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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 17.02.2021. godine u 

15,45 sati u društvenom domu Velika Ludina, Obrtnička 3.  

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Tomislav Bišćan, 

Vedran Svilić,  Nikola Mokosek, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir   

 

- Odsutni vijećnici: Damir Belavić, Ivan Marečić, Igor Faltis,  

                                 

                                                                                                                      

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik općinskog načelnika Općine V. Ludina, 

- Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik JUO Općine Velika Ludina, 

- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, 

- Verica Kesak, referent – komunalni redar, 

- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove, 

- Dijana Jagodnik, novinar „Moslavački list“ d.o.o. Kutina, 

- Denis Pedić, odvjetnik iz Popovače 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina, pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine, izvjestitelje dnevnog 

reda, te istakao da će se ova sjednica održati u društvenom domu zbog epidemioloških mjera 

COVID-19. Za pravovaljanost rada sjednice utvrđuje kvorum i konstatira da je na sjednici 

prisutno 10 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke Općinskog 

vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

Daje na glasanje dnevni red 37. sjednice koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova 

ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina zakazane 

za dan 17.02.2021. godine. 

 

 

KLASA:  021-01/21-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

D N E V N I    R E D : 

 

 

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

    (Zapisnik sa 36. elektronske sjednice Općinskog vijeća)  
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2. Aktualni sat 

 

3. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske  

    korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od  

    01.01.2020. do 31.12.2020.  

 

4. Razmatranje i prihvaćanje Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika  

    Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine 

   

5. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2021.   

    godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu, Odluku o I. Izmjenama i dopunama  

    Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu, I. Izmjene i dopune Programa građenja, 

    Održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2021, Odluke o izvršavanju I. Izmjena i  

    dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu i I. Izmjena i dopuna Plana  

    razvojnih programa za 2021. godinu 

 

6. Donošenje Statutarne Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina 

 

7. Donošenje Odluke o VIII. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 

    Uređenja Općine Velika Ludina 

 

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih  

    vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2021. godinu 

 

9. Donošenje Odluke o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina: 

    Stan u zgradi Velika Ludina, Kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini i Šuma Ludenica 

 

10. Donošenje Odluke o pokretanju prodaje nekretnine - plinske mreže i mrežnog razvoda  

      u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

11. Donošenje Odluke o visini cijene najma stanova u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda za davanje u zakup  

      poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

 

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 36. elektronske sjednice 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 16.12.2020. godine, te otvara raspravu.  

 

 Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 36. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Velika 

Ludina održane 16.12.2020. godine. 
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Ad. 2. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Aktualni sat, te ističe da je dostavljeno Izvješće 

o radu općinskog načelnika između 36. i 37. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 

16.12.2020. do 12.02.2021. godine, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je bilo nekoliko zadnjih sjednica Općinskog vijeća on-

line pa je stoga ova sjednica sazvana uživo, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Ističe 

kako će biti još potrebe za još jednom sjednicom Općinskog vijeća do raspuštanja ovog saziva 

vijeća, vjerojatno u ožujku, jer će se na ovoj sjednici donijeti odluke o raspisivanju natječaja, 

a na slijedećoj sjednici bi trebalo donijeti konačne odluke o prihvaćanju ponuda kako bi se 

mogli sklopiti ugovori o prodaji nekretnina.  

 

Ujedno ističe kako nas je u zadnjih godinu dana zadesila epidemija corone, potresi: u 

Zagrebu i Petrinji, te požar bankomata u Velikoj Ludini, pri kojem je stradala arhivska građa 

Općine Velika Ludina koja se nalazi na prvom katu doma Velika Ludina, iznad prostorije u 

kojem je bio bankomat. Požar je zahvatio prednji dio zgrade koji je skoro zahvatio i krovište 

samog objekta doma. Šteta je velika jer je u prostoriji gdje je bio bankomat sve izgorjelo i 

uništeno. Dom je osiguran tako da će štetu pokriti osiguravajuća kuća kod koje je društveni 

dom osiguran. Da bi se sanirala nastala šteta potrebno je osigurati dodatna sredstva kroz I. 

Izmjene i dopune Proračuna. Ujedno ističe da je za vrijeme corone Općina cijelo vrijeme 

radila, a samo kratko vrijeme bila je zatvorena za stranke i radila samo za hitne slučajeve. 

 

 Nakon potresa 29.12.2020. godine, koji je pogodio područje Županije Sisačko-

moslavačke, prijavljena je šteta od potresa i zatražen je statički pregled imovine na području 

Općine Velika Ludina. Također je zatražen i pregled crkve Sv. Mihaela Arkanđela i župnog 

ureda u dogovoru sa našim župnikom. Dana 26.01.2021. godine župnu crkvu i župni ured te 

sve ostale zgrade za koje je to zatraženo, pregledali su statičari, koji su utvrdili da su sve 

zgrade ispravne i pritom su dobile zelenu naljepnicu. Dosta oštećenja primijećeno je na 

župnom uredu, ali nakon detaljnog pregleda statičari su zaključili da oštećenja ne narušavaju 

statiku zgrade te je župni ured obilježen zelenom naljepnicom kao i zgrada Općine. 

Najveći problem pojavio se kod župne crkve, gdje su statičari utvrdili da ima znatnih 

oštećenja na zidovima i stropu crkve, a došlo je i do odvajanja tornja od zgrade crkve te je 

toranj izgubio vertikalu. Crkva je obilježena žutom naljepnicom, što znači da je privremeno 

neupotrebljiva kao objekt te je potrebno izvršiti dodatni i detaljniji pregled statičara, nakon 

prikupljene dokumentacije o svim ranijim radovima koja je arhivirana i postoji u Ministarstvu 

kulture. Tada će se izvršiti ponovni detaljan pregled da li crkva može i dalje služiti svojoj 

funkciji neograničeno ili će se morati hitno izvršiti određene intervencije i sanacije. Dok se ne 

riješi taj problem svete mise održavat će se u prostoru Društvenog doma Velika Ludina. 

 Župan Sisačko-moslavačke županije proglasio je elementarnu nepogodu od potresa na 

poljoprivredi, građevinama i prometu, što znači da se na gospodarskim objektima može 

prijaviti nastala šteta ako je netko ima. Prema saznanju postoje oštećenja na dvije hladnjače 

koja se mora prijaviti da bi se mogla dobiti određena financijska sredstva. 

 

 Što se tiče napravljene prepumpne stanice u Maloj Ludini nije još puštena u pogon, 

iako ima uporabnu dozvolu, jer je potreban pregled svih priključaka i postave reducir ventila 

odnosno svih potrebnih radnji ista će se pustiti u pogon. 
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 Dubravko Petir, postavlja pitanje dimnjačarske službe i problematike odvodnog jarka 

kod Lipovice. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je koncesiju za obavljanje dimnjačarske službe dobilo 

poduzeće MIVEGRA d.o.o. iz Ivanić-Grada jer je dosadašnji koncesionar Dragutin Šneler 

otkazao ugovor za obavljanje dimnjačarske službe. Općina je i prošle godine riješila nastalu 

problematiku koju je trebala rješavati Županijska uprava za ceste, a što se planira i ove godine 

radi nesmetanog obavljanja prometa. Isti problem postoji i u Gornjoj Vlahiničkoj što se 

planira riješiti. 

 

 Ujedno upoznaje vijećnike da je Općina Velika Ludina potpisala Ugovor sa 

ravnateljem Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije o zajedničkom 

financiranju radova izvanrednog održavanja kolničkog zastora dijela Županijske ceste 3124 u 

naselju Vidrenjak. Radovi obuhvaćaju uređenje asfaltnog sloja u dva nova sloja, uređenje 

bankina, uređenje cestovnih jaraka, izrada betonskih cijevnih propusta u dva nova sloja, te 

prilagodba kolnih ulaza, a sve u dužini 2 km. Vrijednost radova procjenjuje se na 

1.500.000,00 kuna koji će se financirati na način 50% Općina, a 50%  Županijska uprava za 

ceste. Odmah po potpisu Ugovora bit će od strane Županijske uprave za ceste proveden javni 

natječaj, izabran izvođač radova te se očekuje da radovi budu izvršeni tijekom travnja i 

svibnja tekuće godine. Podsjeća da je to drugi ovakav Ugovor jer je prije četiri godine 

potpisan Ugovor za rekonstrukciju Županijske ceste 3158 od naselja Vidrenjak do naselja 

Okoli. Ujedno ističe da je namjera da se na isti način sufinancira i obnova Županijske ceste od 

Male Ludine do Mustafine Klade. Na taj način bi sve dionice Županijskih cesta bile 

rekonstruirane. 

 

 Uz navedeno, ističe kao se znatna sredstva ulažu u konstantno održavanje vlastitih  

nerazvrstanih cesta na području Općine Velika Ludina. Ove godine na tim prometnicama 

planira se uređenje – asfaltiranje ulice Bukovec u dužini 1 km, produžetka Cvjetne ulice, te 

produžetka Obrtničke ulice u Velikoj Ludini. Potrebni su radovi na popravci dionica ceste na 

području Ruškovice, Katoličkog Selišća i Kompatora.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, pohvaljuje rad komunalnog redara i ističe zadovoljstvo s 

poslanim upozorenjima i opomenama za čišćenje što spada u domenu komunalnog redara. 

Ujedno skreće pažnju i upozorava da je na nogostup u Velikoj Ludini nanijeto blato koje se 

slijeva s oranica prilikom obilnih kiša koje je potrebno očistiti da bi se nogostup mogao 

koristiti. Isto takvi problemi pojavljuju se u Zagrebačkoj ulici u V. Ludini, Grabrovom Potoku 

i Vidrenjaku. Smatra da se šalju na vrijeme opomene i da se redovito rješava problematika. 

 

 Verica Kesak, obrazlaže kako je do sada poslano oko 130 opomena u 2020. godini jer 

je bilo jako puno zapuštenog zemljišta koje se nije na vrijeme održavalo. Ističe kako ima puno 

i neriješenih imovinsko-pravnih poslova koje je potrebno riješiti. Ujedno ističe da je svatko 

ispred svoje kuće dužan održavati grabu. 

 

Dubravko Petir, postavlja pitanje problematike paljenja smeća u romskom naselju 

Vidrenjak jer se iz Mustafine Klade vidi dim kao da cijeli Vidrenjak gori te smatra da se time 

zagađuje okoliš.  Ističe da je na površinama gdje su nekad bile vrbe ponovno izraslo raslinje.  

 

 Verica Kesak, ističe kako je u Okolima i Vidrenjaku, u nekim dijelovima postavljena 

rampa kako se ne bi nekontrolirano bacalo smeće i zagađivao okoliš. 
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 Dražen Pavlović, upoznaje da se rješava problem odvodnog kanala  Kolodvorske ulice 

u donjem dijelu Vidrenjaka, blizu željezničke pruge. Naime, radi se o kanalu Hrvatskih voda, 

čiji predstavnici sutra dolaze na sastanak s kojima će se obići naselje Općine Velika Ludina 

radi rješavanja problematike. 

 

 Tomislav Bišćan, ističe zadovoljstvo sa svim poduzetim radnjama u svezi poslova 

komunalnog redara odnosno slanja opomena i upozorenja radi čišćenja zapuštenog i obraslog 

zemljišta na kojima treba i dalje ustrajati. Ujedno ističe kako bi bilo bolje da se financijska 

sredstva koja se ulažu u poslove Županijske uprave za ceste i Hrvatske vode, koji ne rade svoj 

posao, predlaže da se financijska sredstva ulože u nešto drugo što bi bilo korisnije za Općinu 

Velika Ludina. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe da je za razliku od prije nekih pet do šest godina situacija 

sa održavanjem zemljišta puno bolja jer je 70% obrađene zemlje i nema puno zapuštenog, a 

jedan dio će se riješiti davanjem u zakup. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako su vijećnici upoznati sa Izvješćem o radu općinskog 

načelnika između 36. i 37. sjednice Općinskog vijeća odnosno od 16.12.2020. do 12.02.2021. 

godine te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 16.12.2020. do 12.02.2021. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika između 36. i 37. sjednice 

Općinskog vijeća od 16.12.2020. do 12.02.2021. godine. 

 

II 

 

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

 

KLASA: 022-05/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-01-21-___ 

 

Ad. 3.  

 

Vjekoslav Kamenščak, upoznaje sa točkom 3. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog 

izvještaja za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i 

čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine te otvara 

raspravu. 

 

Hrvoje Plaščar, obrazlaže Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine te ističe da su ukupni prihodi i primici u iznosu 

od 22.008.463,00 kuna, ukupni rashodi i izdaci 21.363.328,00 kuna, a višak rashoda i izdataka 

je 21.363.328,00 kuna. Višak prihoda poslovanja u 2020. godini je 645.135,00 kuna, 

nepodmirene obveze su u iznosu od 896.349,00 kuna. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. 

godine bio je 594.870,00 kuna. 
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Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Ludina za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine sastoji se od: ukupnih prihoda i primitaka u iznosu 

od 4.707.824,00 kuna, ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu od 6.140.275,00 kuna, manjak 

prihoda poslovanja u 2020. godini u iznosu 1.432.451,00 kuna, nepodmirenih obveza u iznosu 

od 6.433.132,00 kuna, stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. godine bio je 4.099,00 kuna. 

 

Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine sastoji se od: ukupnih prihoda u 

iznosu od 211.434,00 kuna, ostvarenih rashoda i izdataka 210.322,00 kuna, viška prihoda 

poslovanja u 2020. godini u iznosu od 1.112,00 kuna, nepodmirenih obveza u iznosu od 

12.132,00 kuna, a stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. bilo je 3.567,00 kuna. 

 

Vjekoslav Kamenščak, kako rasprave nije bilo, daje na glasovanje Izvještaj o 

financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine 

koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 
 

I 
 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i to kako slijedi:      

                                       U KN 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                                  22.008.463  

      - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                                8.618.911 

  b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                          13.389.552 

   

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                                   21.363.328 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                              20.256.288 

   b) rashodi za nabavu  nefinancijske imovine                            1.107.040    

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2020. GODINE                                    645.135 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                       896.349 

 - od toga: 

  a) rashodi poslovanja                                                                  399.631 

  b) za nabavu nefinancijske imovine            96.719 

  c) obveze za financijsku imovinu                                               400.000   

 

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. godine                                               594.870 

 

 

KLASA:  402-01/21-01/16 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 
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 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvještaj o financijskom poslovanju 

Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine 

koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 
 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića 

Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i to kako slijedi:  

           

                                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                             4.707.824 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                                                           1.973.036                                                  

  b) primici od financijske imovine i zaduženja                    2.734.788 

   

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                     6.140.275 

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                          1.389.644 

                       b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       4.200.631 

                       c) izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova               550.000 

 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA U 2020. GODINI                    1.432.451 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:              6.433.132 

 - od toga: 

  a) obveze za financijsku imovinu                                      4.950.000  

                        b) obveze za nefinancijsku imovinu                                  1.378.802 

                        c) rashodi poslovanja                                                           104.330 

   

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. godine                                            4.099 

 

II 
 

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

 

KLASA:  402-01/21-01/16 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Izvještaj o financijskom poslovanju 

Proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2020. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O   D   L   U   K   A 

 

I 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Proračunskog korisnika Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i to kako 
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slijedi:            

                                        U KN 

UKUPNI PRIHODI                                                                                          211.434 

 - od toga: 

             a) prihodi poslovanja                       211.434 

   

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                              210.322 

            - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                                   166.890 

                        b) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 43.432 

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA U 2020. GODINI                                      1.112 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                         12.132 

 - od toga: 

  a) rashodi poslovanja                                                                    12.132 

   

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. godine                                                   3.567 

 

II 

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

 

 

KLASA:  402-01/21-01/16 

URBROJ: 2176/19-02-21-3 

 

Ad. 4. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno prihvatiti i Konsolidirani financijski 

izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine te otvara 

raspravu. 

 

Kako rasprave nije bilo isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 

glasova ZA te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Usvaja se konsolidirani financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje 

01.01.2020. do 31.12.2020. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   402-01/21-01/08 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 
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Ad. 5. 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. 

godinu, Odluku o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. 

godinu, I. Izmjene i dopune Programa građenja, Održavanja i uređenja komunalne 

infrastrukture za 2021, Odluke o izvršavanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2021. godinu i I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2021. godinu te 

otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, obrazlaže da je do I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika 

Ludina došlo zbog pokušaja pljačke bankomata smještenog u prostoriji doma Velika Ludina 

pri čemu je došlo do požara koji je oštetio velik dio pročelja doma zbog čega su potrebna 

znatnija financijska sredstva da bi se šteta sanirala a što je planirano 150.000,00 kuna. 

Planirana financijska  sredstava za održavanje domova bila su planirana ali su nedostatna za  

sanaciju ovakve velike štete. Povećana su sredstva za 40.000,00 kuna za postavu video 

nadzora. 

 

Ujedno se dodaju financijska sredstva za izgradnju novog dječjeg igrališta u romskom 

naselju u Vidrenjaku od 100.000,00 kuna kojeg bi Općina sufinancirala a ostalih 100.000,00 

kuna bi dala Udruga Roma. Naime, Savez Roma Republike Hrvatske „KALI SARA“ u 

postupku je izrade sporazuma za sufinanciranje projekata u jedinicama lokalne samouprave 

nastalih u dogovoru sa saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem, pa je tako i za Općinu 

Velika Ludina predviđen projekt sufinanciranja izgradnje dječjeg igrališta u romskom naselju 

tako da su u Proračunu planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. 

 

 Smanjuju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za Rekonstrukciju i modernizaciju 

javne rasvjete – kredit, tako da su sada ukupno 1.950.000,00 kuna. Ujedno se smanjuju 

planirana sredstva za održavanje ceste Vidrenjak, ulica Mije Stuparića koja je u vlasništvu 

Županijske uprave za ceste za 350.000,00 kuna tako da su sada planirana sredstva od 

850.000,00 kuna. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, drugih rasprava nema, stoga daje na glasovanje Odluku o I. 

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. 

godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu koje su prihvaćene jednoglasno sa 10 

glasova ZA. 

 

Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa građenja, održavanja i uređenja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na glasovanje Odluku o izvršavanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2021. godinu koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

Daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu koje 

prihvaćene jednoglasno sa 10 glasova ZA donijeta je slijedeća 
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O   D   L   U   K   A 

 

 Donose se: 

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu i  

  Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za  

  2021. godinu  

- Odluka o izvršavanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu 

 

 koji su sastavni dio ovog zapisnika a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  400-06/21-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-21-__ 

 

Ad. 6. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Statutarnu Odluku o 

Izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

Jelena Malekinušić, obrazlaže kako su izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi određene promjene koje je potrebno provesti i izmijeniti 

Statut Općine. Tako sada više nama zamjenika općinskog načelnika i potrebno je uskladiti 

Statut u svezi raspisivanja referenduma, tko i na koji način ga može raspisati. Isto je tako i sa 

zborovima građana i dr. izmjena i brisanja u skladu sa zakonskim odredbama. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Statutarnu Odluku o Izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te 

je donijeta slijedeća 

 

STATUTARNA ODLUKA O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA 

S  T   A  T  U  T A  

  OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

Članak 1. 

 

Članak 20. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 

6/09, 7/11, 2/13, 6/14, 3/18, 5/18 – pročišćeni tekst i 5/20) mijenja se i glasi: 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

 

Članak 2. 

 

 Članak 21. mijenja se i glasi: 
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 „Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o 

prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim 

pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom. 

 Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 

kojim se uređuje provedba referenduma. 

 Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe 

članaka 79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – 

pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) (u daljnjem tekstu: Zakon).“ 

 

Članak 3. 

 

 U članku 22.  stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.“ 

 

 U stavku 3. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se. 

 U stavku 4. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se. 

 Stavak 5. briše se. 

 Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6. 

 U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 4. 

 

 Članak 22. a mijenja se i glasi: 

„Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u Općini i većina vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Velika Ludina. 

 Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog 

vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je 

raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika 

Ludina dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti 

odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

 Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog 

vijeća. 

 Ako je raspisivanje referenduma predložio 20% od ukupnog broja birača u Općini, 

predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja 

prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno je za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi 

je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje 

sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako tijelo 

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 

prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja 

odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan, 

Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv 

odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena 

žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike 

Hrvatske. 

 Ukoliko se prijedlog o raspisivanju referenduma ne prihvati, Općinsko vijeće dužno je o 

razlozima odbijanja prijedloga obavijestiti predlagače. 
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 Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 

djelokruga.“ 

 

Članak 5. 

 

 Članak 25. mijenja se i glasi:  

 „Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim Odluke 

donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“ 

 

Članak 6. 

 

 Članak 27. mijenja se i glasi: 

 „Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o potrebama i interesima 

građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom. 

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa ovim statutom. 

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora. 

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi 

raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu. 

Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana 

sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja 

na području općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom 

glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 

općinsko vijeće i općinskog načelnika.“ 

 

Članak 7. 

 

 Članak 28. mijenja se i glasi: 

 „Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva. 

 Javni poziv iz stavka 1. ovog članka se može uputiti preko sredstava javnog 

priopćavanja. 

 Poziv na zbor građana sadrži mjesto i vrijeme održavanja zbora građana te pitanja o 

kojima se građani izjašnjavaju. 

 Način sazivanja, rada i odlučivanja  na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u 

skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

 

Članak 8. 

 

 Članak 29. mijenja se i glasi: 

 „Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog 

djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako 

ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem 

u skladu s tehničkim mogućnostima Općine. 
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Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se 

općim aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 9. 

 

 U članku 30. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 „Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem 

u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.“ 

 

Članak 10. 

 

 U članku 40. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 

 „Sjednice Općinskog vijeća su javne, a mogu se sazivati i elektroničkim putem.  

 U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 

stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno 

ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se 

mogu održavati elektroničkim putem.“ 

 

Članak 11. 

 

 U članku 43. stavku 3. riječ: „ne plaćeni“ briše se, točka na kraju rečenice zamjenjuje se 

zarezom te se dodaju riječi: „sukladno sporazumu s poslodavcem.“ 

 

Članak 12. 

 

 U članku 55. riječi: „i zamjenik općinskog načelnika“ brišu se, a riječi: „biraju se“ 

zamjenjuju se riječima: „bira se“. 

 

Članak 13. 

 

 U članku 56. riječi: „i njegovom zamjeniku“ i „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 14. 

 

 Članak 61. mijenja se i glasi:  

 „Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.“ 

Članak 15. 

 

 Članak 62. mijenja se i glasi: 

„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je 

općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 
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spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati 

općinski načelnik na početku mandata iz reda članova općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća općinski 

načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik općinskog načelnika iz reda članova općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka 

je privremeni zamjenik općinskog načelnika, koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme 

trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik, 

kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se 

osiguralo nesmetano funkcioniranje općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava 

općinskog načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog 

načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je 

općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. 

ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela općine dužan je obavijestiti predsjednika općinskog vijeća odmah po 

nastanku tih okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik općinskog vijeća će u roku od 8 

dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 

općinskog načelnika.“ 

 

Članak 16. 

 

 Članak 63. mijenja se i glasi:  

„Općinski načelnik sam odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati 

profesionalno, u skladu sa zakonom i drugim aktima.  

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način 

obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 

 

Članak 17. 

 

 Članak 63. a briše se. 

 

Članak 18. 

 

 Iza članka 97. dodaje se članak 97.a koji glasi: 

„Članak 97. a 

 

Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim 

mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. 

Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona 

kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata 

ministarstva nadležnog za financije.“ 
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Članak 19. 

 

 U članku 100. a stavak 1. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ 

brišu se. 

Članak 20. 

 

 U članku 100. b stavku 2. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se 

riječi: „te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom predstavničkog tijela.“ 

 

Članak 21. 

 

 Iza članka 100. b dodaju se članci 100. c, 100. d, 100. e i 100. f koji glase: 

„Članak 100. c 

 

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u slučaju kada je 

općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog 

načelnika iz članka 62. ovoga Statuta. 

Članak 100. d 

 

Kada je u općini konstituirano novoizabrano općinsko vijeće nakon provedenih 

prijevremenih izbora, do donošenja proračuna općine financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 

koju donosi općinski načelnik. 

Članak 100. e 

 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave 

donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o 

obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta 

ukine proračun općine, općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od 

objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski 

načelnik. 

Članak 100. f 

 

Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članaka 100.c, 100.d i 

100.e ovoga Statuta primjenjuje se odredba članka 100.b stavka 6. ovoga Statuta.“ 

 

Članak 22. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta 

Općine Velika Ludina. 
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Članak 23. 

 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“, osim članaka 14., 15. i 21. koji stupaju na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

 

KLASA:   021-01/21-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

 Ad. 7. 

 

  Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o VIII. Izmjenama i dopunama 

Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako su provedene dvije javne rasprave VIII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina u kojima su od javnih tijela i ustanova 

zatražena dostavlja mišljenja na predloženi plan. Ukratko omogućeno je u poslovnoj zoni III 

izgradnja solarnih elektrana, u Mustafinoj Kladi dio je namijenjen za turizam, stari dio 

Poslovne zone koji se ne koristi, a bio je planiran za neku proizvodnju i punionicu vode, 

maknut je da bi se mogla izgraditi nova poslovna zona za izgradnju solarnih elektrana. Ističe 

kako ne postoje zahtjevi kojima nije udovoljeno. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o VIII. Izmjenama i dopunama 

Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina koja je prihvaćena 

jednoglasno te je donijeta slijedeća 

 

ODLUKA 

o VIII. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

 Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o VIII. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 

uređenja Općine Velika Ludina (‘’Službene novine Općine Velika Ludina’’ broj 9/01, 3/05, 

3/10, 1/11, 1/13, 9/13, 6/14, 2/16 i 9/18), u nastavku teksta: Plan, kojega je izradila tvrtka 

Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba. 

 

Članak 2. 

 

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom „VIII. izmjene i dopune prostornog plana 

uređenja Općine Velika Ludina”, izrađen i ovjeren od stručnog izrađivača plana: 

Arhitektonskog Ateliera Deset d.o.o. iz Zagreba (broj elaborata 2009). 

 

Članak 3. 

Tekstualni i grafički dio Elaborata Plana uvezani su, ovjereni i potpisani od odgovorne osobe 

stručnog izrađivača plana i predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 
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Članak 4. 

Elaborat Plana sadrži sljedeće priloge: 

Obrazloženje plana 

Kartografski prikazi: 

br. naziv mjerilo 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1 : 25000 

2.2. CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA 1 : 25000 

 GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 

4.1. GORNJA VLAHINIČKA  

4.2. GRABRIČINA  

4.3. GRABROV POTOK  

4.4. KATOLIČKO SELIŠĆE  

4.5. KOMPATOR  

4.6. LUDINICA  

4.7. MALA LUDINA  

4.8. MUSTAFINA KLADA  

4.9. OKOLI  

4.10. RUŠKOVICA  

4.11. VELIKA LUDINA  

4.12. VIDRENJAK  

 

kojima se zamjenjuju istoimeni kartografski prikazi izvornog plana i kartografski prikazi 

 

2.1.1

. 

ELEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA 

MREŽA 
1 : 25000 

2.1.2

. 
POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 1 : 25000 

 

kojima se zamjenjuje kartografski prikaz “2.1. Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža” 

izvornog plana Odluka o donošenju plana 

 

Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta Plana i podaci o tvrtki izrađivača 

 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

 

Članak 5. 

Stavak 1. članka 5. “Građevine i područja od važnosti za državu” mijenja se tako da glasi: 

(1) Građevine i područja od važnosti za državu 

prometne građevine 

• državna autocesta A3; G. P. Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G. 

P. Bajakovo (granica Rep. Srbije) 

• željeznička pruga M103; Dugo Selo - Novska  

energetske građevine 

• eksploatacijsko polje ugljikovodika (EPU) "Okoli"  

• eksploatacijsko polje ugljikovodika (EPU) "Vezišće"  

• eksploatacijsko polje podzemno skladište plina "EP PSP Okoli"  

• centralna plinska stanica Okoli 

• DV 2x400 kV TS Ernestinovo – TS Žerjavinec 
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• DV 2x400 kV TS Veleševec – TS Razbojište 

• DV 110 kV TS Mraclin – EVP Ludina 

• DV 110 kV EVP Ludina – TS Kutina 

• EVP 110/25 kV Ludina 

• magistralni naftovod za međunarodni transport JANAF 

• magistralni plinovod Ivanić Grad – Kutina 

• regionalni plinovod Ivanić Grad – Stružec 

• regionalni plinovod čvor Okoli – CPS Okoli  

telekomunikacijske građevine 

• radijski koridor 

zaštićeni dijelovi prirode 

• park prirode Lonjsko Polje 

 

Članak 6. 

U stavku 3. članka 11. “smještaj građevina na čestici” dodaje se alineja koja glasi: 

Kod rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina mogu se zadržati postojeće manje 

udaljenosti od granica čestice ali se dogradnjom ne smiju smanjivati.  

 

Članak 7. 

U članku 14. mijenja se stavak 2. tako da glasi: 

(2) U izdvojenim građevinskim područjima gospodarske, proizvodne i poslovne namjene koja 

su u planu označena oznakom I mogu se graditi proizvodne: industrijske, zanatske, skladišne; 

poslovne: uredske, trgovačke, uslužne; građevine za proizvodnju energije iz obnovljivih 

izvora; te druge građevine namijenjene gospodarskim djelatnostima. U građevinama 

gospodarske namjene mogu se uređivati sportsko rekreacijski sadržaji za vlastito korištenje. 

Na površinama gospodarske namjene mogu se smjestiti sadržaji koji bitno ne  onečišćuju 

okoliš, odnosno oni kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša. Za 

gospodarske namjene koje imaju nepovoljan utjecaj na okoliš potrebno je izraditi studiju 

utjecaja na okoliš sukladno odredbama posebnih propisa. Za neizgrađene i neuređene 

površine gospodarske namjene u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja planom 

je utvrđena obaveza izrade urbanističkih planova uređenja.  

Na površinama gospodarske, proizvodne i poslovne namjene planom se utvrđuju slijedeći 

lokacijski uvjeti: 

• najmanja površina čestice može biti 1000  m2 

• čestica mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu u širini najmanje 6 m 

• radius zaokretanja na spoju kolnog pristupa na česticu i javne prometne površine mora 

biti najmanje 6 m 

• koeficijent izgrađenosti čestice može biti najviše 0.3 

• u gospodarskoj zoni Velika Ludina III koja je planirana za gradnju sunčane elektrane 

koeficijent izgrađenosti čestice može biti najviše 0.7 

• koeficijent iskorištenosti čestice može biti najviše 0.5 

• visina građevine najviše Podrum+Prizemlje+Kat 

• visina građevine najviše 12 m 

• ukupna visina građevine najviše 16 m  

• dijelovi građevine mogu biti viši od 16 m samo iznimno i to isključivo radi zahtjeva 

tehnoloških ili proizvodnih procesa 

• najmanja udaljenost od regulacijskog pravca mora iznositi 10 m 

• najmanja udaljenost od ostalih granica čestice mora iznositi 5 m 

• u gospodarskoj zoni Velika Ludina III koja je planirana za gradnju sunčane elektrane 
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udaljenost građevina od ostalih granica čestice mora iznositi najmanje 3 m  

• najmanje 20% površine parcele mora biti ozelenjeno, odnosno zasađeno visokim 

stablima 

• u gospodarskoj zoni Velika Ludina III koja je planirana za gradnju sunčane elektrane ne 

uvjetuje se najmanja površina ozelenjenog dijela čestice i sadnja visokih stabala 

 

Članak 8. 

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi: 

Planom se za gospodarsku zonu Velika Ludina III utvrđuju uvjeti s detaljnošću propisanom za 

urbanistički plan uređenja čime se omogućuje neposredna provedba ovog Plana.  

Uvjeti uređenja i gradnje za gospodarsku zonu Velika Ludina III su sljedeći: 

• Gospodarska zona Velika Ludina III planirana je za gradnju građevine za proizvodnju 

električne energije – sunčane fotonaponske elektrane.  

• U obuhvatu zone može se zadržati postojeća parcelacija ili formirati jedinstvena nova 

čestica. 

• Sunčana elektrana gradit će se kao jedinstvena prostorna cjelina sastavljena od 

fotonaponskih modula s pripadajućom samostojećom konstrukciju za njihovu montažu, 

fotonaponskih DC/AC izmjenjivača, trafostanice i susretnog postrojenja, svih 

pripadajućih spojnih i priključnih vodova unutar same elektrane ili za priključak na 

elektroenergetsku mrežu te pomoćnih građevina u funkciji elektrane: kontejner sa 

sustavom za nadzor i upravljanje radom elektrane i slično. Najveća dopuštena snaga 

elektrane je 60 MW. 

• Sunčana elektrana se može graditi u etapama. 

• Prometni priključak zone ostvaruje se na županijsku cestu 3158 Vidrenjak – Okoli.  

• Elektrana ne mora imati vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda jer neće imati stalnu 

posadu.  

• Elektrana ne mora biti priključena na plinoopskrbnu mrežu. 

• Elektrana mora biti priključena na elektroenergetsku mrežu radi distribucije/prijenosa 

električne energije. Radi osiguranja dovoljnih evakuacijskih kapaciteta do navedenog 

planiranog proizvodnog elektroenergetskog objekta potrebno je osigurati adekvatan 

priključak na elektroenergetsku mrežu prema uvjetima koje će definirati nadležni 

operator mreže na koju će se postrojenje priključiti.  

• Pri projektiranju i gradnji sunčane elektrane treba uvažiti uvjete utvrđene točkom 

6.3.4.1. Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije i drugih propisa koji se odnose 

na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. 

 

Članak 9. 

Članak 33. mijenja se tako da glasi: 

Područjem Općine prolazi željeznička pruga za međunarodni promet M103 Dugo Selo – 

Novska. Postojeća pruga je jednokolosiječna. Studijom modernizacije X. paneuropskog 

koridora predviđena je rekonstrukcija postojeće trase i izgradnja drugog kolosijeka s južne 

strane postojeće pruge kojom će se kontinuirano na svim dijelovima trase osigurati brzina 

vlakova od 160 km/h. Veća rekonstrukcija zahtijeva izgradnju novog mosta pa u ovoj fazi 

treba izgraditi most za dva kolosijeka. 

Zaštitni pružni pojas čini zemljište s obje strane željezničke pruge odnosno kolosijeka širine 

po 100 metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajući zračni 

prostor. 

Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika 

u zaštitnom pružnom pojasu potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od HŽ Infrastrukture 

d.o.o. u skladu s posebnim propisima. 
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Članak 10. 

U članku 35. mijenja se stavak 1. tako da glasi: 

(1) Radi zaštite postojećih koridora i održavanje tehničke ispravnosti građevina, vodova i 

mreža prilikom realizacije ostalih sadržaja plana potrebno je poštivati zaštitne udaljenosti i 

koridore do izgrađenih elektroenergetskih građevina. 

Zaštitni koridori za visokonaponske nadzemne vodove iznose: 

 postojeći planirani 

DV 2x400 kV 80 m 100 m 

DV 110 kV 40 m 50 m 

DV 35 kV 10 m 30 m 

DV 10(20) kV 10 m 20 m 

 

Članak 11. 

U članku 38. mijenja se stavak 1. tako da glasi: 

(1) Područjem Općine prolaze sljedeći magistralni plinovodi: 

• magistralni plinovod Zagreb Istok – Kutina DN 600/75 

• magistralni plinovod Ivanić Grad – Kutina DN 500/50 

• magistralni plinovod Ivanić Grad – Kutina DN 350/50 

• magistralni plinovod čvor Okoli – MRS Okoli DN 150/50 

• otpremno dopremni plinovod Okoli DN 500/50 

• magistralni plinovod DN 200 DN 200/50 čvor Kozarac – Procesno postrojenje ETAN 

• plinovod Janja Lipa - Zagreb DN 150 

• planirani razvojni pravac MRČ Kozarac – PSP Okoli 

• planirani razvojni pravac Kozarac - Gola 

 

Članak 12. 

U članku 40. mijenja se stavak 1. tako da glasi: 

(1) Područjem Općine prolaze sljedeći naftovodi: 

• naftovod za međunarodni transport Sisak – Gola u vlasništvu JANAF 

• magistralni naftovod DN 250/50 otpremna stanica (OS) Graberje – OS Stružec u 

vlasništvu INE 

• naftovod DN 150/50 mjerna stanica (MS) Stružec – čvor Okoli 

• razvojni pravac naftovoda za međunarodni transport u koridoru naftovoda  JANAF 

 
 

III. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 13. 

 

Plan je izrađen u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća i potpisom 

predsjednika Općinskog vijeća. 

 

Članak 14. 

 

Tekstualni i grafički dijelovi VIII. Izmjena i dopuna Plana te prilozi iz članka 4 ove Odluke, 

koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetnom objave. 
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Članak 15. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Općine Velika 

Ludina. 

 

KLASA:   350-01/21-01/01 

URBROJ: 2176/19-02-21-13 

 

Ad. 8. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2021. 

godinu te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže kako je temeljem članka 4. Zakona o financiranju 

političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj:29/19, 98/19), 

političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave izabrani s liste grupa birača imaju pravo na redovito godišnje 

financiranje iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma utvrđeno je da Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 5. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma utvrđeno je da za svakoga izabranog člana 

predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog 

spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog 

po svakom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Predloženi godišnji iznos sredstava ostaje nepromijenjeni u odnosu na prijašnje godine. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2021. 

godinu koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina 

za 2021. godinu 
 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina (u daljnjem 

tekstu: Općinsko vijeće), koja se osiguravaju u Proračunu Općine Velika Ludina za 2021. 

godinu. 

Članak 2. 

 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da 

pojedinoj političkoj stranci odnosno nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno broju 

njihovih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 
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Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci 

odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa 

predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 3. 

 

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 13, od toga su 2 člana 

podzastupljenog spola.  

 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kn. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u 

iznosu od 100,00 kn. 

HDZ 4.100,00 KN 

SDP 4.000,00 KN 

HSP-AS 2.100,00 KN 

NEZAVISNI 2.000,00 KN 

HSS 1.000,00 KN. 

 

Članak 4. 

 

 Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Velika 

Ludina na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s 

liste grupe birača tromjesečno, u četiri jednaka dijela. 

 

Članak 5. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za 

rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 

2020. godinu („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 3/20). 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   402-01/21-01/11 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Ad. 9. 

 

Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina: Stan u zgradi Velika Ludina, Kuća, dvorište i oranica u 

Velikoj Ludini i Šuma Ludenica te otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, ističe kako na području Općine Velika Ludina ima dosta nekretnina 

na prodaju koje Općina sudski naslijedi. Tako je potrebno donijeti Odluku o pokretanju 

prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina: za stan u Velikoj Ludini (učiteljska 

zgrada), k.č.br. 313/2, k.o. Ludina, u površini 74,16 m² i spremište 11,86 m², stan na prvom 



23 

 

katu, Etažno vlasništvo (E-3), tržišne vrijednosti 75.000,00 kuna; za Kuću, dvorište i oranicu 

u Velikoj Ludini, k.č.br. 439, k.o. Ludina, u površini 2576 m², tržišne vrijednosti 101.315,25 

kuna i Šumu Ludenica, k.č.br. 5372/1, k.o. Katoličko Selišće, u površini 9601 m², tržišne 

vrijednosti 19.682,05 kuna. Za nekretninu pod 1. (stan) izrađen je Procjembeni elaborat 

tržišne vrijednosti nekretnina izrađenog od Miroslava Miheleca iz Kutine, stalnog sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, a za nekretnine pod 2. (kuća, dvorište i 

oranica)  i 3. (šuma Ludenica) izrađen je elaborat tržišne vrijednosti nekretnina izrađenog od 

Valentina Jakovljevića iz Kutine, sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina. 

 

 Konačnu Odluku o prihvaćanju pristiglih ponuda na provedeni natječaj za prodaju 

gore navedenih nekretnina donijet će Općinsko vijeće. 

 

  Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina koja je prihvaćana jednoglasno sa 10 glasova ZA te je 

donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu  

Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se pokretanje prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina putem javnog 

natječaja – prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 

1. Stan u Velikoj Ludini, k.č.br. 313/2, k.o. Ludina, u površini 74,16 m² i spremište 11,86 

m², stan na prvom katu, Etažno vlasništvo (E-3), tržišne vrijednosti 75.000,00 kuna, 

2. Kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini, k.č.br. 439, k.o. Ludina, u površini 2576 m², 

tržišne vrijednosti 101.315,25 kuna, 

3. Šuma Ludenica, k.č.br. 5372/1, k.o. Katoličko Selišće, u površini 9601 m², tržišne 

vrijednosti 19.682,05 kuna. 

 

Članak 2. 

 

Procjena tržišne vrijednosti 1. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 27.12.2020. godine, izrađenog od stalnog 

sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Miroslava Miheleca, 

struč.spec.ing.aedif., Vladimira Nazora 178, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 2. nekretnine utvrđena je na temelju Elaborata tržišne vrijednosti 

nekretnine procijenjene na dan 03.02.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka za 

graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., Dubrovačka 2, 

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 3. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 05.11.2020. godine, izrađenog od sudskog 

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., 

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Članak 3. 

 

Iznos jamčevine za sudjelovanje u natječaju utvrđuje se u iznosu 10% od početne cijene. 
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Članak 4. 

 

Općinski načelnik će u skladu s ovom Odlukom i Odlukom o uvjetima, načinu i postupku 

upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Velika Ludina donijeti odluku o raspisivanju 

javnog natječaja. 

 

Članak 5. 

 

Jedinstveni upravi odjel Općine Velika Ludina priprema i objavljuje natječaj o prodaji 

nekretnina u javnom glasilu, oglasnoj ploči i Internet stranici Općine, a postupak natječaja 

provodi Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda koje imenuje Općinski načelnik. 

 

Članak 6. 

 

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju zapisnika Povjerenstva, Općinski 

načelnik predlaže Općinskom vijeću donošenje konačne Odluke. 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/21-01/17 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 10. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno 10. Donošenje Odluke o pokretanju 

prodaje nekretnine - plinske mreže i mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika Ludina te 

otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, ističe kako je u planu već šest mjeseci prodaja plinske mreže. Ističe 

kako je Općina Velika Ludina suvlasnik u poduzećima Moslavina plin d.o.o. i Moslavine 

d.o.o. Kutina. Potrebno je donijeti Odluku o prodaji plinske mreže i mrežnog razvoda u 

vlasništvu Općine Velika Ludina koja je sagrađena u Općini Velika Ludina. Za prodaju 

plinske mreže i plinskog razvoda raspisat će se javni natječaj a prodajna početna cijena 

prodaje je 5.750.221,71 kuna i ne može se prodati ispod cijene. Početna cijena utvrđena je 

tako da je tržišna vrijednost plinske mreže i mrežnog razvoda utvrđena u nalazu sudskog 

vještaka Ivana Pekere iz studenog 2020. godine od 5.635.562,56 kn uvećana za trošak prodaje 

plinske mreže u iznosu od 114.659,15 kn (trošak procjene po vještaku, trošak oglasa, trošak 

pripreme natječaja i izrade ugovora o kupoprodaji). Postoji zainteresirani kupac koji će se 

javiti na natječaj i spreman je kupiti plinsku mrežu i mrežni razvod u vlasništvu Općine 

Velika Ludina. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o pokretanju prodaje nekretnine – 

plinske mreže i mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika Ludina koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 10 galsova ZA te je donijeta slijedeća 
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ODLUKA 

o prodaji plinske mreže i mrežnog razvoda u  

vlasništvu Općine Velika Ludina 

  

Članak 1. 

 

Odobrava se prodaja plinske mreže i mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika Ludina 

sagrađene u Općini Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

 

Za prodaju plinske mreže i mrežnog razvoda raspisat će se javni natječaj. Ovom Odlukom 

potvrđuje se i prihvaća prijedlog teksta javnog natječaja koji se prilaže ovoj Odluci.  

 

Početna cijena za prodaju plinske mreže i mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika 

Ludina iznosi 5.750.221,71 kn. Plinska mreža i mrežni razvod u vlasništvu Općine Velika 

Ludina ne mogu se prodati za nižu cijenu od one navedene u ovoj Odluci. 

 

Početna cijena utvrđena je na način da je tržišna vrijednosti plinske mreže i mrežnog razvoda 

utvrđena u nalazu sudskog vještaka Ivana Pekere iz studenog 2020. g. od 5.635.562,56 kn 

uvećana za trošak prodaje plinske mreže u iznosu od 114.659,15 kn (trošak procjene po 

vještaku, trošak oglasa, trošak pripreme natječaja i izrade ugovora o kupoprodaji). 

  

Članak 3. 

 

Natječaj će se provesti sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku upravljanja 

nekretninama u vlasništvu Općine Velika Ludina. 

 

Članka 4. 

 

Ova Odluka stupa snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/21-01/18 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 11. 

 

Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o visini cijene najma 

stanova u vlasništvu Općine Velika Ludina te otvara raspravu. 

 

Dražen Pavlović, ističe kako je potrebno donijeti Odluku kojom bi se odredila visina 

cijene najma stanova koje Općina Velika Ludina ima u svom vlasništvu. Predlaže se iznos 

najma u iznosu od 11,50 kn/m² u koju je uključena i cijena pričuve. Sa stanarima koji su u 

najmu stanova sklopljeni su novi Ugovori o najmu stana sukladno navedenoj cijeni. 

 

Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o visini cijene najma stanova u 

vlasništvu Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je 

donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

o visini cijene najma stanova u vlasništvu  

Općine Velika Ludina  
 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se visina cijene najma stanova koje Općine Velika Ludina ima u 

svom vlasništvu. 

 

Članak 2. 

 

Cijena najma stanova iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 11,50 kn/m² u koju je 

uključena i cijena pričuve. 

 

Članak 3. 

 

Sa stanarima koji su u najmu stanova iz članka 1. ove Odluke sklopljeni su novi Ugovori o 

najmu stana sukladno cijeni određenoj člankom 2. ove Odluke.  

Ugovore o davanju stanova u najam ispred Općine Velika Ludina potpisuje općinski načelnik. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA: 372-01/21-01/04 

URBROJ: 2176/19-02-21-1 

 

Ad. 12. 

 

 

Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju 

najpovoljnijih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske te otvara raspravu. 

 

Denis Pedić, odvjetnik iz Popovače, kao predsjednik Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta i Verica Kesak, referent – komunalni redar, obrazlažu da su na 

raspisani natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 

Velika Ludina (Klasa: 320-01/20-03/31, Urbroj: 2176/19-02-20-2 od 10.11.2020. godine) 

pristigle 32 ponude koje je Povjerenstvo razmatralo i dalo prijedlog za donošenje Odluke o 

izboru najpovoljnije ponude na Općinsko vijeće. Jedan ponuditelj dostavio je izjavu o 

odustajanju od natječaja te njegova prijava nije vrednovana. Natječajem je raspisana 151 

proizvodno tehnološka cjelina u katastarskim općinama Grabrov Potok, Katoličko Selišće, 

Okoli, Ludina, Ruškovica i Vidrenjak u sveukupnoj površini 550.8533 ha. Za 114. 

proizvodno tehnoloških cjelina nije pristigla niti jedna ponuda. Na temelju održanih sjednica 

Povjerenstva za zakup i vrednovanja pristiglih ponuda Povjerenstvo predlaže općinskom 

vijeću da razmotri prijedlog i donese odluku o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika Ludina od 

20.11.2020. godine. 
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 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o prihvaćanju najpovoljnijih 

ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 10 glasova ZA te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH  PONUDA 

na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  

na području Općine Velika Ludina od 20.11.2020.  

 

Članak 1. 

Ovom se odlukom izabiru najpovoljnije ponude  na natječaju za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika Ludina (Klasa: 320-01/20-03/31, 

Urbroj: 2176/19-02-20-2 od 20.11.2020. godine) na  prijedlog Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  imenovanoga od Općinskog vijeća Općine Velika 

Ludina. 

 

Najpovoljnije ponude na natječaju za zakup prikazane su u tablici 1. 

 

Tablica 1. Najpovoljnije ponude na natječaju za zakup 

 

R.BR. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC. 

Br. 
Najpovoljnija ponuda Kriterij odabira 

Ponuđena 

cijena (kn) 

3 
GRABROV 

POTOK 
3 

Goran Lukšić, nositelj OPG 

Goran Lukšić, Popovača,  
Kriterij 5 254.38 

4 
GRABROV 

POTOK 
4 

Goran Lukšić, nositelj OPG 

Goran Lukšić, Popovača,  
Kriterij 5 340.00 

6 
GRABROV 

POTOK 
5 

Goran Lukšić, nositelj OPG 

Goran Lukšić, Popovača,  
Kriterij 5 810.00 

12 
GRABROV 

POTOK 
9 

Josip Žatečki, Grabov Potok, 

Velika Ludina, nositelj 

Poljoprivredni obrt "Žatečki" 

Kriterij 2 258.48 

15 
GRABROV 

POTOK 
10 

Josip Žatečki, Grabov Potok, 

Velika Ludina, nositelj 

Poljoprivredni obrt "Žatečki" 

Kriterij 2 897.90 

21 
GRABROV 

POTOK 
11 

Josip Žatečki, Grabov Potok, 

Velika Ludina, nositelj 

Poljoprivredni obrt "Žatečki" 

Kriterij 2 3,687.44 
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29 
GRABROV 

POTOK 
12 

Josip Žatečki, Grabov Potok, 

Velika Ludina, nositelj 

Poljoprivredni obrt "Žatečki" 

Kriterij 5 156.91 

30 
GRABROV 

POTOK 
13 

Josip Žatečki, Grabov Potok, 

Velika Ludina, nositelj 

Poljoprivredni obrt "Žatečki" 

Kriterij 2 79.12 

31 
GRABROV 

POTOK 
14 

Josip Žatečki, Grabov Potok, 

Velika Ludina, nositelj 

Poljoprivredni obrt "Žatečki" 

Kriterij 2 325.83 

36 
GRABROV 

POTOK 
15 BELJE PLUS d.o.o. Darda,  Kriterij 2 385.32 

40 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
17 

Petar Mišković, nositelj OPG 

MIŠKOVIĆ PETAR,  

GORNJA VLAHINIČKA 

Kriterij 2 121.42 

50 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
23 

Goran Lukšić, nositelj OPG 

Goran Lukšić, Popovača,  
Kriterij 7 235.00 

52 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
24 

Petar Mišković, nositelj OPG 

MIŠKOVIĆ PETAR,  

GORNJA VLAHINIČKA 

Kriterij 2 113.66 

55 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
25 

Petar Mišković, nositelj OPG 

MIŠKOVIĆ PETAR,  

GORNJA VLAHINIČKA 

Kriterij 2 181.74 

59 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
28 

Goran Lukšić, nositelj OPG 

Goran Lukšić, Popovača,  
Kriterij 7 490.00 

69 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
33 

Fructum Moslavina d.o.o., 

Velika Ludina 
Kriterij 2 5,567.34 

70 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
34 

Tamara Pleić, nositelj OPG 

Tamara Pleić, Velika Ludina,  
Kriterij 7 751.98 

71 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
35 

Tamara Pleić, nositelj OPG 

Tamara Pleić, Velika Ludina,  
Kriterij 7 1,631.26 

76 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
38 

Vedran Svilić, nositelj OPG 

Vedran Svilić,  

Katoličko Selišće,  

Kriterij 3 30.00 
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78 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
39 

Vedran Svilić, nositelj OPG 

Vedran Svilić,  

Katoličko Selišće,  

Kriterij 3 2,500.00 

79 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
40 

Goran Lukšić, nositelj OPG 

Goran Lukšić, Popovača, OIB:  
Kriterij 7 360.00 

83 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
42 

Petar Mišković, nositelj OPG 

MIŠKOVIĆ PETAR, 

GORNJA VLAHINIČKA 

Kriterij 2 6,500.00 

86 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
44 

Goran Lukšić, nositelj OPG 

Goran Lukšić, Popovača,  
Kriterij 7 700.00 

93 
KATOLIČKO 

SELIŠĆE 
48 

Goran Lukšić, nositelj OPG 

Goran Lukšić, Popovača,  
Kriterij 7 700.00 

97 LUDINA 51 

Pomahač Jadranko,   

"POMO" poljoprivredni obrt,  

VELIKA LUDINA,  

Kriterij 5 320.00 

98 LUDINA 52 

Pomahač Jadranko,   

"POMO" poljoprivredni obrt,  

VELIKA LUDINA,  

Kriterij 5 200.00 

99 OKOLI 53 
OPG MARIO HRVOIĆ, 

MARIO HRVOIĆ, OKOLI,  
Kriterij 2 1,328.22 

101 OKOLI 54 
OPG MARIO HRVOIĆ, 

MARIO HRVOIĆ, OKOLI,  
Kriterij 4 382.16 

103 OKOLI 55 
OPG MARIO HRVOIĆ, 

MARIO HRVOIĆ, OKOLI,  
Kriterij 4 26.63 

104 OKOLI 56 BELJE PLUS d.o.o. Darda  Kriterij 2 3,370.40 

111 OKOLI 57 BELJE PLUS d.o.o. Darda  Kriterij 2 4,887.62 

121 OKOLI 58 BELJE PLUS d.o.o. Darda  Kriterij 2 5,162.22 

137 OKOLI 59 BELJE PLUS d.o.o. Darda  Kriterij 2 1,809.80 

143 OKOLI 60 BELJE PLUS d.o.o. Darda  Kriterij 2 686.40 

145 OKOLI 61 BELJE PLUS d.o.o. Darda  Kriterij 2 3,811.70 
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153 OKOLI 62 BELJE PLUS d.o.o. Darda Kriterij 2 4,374.94 

172 OKOLI 65 
OPG MARIO HRVOIĆ, 

MARIO HRVOIĆ, OKOLI,  

Dodatni Kriterij 

1 
382.47 

173 OKOLI 66 
Krunoslav Balija,  

OPG Balija Krunoslav, Okoli  
Dodatni kriterij 6 328.97 

174 OKOLI 67 
OPG MARIO HRVOIĆ, 

MARIO HRVOIĆ, OKOLI 

Dodatni Kriterij 

1 
205.51 

175 OKOLI 68 
OPG MARIO HRVOIĆ, 

MARIO HRVOIĆ, OKOLI 

Dodatni Kriterij 

1 
221.07 

176 OKOLI 69 

Davorin Balija, nositelj OPG 

Davorin Balija,  

Okoli 

Dodatni Kriterij 

1 
350.36 

180 OKOLI 71 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 5 1,293.72 

182 OKOLI 73 
OPG MARIO HRVOIĆ, 

MARIO HRVOIĆ, OKOLI 
Kriterij 4 683.82 

184 OKOLI 74 
OPG MARIO HRVOIĆ, 

MARIO HRVOIĆ, OKOLI  

Dodatni Kriterij 

1 
233.55 

185 OKOLI 75 

HRVOJ DUBRAVKO, nositelj 

Poljoprivrednog obrta Hrvoj,  

Okoli 

Kriterij 2 26,736.68 

186 OKOLI 76 

HRVOJ DUBRAVKO, nositelj 

Poljoprivrednog obrta Hrvoj,  

Okoli 

Kriterij 2 1,628.25 

197 OKOLI 77 

HRVOJ DUBRAVKO, nositelj 

Poljoprivrednog obrta Hrvoj,  

Okoli 

Kriterij 2 275.20 

198 OKOLI 78 

HRVOJ DUBRAVKO, nositelj 

Poljoprivrednog obrta Hrvoj,  

Okoli 

Kriterij 2 2,764.77 

207 OKOLI 79 

HRVOJ DUBRAVKO, nositelj 

Poljoprivrednog obrta Hrvoj,  

Okoli 

Kriterij 2 1,558.22 
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217 OKOLI 81 

HRVOJ DUBRAVKO, nositelj 

Poljoprivrednog obrta Hrvoj,  

Okoli 

Kriterij 5 39.92 

218 OKOLI 82 

HRVOJ DUBRAVKO, nositelj 

Poljoprivrednog obrta Hrvoj,  

Okoli 

Kriterij 5 24.54 

219 OKOLI 83 

NIKOLA MOKOSEK, nositelj 

OPG MOKOSEK NIKOLA, 

OKOLI,  

Kriterij 2 721.21 

220 OKOLI 84 AGRO-VET d.o.o., KRIŽEVCI  Kriterij 6 2,294.57 

228 OKOLI 89 BELJE PLUS d.o.o. Darda  Kriterij 2 5,837.12 

229 OKOLI 90 BELJE PLUS d.o.o. Darda Kriterij 2 5,132.80 

230 OKOLI 91 

Krešimir Mihaljević, Zagreb, 

Grad Zagreb, nositelj OPG 

Krešimir Mihaljević 

Kriterij 3 2,343.01 

231 OKOLI 92 

Krešimir Mihaljević, Zagreb, 

Grad Zagreb, nositelj OPG 

Krešimir Mihaljević 

Kriterij 3 4,758.31 

232 OKOLI 93 

Krešimir Mihaljević,  

Zagreb, Grad Zagreb, nositelj 

OPG Krešimir Mihaljević 

Kriterij 3 4,333.53 

233 OKOLI 94 
Josip Slama, nositelj OPG Josip 

Slama, Vidrenjak 
Kriterij 2 4,362.32 

235 OKOLI 96 

Krešimir Mihaljević, Zagreb, 

Grad Zagreb, nositelj OPG 

Krešimir Mihaljević 

Kriterij 3 1,679.55 

237 OKOLI 98 

HRVOJ DUBRAVKO, nositelj 

Poljoprivrednog obrta Hrvoj,  

Okoli 

Kriterij 5 367.51 

238 OKOLI 99 

Igor Faltis, Velika Ludina, 

nositelj Poljoprivredni obrt 

"Jabuka" Igor Faltis 

Dodatni kriterij 1 6,000.00 
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241 RUŠKOVICA 101 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 137.53 

242 RUŠKOVICA 102 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 49.41 

244 RUŠKOVICA 104 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 23.59 

245 RUŠKOVICA 105 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 222.19 

246 RUŠKOVICA 106 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 70.54 

248 RUŠKOVICA 107 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 27.17 

249 RUŠKOVICA 108 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 1,798.00 

253 RUŠKOVICA 109 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 145.86 

254 RUŠKOVICA 110 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 45.25 

255 RUŠKOVICA 111 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 70.55 

256 RUŠKOVICA 112 Vilim Hodak, Mustafina Klada  Kriterij 2 78.27 

257 RUŠKOVICA 113 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 24.47 

258 RUŠKOVICA 114 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 112.51 

259 RUŠKOVICA 115 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 116.81 

260 RUŠKOVICA 116 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 234.47 

261 RUŠKOVICA 117 

Dubravko Petir, , 

 Mustafina Klada, nositelj 

Autoprijevoz Petir 

Kriterij 5 

701.00 
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266 RUŠKOVICA 118 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
kriterij 2 263.79 

267 RUŠKOVICA 119 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 129.53 

268 RUŠKOVICA 120 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
kriterij 2 277.11 

269 RUŠKOVICA 121 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
kriterij 2 290,18 

270 RUŠKOVICA 122 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 318.79 

271 RUŠKOVICA 123 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 17.83 

272 RUŠKOVICA 124 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
kriterij 2 33.51 

273 RUŠKOVICA 125 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha,  Mustafina Klada 
Kriterij 4 45.53 

274 RUŠKOVICA 126 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 927.24 

276 RUŠKOVICA 127 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 105.00 

277 RUŠKOVICA 128 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 354.91 

278 RUŠKOVICA 129 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 1,407.21 

279 RUŠKOVICA 130 

Krešimir Mihaljević, Zagreb, 

Grad Zagreb, nositelj OPG 

Krešimir Mihaljević,  

Kriterij 3 950.49 

287 RUŠKOVICA 132 

Krešimir Mihaljević, Zagreb, 

Grad Zagreb, nositelj OPG 

Krešimir Mihaljević,  

Kriterij 3 20,280.00 

171 VIDRENJAK 64 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 2 1,531.34 
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222 VIDRENJAK 86 

Igor Faltis, Velika Ludina, 

nositelj Poljoprivredni obrt 

"Jabuka" Igor Faltis 

Dodatni kriterij 1 340.00 

223 VIDRENJAK 87 

Igor Faltis, Velika Ludina, 

nositelj Poljoprivredni obrt 

"Jabuka" Igor Faltis 

Dodatni kriterij 1 340.00 

290 VIDRENJAK 135 
Marijo Buić, OPG Marijo Bujić,  

Vidrenjak 
Kriterij 4 120.00 

296 VIDRENJAK 140 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 18,064.92 

298 VIDRENJAK 141 
Marijo Buić, OPG Marijo Bujić, 

Vidrenjak 
Dodatni kriterij 5 9,414.28 

300 VIDRENJAK 142 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 4 6,382.98 

302 VIDRENJAK 143 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 2 5,408.00 

303 VIDRENJAK 144 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 2 20,280.00 

307 VIDRENJAK 146 
Milan Noha, nositelj Opg Milan 

Noha, Mustafina Klada 
Kriterij 2 11,589.61 

308 VIDRENJAK 147 

Krešimir Mihaljević, Zagreb, 

Grad Zagreb, nositelj OPG 

Krešimir Mihaljević,  

Kriterij 3 338.59 

309 VIDRENJAK 148 

Krešimir Mihaljević, Zagreb, 

Grad Zagreb, nositelj OPG 

Krešimir Mihaljević  

Kriterij 3 7.90 

 

Članak 2. 

 

Poništavaju se proizvodno tehnološke cjeline br. 6,7, 8 i 16 u k.o. Grabrov Potok iz razloga 

neusklađenog stvarnog stanja na terenu u smislu broj katastarskih čestica, položaja katastarske 

čestice, načina uporabe i raspisane proizvodno tehološke cjeline. 

Poništava se proizvodno tehnološka cjelina br. 18 u k.o. Katoličko Selišće iz razloga 

neusklađenosti stvarnog stanja na terenu (djelomično obraslo zemljište) sa načinom uporabe 

upisanom u katastar i zemljišnu knjigu (oranica) za koju nije zatražena procjena troškova 

stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje od Hrvatskih šuma. 

Poništava se proizvodno tehnološka cjelina br. 72 u k.o. Okoli iz razloga neusklađenog 

stvarnog stanja na terenu u smislu broj katastarskih čestica, položaja katastarske čestice, 

načina uporabe i raspisane proizvodno tehološke cjeline 
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Poništava se proizvodno tehnološka cjelina br. 131 u k.o. Ruškovica iz razloga neusklađenog 

stvarnog stanja na terenu u smislu broj katastarskih čestica, položaja katastarske čestice, 

načina uporabe i raspisane proizvodno tehološke cjeline 

Poništava se proizvodno tehnološka cjelina br. 80 u k.o. Vidrenjak iz razloga neusklađenog 

stvarnog stanja na terenu u smislu broj katastarskih čestica, položaja katastarske čestice i 

načina uporabe. 

Poništava se proizvodno tehnološka cjelina br. 97 u k.o. Vidrenjak iz razloga obraslosti za 

koju nije zatražena procjena troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje od 

Hrvatskih šuma. 

Poništava se proizvodno tehnološka cjelina br. 145 u k.o. Vidrenjak iz razloga izgrađenosti 

plinskog postrojenja na navedenoj proizvodno tehnološkoj cjelini. 

Članak 3. 

Poništava se 34  proizvodno tehnoloških cjelina prikazanih u tablici br. 2 iz razloga jer za njih 

nije bilo zaprimljenih ponuda. 

Tablica 2. PTC za koje nisu pristigle ponude 

Naziv katastarske općine PTC. Br. Izabrani ponuditelj 

GRABROV POTOK 1 nema ponuda 

GRABROV POTOK 2 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 19 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 20 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 21 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 22 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 26 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 27 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 29 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 30 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 31 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 32 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 36 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 41 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 43 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 45 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 46 nema ponuda 

KATOLIČKO SELIŠĆE 47 nema ponuda 

LUDINA 49 nema ponuda 

LUDINA 50 nema ponuda 

OKOLI 70 nema ponuda 

RUŠKOVICA 103 nema ponuda 

VIDRENJAK 37 nema ponuda 

VIDRENJAK 63 nema ponuda 

VIDRENJAK 85 nema ponuda 

VIDRENJAK 88 nema ponuda 
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VIDRENJAK 95 nema ponuda 

VIDRENJAK 100 nema ponuda 

VIDRENJAK 133 nema ponuda 

VIDRENJAK 134 nema ponuda 

VIDRENJAK 136 nema ponuda 

VIDRENJAK 137 nema ponuda 

VIDRENJAK 138 nema ponuda 

VIDRENJAK 139 nema ponuda 

 

Članak 4. 

Ova se Odluka, odmah po donošenju,  dostavlja na prethodno mišljenje Sisačko-moslavačkoj 

županiji te na suglasnost  Ministarstvu poljoprivrede.   

Ova se Odluka objavljuje u Službenim novinama Općine Velika Ludina te na web stranici 

Općine Velika Ludina,  stupa na snagu prvi dan nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva 

poljoprivrede. 

Članak 5. 

Ugovor o zakupu s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će načelnik Općine 

Velika Ludina u ime Republike Hrvatske sukladno članku  38. Zakona.  
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