MALOJ LUDINI“  UNUTAR MJERE 07 „TEMELJNE 

USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA 

RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom, daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Velika 

Ludina odnosno naselja Mala Ludina za projekt „Uređenje Groblja u Maloj Ludini˝ unutar 

mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

 

Članak 2. 

 

 Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 

 

Članak 3. 

 

 U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u članku 2. ove Odluke, istom se ujedno 

daje suglasnost za prijavu. 

 

 Sastavni dio ove Odluke je i Opis projekta. 
 

Članak 4. 

 

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   363-01/18-01/41 

URBROJ: 2176/19-02-18-5 

 

11. a) 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o davanju suglasnosti 

za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja Uličnog vodovoda u ulici Gaj u naselju Mala 

Ludina“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, na prijedlog 

Općinskog načelnika, te otvara raspravu. 
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 Jelena Malekinušić, ističe da se navedenom Odlukom, daje suglasnost trgovačkom 

društvu Moslavina d.o.o. Kutina, za provedbu ulaganja na području Općine Velika Ludina 

odnosno naselja Mala Ludina za projekt „Izgradnja uličnog vodovoda u ulici Gaj u naselju 

Mala Ludina“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine. Navedeni 

projekt planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-

2020., Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.2. 

„Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući 

ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u 

građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja u projekt „Izgradnja Uličnog vodovoda u ulici Gaj u naselju Mala Ludina“ unutar 

mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, koja je prihvaćena jednoglasno 

sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT 

„IZGRADNJA ULIČNOG VODOVODA U ULICI GAJ U NASELJU MALA 

LUDINA“ UNUTAR MJERE 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U 

RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 

REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom, daje se suglasnost trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. za javnu 

vodoopskrbu i javnu odvodnju, sa sjedištem u Kutini, za provedbu ulaganja na području 

Općine Velika Ludina odnosno naselja Mala Ludina za projekt „Izgradnja uličnog vodovoda 

u ulici Gaj u naselju Mala Ludina˝ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

 

Članak 2. 

 

 Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih 

vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, 

Tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda“. 

Članak 3. 

 

 U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u članku 2. ove Odluke, istom se ujedno 

daje suglasnost za prijavu. 

 

 Sastavni dio ove Odluke je i Opis projekta u skladu s Prilogom 12 natječaja za 

provedbu Podmjere 7.2 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu" – provedba tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
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proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Članak 4. 

 

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   350-01/18-01/04 

URBROJ: 2176/19-02-18-7 

 

Ad. 11. b) 

 

 

      Vjekoslav Kamenščak, također je potrebno donijeti Odluku o davanju suglasnosti za 

provedbu ulaganja u projekt „CS Mala Ludina s priključnim cjevovodima“ unutar mjere 07 

„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, na prijedlog općinskog načelnika, te 

otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže kako se navedenom Odlukom, daje se suglasnost 

trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Kutina, za 

provedbu ulaganja na području Općine Velika Ludina odnosno naselja Mala Ludina za 

projekt „CS Mala Ludina s priključnim cjevovodima“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-

2020. godine. Navedeni projekt planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH 

za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07. „Temeljene usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, 

Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, 

uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Tip operacije 7.2.1. 

„Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih 

voda“. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja u projekt „CS Mala Ludina s priključnim cjevovodima“ unutar mjere 07 „Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA 

te je donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT „CS 

MALA LUDINA S PRIKLJUČNIM CJEVOVODIMA“ UNUTAR MJERE 07 

„TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 

2014. – 2020. 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom, daje se suglasnost trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. za javnu 

vodoopskrbu i javnu odvodnju, sa sjedištem u Kutini, za provedbu ulaganja na području 

Općine Velika Ludina odnosno naselja Mala Ludina za projekt „CS Mala Ludina s 

priključnim cjevovodima˝ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

 

Članak 2. 

 

 Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih 

vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, 

Tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda“. 

Članak 3. 

 

 U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u članku 2. ove Odluke, istom se ujedno 

daje suglasnost za prijavu. 

 

 Sastavni dio ove Odluke je i Opis projekta u skladu s Prilogom 12 natječaja za 

provedbu Podmjere 7.2 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu" – provedba tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Članak 4. 

 

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   350-01/18-01/04 

URBROJ: 2176/19-02-18-7 

       

 Završeno u 17:20 sati. 

 

           Zapisničar:                               Predsjednik: 

 

       Mirjana Rajtora                    Vjekoslav Kamenščak  


