Z A P I S N I K
sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 07.12.2017.
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, Tomislav
Bišćan, Vedran Svilić, Damir Belavić, Ivan Marečić, Igor Faltis, Jurica Đudarić, Ana
Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir
Odsutni vijećnici: Nikola Mokosek
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina,
- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
- Josipa Lažeta, ravnateljica Knjižnice i čitaonice Velika Ludina,
- Marta Kucelj, voditelj financijskih poslova u Općini Velika Ludina,
- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina,
- Mirjana Rajtora, administrativni referent I,
- Vanja Kos, novinar „Moslavački list“ d.o.o. Kutina.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
Vjekoslav Kamenščak, pozdravio sve nazočne vijećnike, djelatnike Općine, novinare,
te utvrđuje kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatira da je na sjednici
prisutno 12 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke
Općinskog vijeća., te napominje da se svaka sjednica tonski snima.
Ističe kako postoji potreba za dopunom dnevnog reda sa točkom pod:
- 3. Razmatranje i donošenje:
a) Plana i programa rada za 2018. godinu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina
b) Nacrta strateškog plana Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje
2018.-2020. godine,
a točke 3. – 5. postaju točke 4.- 6.
koji daje na glasovanje dopunu dnevnog reda koja je prihvaćena jednoglasno
sa 12 glasova ZA, te daje cjelokupni dnevni red na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

KLASA: 021-01/17-02/06
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URBROJ: 2176/19-02-17-6
DNEVNI

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća)
2. Aktualni sat i Izvješće načelnika od 09.11.2017. do 29.11.2017. godine,
3. Razmatranje i donošenje:
a) Plana i programa rada za 2018. godinu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina
b) Nacrta strateškog plana Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje
2018.-2020. godine.
4. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu i
Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, Odluke sa Programima za
izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr. programa,
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i Plana razvojnih programa
5. Razmatranje i donošenje Odluka za:
a) dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola s područja Općine
Velika Ludina za školsku godinu 2017./2018.
b) sufinanciranje smještaja učenika u učeničke domove s područja Općine Velika
Ludina za školsku godinu 2017./2018.,
6. Razmatranje i donošenje Zajedničke odluke o izradi I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja turističke zone Mustafina Klada i s time povezanih
VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina.
Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 05. sjednice
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 14.11.2017. godine, te otvara
raspravu.
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
održane 14.11.2017. godine.
Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku „Aktualni sat“, te ističe da je u
materijalima Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 05. i
06. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina odnosno od 09.11.2017. do
29.11.2017. godine, te otvara raspravu.
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Dubravko Petir, ističe kako su Mjesni odbori nakon konstituiranja dostavili
svoje planove za četverogodišnje razdoblje pa postavlja pitanje koja je svrha MO
Mustafina Klada odnosno svih Mjesnih odbora, ako se njihovi planovi i potrebe ne
uvrste u Proračun. Predlaže da se ubuduće pozovu na sastanak predsjednici Mjesnih
odbora kako bi se izjasnili o svojim problemima i potrebama.
Ističe kako postoji potreba za navozom kamena u Andigolskoj ulici u
Mustafinoj Kladi, koja bi se mogla staviti u plan popravka i održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine.
Ističe kako postoji potreba za popravkom nekih nedostataka na domu u
Mustafinoj Kladi.
Dražen Pavlović, ističe kako će se neki prioriteti rješavati u održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Velika Ludin.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je Općinsko vijeće upoznato sa Izvješćem
općinskog načelnika Općine Velika Ludina između 05. i 06. sjednice Općinskog
vijeća između 09.11.2017. godine do 29.11.2017. godine.

Ad. 3. a)
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. a) Plan i program rada Knjižnice i
čitaonice Velika Ludina za 2018. godinu, na prijedlog Ravnateljice Knjižnice kojoj
daje riječ da isto obrazloži.
Josipa Lažeta, ravnateljica Knjižnice obrazlaže putem powerpoint prezentacije
predloženi Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 2018. godinu,
te ističe kako su zadaće knjižnice: nabava knjižne i neknjižne građe, stručna obrada,
čuvanje i zaštita, omogućiti pristupačnost knjižne i neknjižne građe, te informacije
korisnika prema njihovim potrebama i zahtjevima, poticanje i pomoć korisnicima
knjižnice pri izboru i korištenju knjižne građe, informacijskim pomagalima izvora,
vođenje dokumentacije, promicanje kulture i očuvanje tradicije lokalne zajednice, te
ističe kako knjižnica treba biti privlačno mjesto za rad, igru i druženje, obrazovanje
korisnika svih dobi, računalni tečajevi za djecu i odrasle, dječje radionice, tečajevi,
igraonica, pričaonica, dnevni boravak, kreativne radionice za odrasle, dostupnost svim
vrstama informacija, ostvarivati suradnju s ostalim ustanovama / udrugama,
organiziranje promocije knjige, književnih susreta i izlaganje prinova, pripremanje i
postavljanje tematskih izložbi, obilježavanje obljetnica i značajnim datumima iz naše
povijesti i kulture, informiranje korisnika putem medija (dnevni tisak, mjesečnike,
Internet), izložbe slika, edukacija i stručno usavršavanje djelatnika. Ističe kako je novi
prostor Knjižnice sada 165 m².
Vjekoslav Kamenšćak, nakon sažetog izlaganja daje na glasovanje Plan i
program rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 2018. godinu koji je prihvaćen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
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O D L U K A
I
Prihvaća se Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 2018.
godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Velika Ludina.

KLASA: 612-01/17-01/11
URBROJ: 2176/19-02-17-1
3. b)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i donijeti Nacrt
strateškog plana Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje 2018.-2020. godine,
na prijedlog ravnateljice Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, kojoj daje riječ da
objasni.
Josipa Lažeta, ravnateljica Knjižnice obrazlaže putem powerpoint prezentacije
Nacrt strateškog plana Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje 2018.-2020.
godine koji se sastoji od: uvoda, priloga uvodu, definicije cilja Knjižnice i čitaonice
Velika Ludina, cilja, razvoja Knjižnice, prostor – otvorenja (1981.-1999.), prostor –
odvajanje i samostalnost Knjižnice (2000.-2012.), privremeni prostor – glavni ulaz u
Društveni dom Ludina (2012.-2013.), novi adaptirani prostor (2013.- danas),
opremanje i informatizacija, nabava knjižne i neknjižne građe, nabavu elektroničke
građe, zapošljavanje, suradnja, stručno usavršavanje. Ističe kako se redovito nabavlja
knjižna i neknjižna građa prema dobivenim sredstvima osnivača i Ministarstva
kulture. Ujedno ističe kako je potrebno nabaviti jedan kompjuter za rad, police za
knjige i fotokopirni aparat, te u budućnosti zaposliti još jednog djelatnika kako bi
Knjižnica cijeli dan bila otvorena za čitatelje, te bi se tako mogle održavati razne
radionice u popodnevnim satima.
Dražen Palović, ističe kako je prostor Knjižnice sada suvremeno opremljen i
nije potrebna nabavka fotokopirnog aparata, jer se u Općini mogu dva – tri lista papira
kopirati. Smatra da nije potrebno zapošljavanje novih djelatnika, jer Knjižnica ima
radno vrijeme i radi ujutro i popodne, tako da je dostupna svim mještanima.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Nacrt strateškog plana Knjižnice i
čitaonice Velika Ludina za razdoblje 2018.-2020. godine, koji je prihvaćen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
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O D L U K A
I
Prihvaća se i prima na znanje Nacrt strateškog plana Knjižnice i čitaonice
Velika Ludina za razdoblje 2018. – 2020. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novina Općine Velika Ludina“.

KLASA: 612-01/17-01/10
URBROJ: 2176/19-02-17-1
Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Proračun Općine
Velika Ludina za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
Odluke sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i dr.
programa, Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i Plana razvojnih
programa, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, obrazlaže da su proračunski prihodi i primici i proračunski
rashodi i izdaci za 2018. godinu u iznosu od 12.018.400 kuna, te se oslanja na
Fondove EU i Ministarstvo regionalnog razvoja. Na predloženi Proračun dostavljeni
su amandmani i to: HDZ-a za povećanjem rashoda Programa Jačanje gospodarstva u
iznosu od 90.000,00 kuna, zatim amandman HDZ-a i SDP-a za povećanjem sredstava
KUD-u „Mijo Stuparić“ u iznosu od 5.000,00 kuna, te amandman SDP-a za
povećanjem sredstava R.K. Laurus u iznosu od 10.000,00 kuna i sufinanciranje
školskih udžbenika u iznosu od 120.000,00 kuna. Navedeni amandmani su prihvaćeni
i uvršteni u ovaj Proračun za 2018. godinu.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o Proračunu Općine Velika
Ludina za 2018. god. koja je prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Proračun Općine Velika Ludina za 2018. godinu i
Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu koji je prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Program održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu koji je prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Program izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu koji je prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Program zaštite od požara za 2018. godinu koji je
prihvaćen sa 12 glasova ZA.
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Daje na glasovanje Program javnih potreba u zdravstvu za 2018. godinu koji
je prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Program javnih potreba u financiranju predškolskog
odgoja za 2018. godinu koji je prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Program javnih potreba iznad standarda u osnovnom
školstvu za 2018. godinu koji je prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu koji je
prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu koji je
prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
koji je prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Program Razvoja civilnog društva za 2018. godinu koji je
prihvaćen sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za
2018. godinu koja je prihvaćena sa 12 glasova ZA.
Daje na glasovanje Plan razvojnih programa za 2018. godinu koji je prihvaćen
sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
Donosi se:
- Odluka o Proračunu Općine Velika Ludina za 2018. god.,
- Proračun Općine Velika Ludina za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i
2020. godinu,
- Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
- Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
- Program zaštite od požara za 2018. godinu,
- Program javnih potreba u zdravstvu za 2018. godinu,
- Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za 2018. godinu,
- Program javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu za 2018. godinu,
- Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
- Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu,
- Program Razvoja civilnog društva za 2018. godinu,
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu,
- Plan razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2018. godinu
koji su sastavni dio ove Odluke, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.
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KLASA: 400-06/17-01/___
URBROJ: 2176/19-02-17-___

Ad. 5. a)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o dodjeli
stipendija studentima i učenicima srednjih škola s područja Općine Velika Ludina za
školsku godinu 2017./2018., na prijedlog općinskog načelnika, te daje riječ
predsjedniku Odbora za školstvo i dodjelu stipendija da obrazloži.
Damir Belavić, predsjednik Odbora za školstvo i dodjelu stipendija ističe kako
je raspisan natječaj za 5 studentskih stipendija i 20 učeničkih stipendija, te ističe da je
razmatrajući kriterije prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata, te
dohodovnog cenzusa Odbor predložio da se odobri 6 studentskih stipendija i 23
učeničkih stipendija.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku kojom se odobrava dodjela
6 studentskih i 23 učeničkih stipendija koja je prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova
ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
I
Odobrava se dodjela 6 (šest) stipendija studentima s područja Općine Velika
Ludina za školsku godinu 2017./2018. u iznosu od 600,00 kuna mjesečno počevši od
01.10.2017. do 31.07.2018. godine i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CRNIČKI MARIETA
MILOŠEVIĆ MARIJA
OBRANOVIĆ MELITA
PRPIĆ KLAUDIJA MARIJA
SEMENJUK ANDRIJA
ZLATUNIĆ TONI
II

Odobrava se dodjela 23 (dvadesettri) stipendija učenicima srednjih škola s
područja Općine Velika Ludina za školsku godinu 2017./2018. u iznosu od 300,00 kn
mjesečno počevši od 01.09.2017. do 30.06.2018. godine i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BENKOVIĆ FLORIJAN
BOGDAN DEJAN
BOŽIĆ IVONA
ČAČIĆ ENEA
ČAČIĆ LAURA
FLORIJANOVIĆ PATRICIJA
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

GAVRIĆ NIKA
HIBL MONIKA
HORVAT IVANA
JURIČIĆ MIA
KLJUČAR JOSIP
KOZAK PETRA
KOZAK ŽELJKA
NOVAK ROBERT
PLEŠE IVAN
POKORNI JOSIPA
REŽABEK NINA
SAVNIK ANA
SUVALA PETRA
ŠIMUNIĆ VALENTINA
TAKAČ MATEJA
ZLATUNIĆ DEAN
ŽUPANČIĆ MARTIN
III

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

KLASA: 604-01/17-01/03
URBROJ: 2176/19-02-17-15

Ad. b)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o
sufinanciranju smještaja učenika u učeničke domove s područja Općine Velika Ludina
za školsku godinu 2017./2018., na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Damir Belavić, predsjednik Odbora za školstvo i dodjelu stipendija ističe da je
raspisan natječaj za sufinanciranje smještaja za 20 učenika u učeničke domove, a
razmatrajući prispjele zamolbe, temeljem Pravilnika o sufinanciranju smještaja u
učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika
Ludina, Odbor predlaže da se odobri sufinanciranje smještaja za 16 učenika u
učeničke domove.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog Odluke da se odobri
sufinanciranje smještaja za 16 učenika u učeničke domove koja je prihvaćena
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
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O D L U K A
I
Odobrava se sufinanciranje smještaja u učeničke domove za 16 (šesnaest)
učenika/ca srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina u iznosu
od 25% za školsku godinu 2017./2018. i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ĐUDARIĆ FILIP
BOŽIĆ KRISTIJAN
BUIĆ DOROTEA
FLORIJANOVIĆ DOROTEA
GAVRIĆ ZVONIMIR
KEZELE MARTINA
KURAK IVA
LONČARIĆ HELENA
MILOŠEVIĆ MANUELA
MILOŠEVIĆ MARKO
PERŠIĆ HELENA
POKORNI KREŠO
ROŽIĆ NIKOLA
SOUČEK LEONA
ŠIMUNIĆ ANAMARIJA
ZRINŠČAK MIHAEL
II

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

KLASA: 604-01/17-01/02
URBROJ: 2176/19-02-17-25
Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 6. Razmatranje i donošenje Zajedničke
odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone
Mustafina Klada i s time povezanih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe kako se donosi Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja turističke zone Mustafina Klada i s time povezanih VII.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina iz razloga što je
investitor Stevo Kovač kupio nekoliko parcela koje nisu obuhvaćene osnovnim
Urbanističkim planom TZ Mustafina Klada, a zahvaćaju jedan dio i Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina, a sukladno Prostornom planu
Sisačko-moslavačke županije.
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Stevo Kovač, ističe da je kupio nekoliko susjednih parcela na kojima
namjerava graditi zimski park, bazene, sportske terene, kongresni turizam, te lovački
sadržaj i dr., a sve namjerava završiti u roku od 3 godine.
Igor Faltis, ističe da je svaki projekt za pohvaliti, ali ističe da je on u jednih od
prethodnih mandata donosio izmjene i dopune tih prostornih planova, pa stoga
predlaže da se i sad povećaju gabariti za ubuduće, jer je mijenjanje planova skupo i
dugotrajan je proces oko papirologije.
Dražen Pavlović, ističe da će izmjena koštati cca 60.000,00 kuna. Istina da je
Izmjena i dopuna Prostornog plana bilo nekoliko na traženje INE, HŽ-a, Poslovne
zone i dr. zahtjeva mještana. Sve to rade stručnjaci, ali se dogodi da i oni nekad
pogriješe.
Vjekoslav Kamenščak, daje na prihvaćanje Zajedničke odluke o izradi I.
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Mustafina Klada i s
time povezanih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika
Ludina, koja je prihvaćena sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom te je donijeta
ZAJEDNIČKA ODLUKA
O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
TURISTIČKE ZONE MUSTAFINA KLADA I S TIME POVEZANIH VII.
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
VELIKA LUDINA

UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke
zone Mustafina Klada („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 3/16) (u
daljnjem tekstu: UPU) i s time povezanih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 9/01,
3/05, 3/10, 1/11, 1/13, 6/14 i 2/16) (u daljnjem tekstu:PPU).

PRAVNA OSNOVA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu predmetnih planova proizlazi iz Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13 i 65/17).

RAZLOZI IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANOVA
Članak 3.
Razlozi za izradu predmetnih planova su sljedeći:
• izmjene površine, kapaciteta, detaljnijih namjena i uvjeta gradnje zadanih za
turističku zonu Mustafina Klada u PPU-u i UPU-u, a sukladno Izmjenama i
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•

dopunama Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije 4/01, 12/10, 10/17, u daljnjem tekstu: županijski
plan)
manje korekcije uvjeta gradnje u UPU-u vezane za oblikovanje, u cilju
jednostavnije i lakše provedbe UPU-a

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANOVA
Članak 4.
Izmjene i dopune obuhvaćaju cijelo područje UPU-a. Izmjene i dopune PPU-a odnose
se na obuhvat turističke zone Mustafina Klada i za to vezane odredbe.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
UPU turističke zone Mustafina Klada izrađen je 2016.g. U međuvremenu su donesene
jedne izmjene i dopune UPU-a, u svrhu izmjena granica između pojedinih namjena
unutar zone prema tadašnjem idejnom rješenju zone.
Planovi višeg reda koji definiraju osnovne uvjete uređenja ove zone su županijski plan
i PPU Općine Velika Ludina.
2017. donesene su izmjene i dopune županijskog plana. Izmjenama županijskog plana
definirana je namjena, maksimalna površina i maksimalni kapacitet zone, koji je
povećan na 100 ležajeva.
Sukladno županijskom planu, u PPU-u i UPU-u će se povećati površina i kapacitet
zone i detaljnije će se definirati namjene unutar zone. S obzirom na izmijenjen
kapacitet, površinu i razgraničenje namjena unutar zone, potrebno je korigirati i ostale
uvjete gradnje koji iz toga proizlaze.
Za potrebe realizacije zone, u tijeku je izrada idejnog rješenja prema novim
parametrima iz županijskog plana. Na temelju ovog idejnog rješenja također će se
izvršiti korekcije u UPU-u, a po potrebi i u PPU-u.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta su mogućnost realizacije ugostiteljsko turističkih
sadržaja na području Mustafina Klada.
POPIS STRUČNIHN PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Stručne podloge za izradu Plana naručivati će se po potrebi.
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NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Za potrebe izrade izmjena i dopuna UPU-a i PPU-a Investitor gradnje na području
zone ugostiteljsko turističke namjene Mustafina Klada je dužan dostaviti idejno
rješenje planiranog zahvata u prostoru.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

PLANOVA

I

Članak 9.
Plan će se izraditi na službenim topografskim i katastarskim podlogama koje će se
pribaviti od Državne geodetske uprave, odnosno na topografsko katastarskoj podlozi.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE
DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi plana sudjelovati će u
izradi na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta
prijedloga Izmjena i dopuna. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku
donošenja Plana
Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sisačko-moslavačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša; S. i A. Radića 36, 44000 Sisak
Sisačko - moslavačka Županija: Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i
zaštitu okoliša; Ispostava u Popovači; Trg grofova Erdodyja 7; 44317
Popovača
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Sisku; Ivana Meštrovića
28; 44000 Sisak
Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije; Bana
Josipa Jelačića 6; 44000 Sisak
Zupanijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije; Stjepana i
Antuna Radića 33; 44000 Sisak
HEP Operator distribucijskog sustava; Elektra Križ; Trg sv. Križa 7;
10314 Križ
HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9; 10000 Zagreb
Hrvatske vode; VGO za srednju i donju Savu; Šetalište braće Radića
22; 35000 Slavonski Brod
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•
•
•
•
•

PU Sisačko-moslavačka; Odjel zaštite od požara; Rimska 19; 44000
Sisak
'Moslavina plin'd.o.o.; Trg Kralja Tomislava 10; 44320 Kutina
Komunalno poduzeće 'Moslavina' Zagrebadka l; 44320 Kutina
Državna uprava za zaštitu i spašavanje; područni ured Sisak; Ivana
Kukuljevića Sakcinskog 26; 44000 Sisak
Mjesni odbor Mustafina Klada

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK
ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 11.
Rok za izradu Plana iznosi definirati će se Ugovorom s izrađivačem Plana.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 12.
Izradu Plana financira Općina Velika Ludina iz svog Proračuna.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina„.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi I. izmjena i dopuna
urbanističkog plana uređenja turističke zone Mustafina Klada („Službene novine
Općine Velika Ludina“ br. 05/16).
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