Z A P I S N I K
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 07.06.2018. godine u
16,00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.
NAZOČNI IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
- Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Damir Belavić, Ivan
Marečić, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki, Dubravko Petir
Odsutni vijećnici: Tomislav Bišćan, Vedran Svilić, Igor Faltis, Nikola Mokosek,
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:
- Vjekoslav Hanjilec, financijski direktor Eko Moslavine d.o.o. Kutina,
- Luka Jakopčić, predstavnik firme „Recider projekt“ Zagreb,
- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina,
- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina,
- Mirjana Rajtora, administrativni referent I,
- Verica Kesak, administrativni tajnik /referent II,
- Mirela Montag, komunalni redar u Općini V. Ludina.
Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina koji je pozdravio vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike Općine, izvjestitelje
dnevnog reda, novinare, te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada sjednice i konstatirao da je
na sjednici prisutno 9 vijećnika od ukupno 13, te se mogu pravovaljano donositi sve odluke
Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima.
Postavlja pitanje da li ima nadopuna dnevnog reda.
Dražen Pavlović, predlaže nadopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama i izmjenom:
- točka 2. Aktualni sat postaje točka 3, a točka 3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg
poslovnog izvješća Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu postaje točka 2.;
8. b) Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Velika Ludina,
9. a) Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu
Općine Velika Ludina k.č.br.: 5035/1, 5035/2, 5099/1, 5099/2, 5096/1, 5096/2,
sve u k.o. Katoličko Selišće,
9. b) Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu
Općine Velika Ludina 1/24 i to: 1356, 1365, 1690, 1601, 1775, 1776/1, 1776/2,
1790/2, 2025, 2499/2, 2500/2, 2504, 2712/1, 2712/2, 2713/1, 2713/2, 2714/1,
2714/2, 2766, 2767, 2768 i 3022/2, k.o. Katoličko Selišće
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Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje predloženi dnevni red koji je prihvaćen
jednoglasno sa 9 glasova ZA, te daje na glasovanje izmjenu i dopunu dnevnog reda koja je
također prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina sa
izmjenom i dopunom.
KLASA: 021-01/18-02/01
URBROJ: 2176/19-02-18-6
DNEVNI

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
(Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća),
2. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg poslovnog izvješća Eko Moslavine d.o.o. Kutina
za 2017. godinu,
3. Aktualni sat,
4. Razmatranje i usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za
korištenje javnih površina na području Općine Velika Ludina,
6. Razmatranje i donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Ludina,
7. Razmatranje i donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Općine Velika Ludina za razdoblje od 2018. do 2022. godine,
8. a) Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima
8. b) Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Velika Ludina
9. a) Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine
Velika Ludina k.č.br.: 5035/1, 5035/2, 5099/1, 5099/2, 5096/1, 5096/2,
sve u k.o. Katoličko Selišće
9. b) Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine
Velika Ludina 1/24 i to: 1356, 1365, 1690, 1601, 1775, 1776/1, 1776/2, 1790/2, 2025,
2499/2, 2500/2, 2504, 2712/1, 2712/2, 2713/1, 2713/2, 2714/1, 2714/2, 2766, 2767,
2768 i 3022/2, k.o. Katoličko Selišće
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Ad. 1.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina održane 17.05.2018. godine, te otvara raspravu. Kako primjedbi na
zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je
donijet slijedeći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane
17.05.2018. godine.
Ad. 2.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 2. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg
poslovnog izvješća Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu, na prijedlog općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Vjekoslav Hanjilec, predstavnik Eko Moslavine d.o.o. Kutina, obrazlaže Godišnje
poslovno izvješće Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu, te ističe kako je uspješno
završila poslovna 2017. godina, što je vidljivo iz financijskih i računovodstvenih pokazatelja,
te revizijskog izvješća. Ističe kako je ta bila izuzetno zahtjevna godina jer je došlo do smjene
uprave Društva u listopadu 2017. godine, te je nova uprava naišla na niz problema sa
pogrešno prikazivanim financijskim podacima, tako da je nova uprava morala ispraviti GFI i
PD obrasce za 2016. godinu. Obrazlaže kako je prethodna Uprava u 2015., 2016. i u 2017.
godini bez bilo kakvih ekonomskih, razvojnih i drugih kriterija zapošljavala nove radnike (23
osobe), te je tako broj zaposlenih djelatnika u Eko Moslavini d.o.o. u dvije godine povećan za
50%. Da bi se moglo financirati plaće za novozaposlene, dovozio se otpad na odlagalište u
Kutini iz čitave Hrvatske. Na taj način se odlagalište zapunilo sa preko 100 tisuća tona tuđeg
otpada pa se morao otkazati dovoz otpada iz drugih gradova. Sa smanjenjem dovoza otpada,
smanjeni su i financijski prihodi svaki mjesec u iznosu od 300 tisuća kuna. Prema Analizi
poslovanja i mjerama restrukturiranja tvrtke Grubišić i Partneri, koju je naručila Eko
Moslavina, a ako se ništa ne bi poduzelo, Eko Moslavina d.o.o bi u 2018. godini završila s
gubitkom od oko dva miliona kuna. Svakako treba dodati i kreditna opterećenja kojima je
prethodna uprava opteretila Eko Moslavinu d.o.o. za buduće razdoblje (kamioni, novi most).
U gore spomenutom planu jedini izlaz za pozitivno poslovanje tvrtke je smanjenje
masa plaća 30% i podizanje cijena usluge zbog nametnutih zakonskih odredbi iz nove Uredbe
od 01.11.2017. godine.
Uz predviđene prihode od prodaje, planove investicija te otplate dugova prema
kreditorima, Društvu će naredne godine nedostajati 2,3 miliona kuna kako bi servisiralo svoje
obveze na vrijeme.
Ističe ukoliko se ne primijene predložene mjere „Analize poslovanja i mjera
restrukturiranja“ tvrtke Grubišić i Partneri Eko Moslavina d.o.o. Kutina neće moći plaćati sve
svoje obaveze.
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Damir Belavić, postavlja pitanje kad će građani biti upoznati sa povećanjem cijena
usluga odvoza smeća. Ujedno smatra da je loše vođenje tvrtke dovelo do gubitka.
Dražen Pavlović, ističe da je o poskupljenju cijena odvoza komunalnog otpada već
ranije bilo govora. Suglasnost na povećanje cijena može dati gradonačelnik odnosno načelnik,
a planira se od 01.07. povećanje cijene za 50%. Ističe kako je poduzeće prebukirano otpadom
i ne može se više uzimati otpad. Prvobitni plan bio je da se otpusti 14 radnika, ali se od toga
odustalo. Nekoliko zaposlenika ide u mirovinu, tako da je potrebno isplatiti otpremnine. Ističe
kako će se elektronski pratiti odvoz komunalnog otpada.
Vjekoslav Kamenščak, daje Godišnje poslovno izvješće Eko Moslavine d.o.o. Kutina
za 2017. godinu na usvajanje koje je prihvaćeno jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet
slijedeći
Z A K L J U Č A K
I
Prihvaća se Godišnje Poslovno izvješće Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu,
koje je sastavni dio ovog Zaključka.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 363-01/18-12/12
URBROJ: 2176/19-02-18-2
Ad. 3.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je u materijalima za sjednicu dostavljeno Izvješće
općinskog načelnika između 12. i 13. sjednice Općinskog vijeća od 11.05.2018. do
01.06.2018. godine, te otvara raspravu.
Dražen Pavlović, ističe da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća bilo postavljeno
pitanje oko plaćanja naknade za korištenje društvenih domova na području Općine Velika
Ludina. Ističe kako će se za jednu od slijedećih sjednica Općinskog vijeća pripremiti Odluka u
kojoj će biti smanjena naknada za korištenje društvenih domova na području Općine koja će
biti simbolična. Ističe kako je razgovarao sa ravnateljicom Osnovne škole Ludina oko
nabavke knjiga, za koje su planirana sredstva u Proračunu, da bi se kupili tableti, što će se još
konkretno dogovoriti, jer je škola ušla u Pilot projekt kurikularne reforme. Ističe kako su
radovi na reciklažnom dvorištu u tijeku – armirački radovi. Potpisan je ugovor sa izvođačem
radova za Cvjetnu ulicu. Ističe kako je ravnateljica Dječjeg vrtića Ludina Tajana Lidmila dana
24.05.2018. godine potpisala sa ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju Matildom Copić, Ugovor o financiranju Mjere 07, Podmjera 7.4., Operacija
7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"
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za ulaganje u građenje i opremanje dječjeg vrtića sa utvrđenim iznosom potpore od
4.878.336,58 kuna.
Ističe kako je potpisao ugovor sa ministricom Žalac za sufinanciranje projekta
“Uređenje parka u centru Velike Ludine”, gdje je odobreno sufinanciranje samog
projektiranja u iznosu od 100.000,00 kuna, što nije dostatno, jer je upola manje od traženih
sredstava. U međuvremenu kupljena je nekretnina kraj Osnovne škole Ludina, gdje je nekada
živjela pok. Đurđica Sudec, od vlasnika iz Zagreba i Albanije u iznosu od 21.000 eura. Ističe
kako je u postupku raspisivanje natječaja za prodaju nekretnina u Malom Lošinju, a radi se i
na prodaji udjela u Moslavačkom listu d.o.o. Kutina.
Dubravko Petir, postavlja pitanje da li je poslan upit ŽUC-u za rješavanje problema u
naselju Grabričina?
Mirela Montag, ističe da je upit ŽUC-u poslan i u međuvremenu sve je riješeno.
Damir Belavić, postavlja pitanje kad bi točno radovi na Cvjetnoj ulici mogli početi?
Postavlja pitanje jer u točci 9. Izvješća načelnika vidljivo je da su odobrena sredstva Udruzi
veterana iz Nove Gradiške, pa ga zanima da li je tamo netko bio od naših branitelja?
Jelena Malekinušić, ističe da bi radovi mogli započeti dok se izvođač uvede u posao i
izrade i postave table na kojima mora sve pisati, a što bi moglo biti ubrzo.
Dražen Pavlović, odobrena su financijska sredstva jer su tamo bili branitelji iz
Popovače.
Nakon obrazloženja općinskog načelnika Vjekoslav Kamenščak konstatira da je
Općinsko vijeće upoznato sa Izvješćem općinskog načelnika između 12. i 13. sjednice
Općinskog vijeća od 11.05.2018. do 01.06.2018. 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 11.05.2018. do 01.06.2018. godine
I
Prima se na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina za razdoblje od
11.05.2018. godine do 01.06.2018. godine.
II
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
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Ad. 4.
Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. Razmatranje i usvajanje Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, na prijedlog općinskog
načelnika, te daje riječ izrađivaču plana.
Nakon obrazloženja Verice Kesak i izrađivača plana Luke Jakopčića, koji su istakli da
je proveden javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje Općine Velika Ludina u vremenu od 14.05.2018. do
28.05.2018. godine, a javno izlaganje Programa bilo je 15.05.2018. godine. Prijedlog
Programa bio je objavljen na web stranici Općine Velika Ludina na koji su svi zainteresirani
mogli dati svoje primjedbe i prijedloge. Nakon razmatranja prispjelih primjedbi i prijedloga,
svi osnovani prijedlozi uvršteni su u Program, a kod neosnovanih zahtjeva stavljena je
napomena. Ističu kako je nakon donošenja Programa na Općinskom vijeću isti Program
potrebno uputiti Županiji Sisačko-moslavačkoj radi izdavanja mišljenja, odnosno Ministarstvu
poljoprivrede radi izdavanja suglasnosti na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
Ističu da je rok za donošenje Programa na Općinskom vijeću 09. lipanj.
Nakon obrazloženja Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje
Općine Velika Ludina koji je jednoglasno prihvaćen sa 9 glasova ZA, donijeta je slijedeća
ODLUKA
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Velika Ludina
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina donosi Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Velika Ludina (u daljnjem
tekstu: Program).
Općinsko vijeće Program upućuje Županiji Sisačko-moslavačkoj radi izdavanja
mišljenja, odnosno Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja suglasnosti na Program.
Članak 2.
Program iz članka 1. prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
Program će se objaviti na Internet stranici Općine Velika Ludina.
Članak 3.
Ova Odluka i Program stupaju na snagu 08. lipnja 2018. godine, a objavit će se u
„Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

KLASA: 320-02/18-04/05
URBROJ: 2176/19-02-18-11
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Ad. 5.
Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Odluku o uvjetima, načinu korištenja i
visini naknade za korištenje javnih površina na području Općine Velika Ludina, na prijedlog
Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da je navedenim prijedlogom Odluke utvrđuje se
namjena, uvjeti i način korištenja javnih površina, nadzor i kaznene odredbe u svezi korištenja
javnih površina u vlasništvu Općine Velika Ludina. Ističe kako je prijedlog Odluke bio
objavljen na internetskim stranicama Općine i provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću u vremenu od 30.05.2018. do 06.06.2018. godine. Tijekom internetskog
savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar. Stupanjem na snagu
ove odluke prestaje važiti Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan
prodavaonica na području Općine Velika Ludina prema kojoj se je naplaćivalo korištenje
javne površine od 50,00 kuna po danu.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o uvjetima načinu korištenja i visini
naknade za korištenje javnih površina na području Općine Velika Ludina koja je jednoglasno
prihvaćena sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

ODLUKA
o uvjetima, visini naknade i načinu korištenja
javnih površina na području
Općine Velika Ludina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se namjena, uvjeti, visina naknade i način korištenja javnih
površina, nadzor i kaznene odredbe u svezi korištenja javnih površina u vlasništvu Općine
Velika Ludina.
Članak 2.
Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevinskog
područja koja se u svojoj naravi i prema prirodi stvari koriste za javnu uporabu i to:
- javne prometnice površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, šetnice,
nogostupi, pločnici, parkirališta i slične površine),
- javne zelene površine (parkovi, travnjaci, dječja igrališta, rekreacijske površine,
zelene površine uz cestu u naselju, zelene i parkovne površine uz javne objekte i
slične površine),
- ostale površine (otvorena tržnica, površine uz objekte koji su namijenjeni za javne
priredbe i prigodne manifestacije (Društveni domovi, Vatrogasni domovi) i druge
slične površine).
Javnom površinom smatrat će se i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu
Općine Velika Ludina kad se njime koristi za namjene predviđene ovom Odlukom.
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Članak 3.
Javnim površinama u vlasništvu Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: javne
površine) koje se koriste za namjene sukladno članku 5. ove Odluke upravlja Općinski
načelnik, a stručne poslove u svezi organizacije, izdavanja rješenja o korištenju javne
površine i naplate naknade za korištenje javne površine obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Velika Ludina.
Naknada za korištenje javne površine iz stavka 1. ovog članka prihod je Proračuna
Općine Velika Ludina.
II. KORIŠTENJE I NAMJENA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA
Članak 4.
Predmeti koji se mogu postavljati ili za koje se mogu koristiti javne površine u smislu
ove Odluke imaju slijedeće značenje:
- pokretne naprave su lako prijenosni objekti koji služe za prodaju raznih artikala ili
obavljanje određenih usluga, štandovi (pultovi), klupe, kolica i slično, naprave za prodaju
pića, napitaka, sladoleda, kokica i sl. hladnjaci za sladoled, rashladne škrinje i vitrine, metalne
i druge konstrukcije kao prodajni prostor ili prostor za uslužnu djelatnost, ugostiteljske i
slične prikolice, otvoreni šankovi, naprave za igranje, automati, peći i naprave za pečenje
kestena, pop-corna, šećerne vate i sl., spremišta za priručni alat i materijal, pozornice (bine) i
slične naprave, stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju ispred
ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, vaze za
cvijeće, te šatori povodom raznih manifestacija, cirkusi, luna parkovi, zabavne radnje,
automobili u funkciji prezentacija i promocija ili kao lutrijski zgodici, čuvarske, montažne i
slične kućice, tende, nadstrešnice, suncobrani i slično;
-kioscisu prijenosni tipski objekti lagane konstrukcije koji se mogu u cijelosti ili u
dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služe za obavljanje poslovnih,
gospodarskih i drugih djelatnosti;
- ugostiteljske terase su dio javne površine, smještene ispred ili u neposrednoj blizini
ugostiteljskog poslovnog prostora, koje služe ugostiteljskoj i uslužnoj namjeni te se na njima
može postaviti namještaj i oprema za pružanje ugostiteljskih usluga kao i zaštitni, te
dekorativni elementi (vaze s cvijećem, suncobrani, zaštitne ograde i sl.);
- reklame obuhvaćaju: reklamne zastave, reklamna platna, transparente, reklamne
panoe (viseće i samostojeće) i druge prigodne natpise, reklamne vitrine, električne ekrane s
natpisima, jumbo plakate, reklamne ormariće, reklamne table, jarbole za zastave i slično.
Članak 5.
Javne površine mogu se dati na korištenja za slijedeće namjene:
1. postavu zatvorenih kioska za prodaju tiska,
2. postavu zatvorenih kioska za prodaju prehrambenih proizvoda ili za
ugostiteljske ili uslužne svrhe,
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3. postavu štandova (pultova) koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine i
natkriveni dio ispod prodajne površine i natkrivenu površinu sa tendom (dalje:
štandova) za prodaju voća, povrća i cvijeća, presadnica i drugih poljoprivrednih
proizvoda,
4. postavu štandova za prodaju tekstila, igračaka, bižuterije, svijeća i ostalog nakita,
5. postavu štandova za izlaganje i prodaju umjetničkih predmeta, suvenira i sličnih
rukotvorina, te za promotivne i humanitarne svrhe,
6. postavu štandova za promotivne svrhe prigodom obilježavanja kulturnih i drugih
manifestacija,
7. postavu štandova, klupa, stalaka i sl. za prodaju prigodom obilježavanja kulturnih,
Vjerskih i drugih manifestacija (prigodna prodaja),
8. postavu štandova za potrebe političkih subjekata u svrhu obavljanja političke
aktivnosti i izborne promidžbe (uređeno posebnom Odlukom),
9. postavu klupa, stalaka, kolica i slično za raznu prodaju,
10. postavu i prodaju umjetničkih slika i drugih predmeta (balona i sl.),
11. prodaju borova – božićnih drvaca (prigodna prodaja),
12. postavu ugostiteljskih terasa – postavu stolova i stolica, suncobrana, tenda,
montažnih objekata i sl. ispred ugostiteljskih objekata,
13. postavu stolova i stolica, suncobrana, tenda, montažnih objekata u svrhu obavljanja
ugostiteljske djelatnosti,
14. postavu šatora i pultova za pružanje ugostiteljskih usluga,
15. postavu pokretnih stabilnih naprava i uređaja za obavljanje jednostavnih zanatskih
djelatnosti (prodaja pića, sladoleda, kokica, hot dog, pop corn, šećerne vune i sl.)
16. prodaju robe iz posebno uređenih vozila (pokretna prodaja),
17. postavu privremenih zabavnih radnji i održavanje priredbi,
18. smještaj vozila na motorni pogon i bicikala, a radi iznajmljivanja,
19. postavu reklama,
20. prodaju vlastitih proizvoda u dvorištu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
(u daljnjem tekstu OPG-a),
III. PRODAJA ROBE PUTEM POKRETNE PRODAJE
Članak 6.
Pod prodajom robe putem pokretne prodaje smatra se prodaja robe putem posebno
uređenog i opremljenog vozila bez stalnog prodajnog mjesta, a u skladu s odredbama
posebnih propisa.
Članak 7.
Pokretna prodaja može se obavljati svim danima u tjednu u vremenu od 7:00 do 18:00
sati.Prodaja robe putem pokretne prodaje može biti stalna ili povremena.
Stalnom pokretnom prodajom smatra se pokretna prodaja koja se obavlja svakodnevno
ili u kontinuitetu u određenim dnevnim ili tjednim vremenskim razmacima.
Svako vozilo namijenjeno pokretnoj prodaji u smislu odredbi ovog članka smatra se
izdvojenom poslovnom jedinicom i mora imati na vozilu jasno naznačen naziv i adresu tvrtke.
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Članak 8.
Pokretna prodaja mora se obavljati na način da ne ugrožava kretanje ljudi i sigurnost
prometa i ne ometa mir u stambenim zonama.
Pokretna prodaja može se obavljati na parkiralištima i ugibalištima koja imaju pristup
s javno- prometnih površina.
Pokretna prodaja ne može se vršiti na prometnicama, uređenim zelenim površinama i
parkovima.
IV. ZAHTJEV I ODLUČIVANJE O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA
Članak 9.
Pravna ili fizička osoba koja želi koristiti javnu površinu za namjene utvrđene ovom
Odlukom dužna je podnijeti pisani zahtjev za korištenje javne površine u kojem će osobno
navesti:
- razloge i namjenu korištenja javne površine,
- vrijeme na koje želi koristiti javnu površinu,
- lokaciju javne površine ili njenog dijela koje želi koristiti,
- površinu koju želi koristiti izraženu u jedinicama mjere (m²),
- komunalne priključke, ako se radi o uređenoj i opremljenoj javnoj površini
komunalnom infrastrukturom, koje želi koristiti,
- dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (odobrenje za prodaju prema
posebnim propisima, rješenje o upisu u OPG i sl.).
Ako osoba iz prethodnog stavka ovoga članka namjerava na javnoj površini postaviti
fiksnu građevinu (pano, reklamu, smjerokaz, natpis i sl.) dužna je zahtjevu priložiti:
- označenu lokaciju na izvodu iz katastarskog plana k.č.br. na kojoj želi postaviti takvu
građevinu i
- skicu odnosno projektno rješenje.
Članak 10.
Javnu površinu može se koristiti na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Velika Ludina.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka odlučuje se o svim uvjetima korištenja javne
površine, visini i načinu plaćanja naknade za korištenje javne površine, a sve u skladu sa
Zakonskim propisima i općim aktima Općine Velika Ludina.
Članak 11.
Javna površina ili njezin dio mogu se koristiti:
- isključivo za namjene koje su u zahtjevu iznesene i
- u skladu sa odredbama ove Odluke i Odluke o komunalnom redu Općine Velika
Ludina te drugim općim aktima Općine Velika Ludina kojima je regulirana određena
djelatnost.
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Ukoliko se javna površina ili njezin dio koristi duže od jednog dana tada je korisnik
dužan održavati tu površinu sukladno odredbama iz rješenja o njenom korištenju.
Članak 12.
Korisnik javne površine ili njenog dijela dužan je nakon prestanka korištenja odnosno
nakon isteka roka iz rješenja o njenom korištenju:
- osloboditi površinu od stvari i osoba,
- komunalne priključke vratiti u prvobitno stanje i zapisnički utvrditi stanje brojila
i utrošak za vrijeme korištenja,
- ukloniti uređaje (sanitarne i slično) koje je postavio na javnoj površini radi
svrhovitosti njenog korištenja kao i
- provesti sve aktivnosti koje su utvrđene rješenjem o njenom korištenju.
V. LOKACIJE ZA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA
Članak 13.
Lokacije za postavljanje pokretnih naprava, kioska i reklama na javnim površinama iz
članka 2. ove Odluke, a za namjene određene člankom 5. ove Odluke su:
- k.č.br. 320/1, k.o. Ludina, Crkvena ulica i parkiralište,
- k.č.br 304, k.o. Ludina, dvorište oko društvenog doma Velika Ludina,
- k.č.br. 310/1, k.o. Ludina, građevinsko zemljište-zelena površina uz zgradu Općine,
- k.č.br. 310/2 (P-11 – 28), k.o. Ludina, parkiralište oko zgrade Općine V. Ludina,
- k.č.br. 1178/2, 1265, k.o. Vidrenjak, parkiralište na groblju Mala Ludina,
- k.č.br. 319, k.o. Ludina, nogostup na nerazvrstanoj cesti, Obrtnička ulica,
Velika Ludina.
Osim lokacije određene ovom Odlukom, prodaja robe izvan prodavaonice može se uz
pojedinačni zahtjev odobriti i na nekoj drugoj odgovarajućoj lokaciji na području Općine
Velika Ludina.
Članak 14.
Javna površina iz ove Odluke može se koristi samo uz uvjet da se ne ugrozi sigurnost i
zdravlja ljudi, sigurnost prometa, prostor u estetsko-vizualnom kao i ekološkom smislu.
VI. NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 15.
Za postavljanje pokretnih naprava, štandova, klupa, stalaka i sl. za prodaju proizvoda i
roba, za pružanje ugostiteljskih i zabavnih usluga na javnim površinama i neizgrađenom
građevinskom zemljištu određuje se naknada za korištenje javne površine kako slijedi:
1. za prodaju voća, povrća, presadnica i drugih poljoprivrednih proizvoda koji
koriste javnu površinu:
- u redovne dane 2 kn/m² dnevno,
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- povodom sajmova, priredbi, izložbi, obilježavanja Dana Općine, vjerskih blagdana
i sl. 5,00 kn/m² dnevno,
2. za prodaju cvijeća, svijeća, rukotvorina i ostalog nakita i pribora koji koriste
javnu površinu:
- u redovne dane 2 kn/m² dnevno,
- povodom sajmova, priredbi, izložbi, obilježavanja Dana Općine, vjerskih blagdana
i sl. 5,00 kn/m² dnevno;
3. za prodaju tekstila, bižuterije i ostale robe koji koriste javnu površinu:
- u redovne dane 2 kn/m² dnevno,
- povodom sajmova, priredbi, izložbi, obilježavanja Dana Općine, vjerskih blagdana
i sl. 5,00 kn/m² dnevno;
4. za prodaju božićnih drvca – borova (prigodna prodaja) 5 kn/m² dnevno;
5. za pružanje ugostiteljskih usluga s postavom ugostiteljskog pulta i korištenjem
okolne javne površine:
- u redovne dane 2 kn/m² dnevno,
- povodom sajmova, priredbi, izložbi, obilježavanje Dana Općine, vjerskih blagdana
i sl. 5,00 kn/m²;
6. za pružanje ugostiteljskih usluga postavljanjem šatora koji koriste javnu
površinu:
- u redovne dane 2 kn/m² dnevno,
- povodom sajmova, priredbi, izložbi, obilježavanje Dana Općine, vjerskih blagdana
i sl. 5,00 kn/m²;
7. pružanje ostalih ugostiteljskih i trgovačkih usluga (pečenje plodina, hot dog,
pop corn, šećerne vune, kokica, prodaja sladoleda, pića i sl.) koji koriste javnu površinu:
- u redovne dane 10 kn/m² dnevno,
- povodom sajmova, priredbi, izložbi, obilježavanje Dana Općine, vjerskih blagdana
i sl. 30,00 kn/m²;
8. korištenje slobodne javne površine bez ikakvih naprava – za raznu prodaju,
zabavne igre, najam vozila i sl.
- u redovne dane 2 kn/m² dnevno,
- povodom sajmova, priredbi, izložbi, obilježavanje Dana Općine, vjerskih blagdana
i sl. 5,00 kn/m²;
9. za postavljanje kioska i ugostiteljskih terasa:
- u redovne dane 2 kn/m² dnevno,
- povodom sajmova, priredbi, izložbi, obilježavanje Dana Općine, vjerskih blagdana
i sl. 5,00 kn/m²;
10. za postavljanje reklama, panoa, džambo plakata
- za pano, džambo plakat (manji od 2m²) – 10 kn/kom mjesečno,
- za pano, džambo plakat (veći od 2m²) - 20 kn/kom mjesečno,
- ostali objekti i oprema za reklamiranje – 1,00 kn/m² dnevno;
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11. za prodaju iz pokretnog vozila
- povremeno tijekom mjeseca 40,00 kn/po vozilu dnevno,
- svakodnevno tijekom čitavog mjeseca 10,00 kn /po vozilu dnevno,
- za prigodnu prodaju povodom sajmova, priredbi, izložbi, obilježavanja Dana Općine
Velika Ludina, vjerskih blagdana i sl. 80,00 kn /po vozilu dnevno.
VII. OSLOBOĐENJE OD OBVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE
JAVNIH POVRŠINA
Članak 16.
Za postavljanje pokretnih naprava, štandova, klupa i stalaka i sl. za promotivne svrhe
prigodom obilježavanja kulturnih i drugih manifestacija, za humanitarne i edukativne svrhe,
za izlaganje radova djece predškolske i školske dobi oslobađa se od obveze naplate naknade
za korištenje javnih površina.
Za prodaju vlastitih proizvoda u dvorištu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u
daljnjem tekstu: OPG-a) oslobađa se od obveze naplate naknade za korištenje javnih površina.
VIII. NADZOR I KAZNENE ODREDBE
Članak 17.
Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši komunalni redar i Jedinstveni upravni odjel
Općine Velika Ludina.
Članak 18.
Novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj korisnik javne površine
ako:
1. koristi javnu površinu bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine V. Ludina,
2. prenese na drugu osobu pravo za korištenje javne površine bez suglasnosti
izdavanja rješenja,
3. ne pridržava se odredbi rješenja o načinu i uvjetima korištenja javnih površina,
4. ne vodi brigu o čistoći javne površine koju koristi,
5. uzrokuje štetu na štandovima i drugim uređajima i infrastrukturi koju koristi.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Na odgovarajući način u primjeni ove Odluke primjenjuje se Zakon o upravnim
pristojbama.
Članak 20.
Na odgovarajući način u primjeni ove Odluke primjenjivat će se odredbe Odluke o
komunalnom redu Općine Velika Ludina.
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Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju mjesta i uvjetima
prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Velika Ludina (''Službene novine
Općine Velika Ludina'' br. 4/13, 4/14 i 3/15) i Plan lokacija montažno-demontažnih građevina
(kioska) na području naselja Velika Ludina (''Službene novine Općine Velika Ludina'' br. 6/95
i 4/13).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama
Općine Velika Ludina''.
KLASA: 330-01/18-01/01
URBROJ: 2176/19-02-18-2
Ad. 6.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Plan upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Velika Ludina, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da je prema Zakonu i Nalazu revizije koja je bila u
siječnju 2016. godine, potrebno donijeti Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Velika Ludina koji do sada nije bio izrađen. MOBES KVALITETA j.d.o.o. iz Iloka je izradilo
navedeni Plan upravljanja, te je isti bio na internetskom savjetovanju u vremenu od
12.04.2018. do 11.05.2018. godine. Tijekom savjetovanja nije zaprimljena niti jedna
sugestija, prijedlog ili komentar.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Velika Ludina koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća

ODLUKA
O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2018. GODINU
I.
Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Ludina za 2018. godinu kojeg je Općina Velika Ludina u obvezi donijeti u skladu s
odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17), te prema preporukama navedenim u Izvješću o
obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području Sisačko - moslavačke županije.
II.
Planom upravljanja imovinom određuju se:
• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Velika Ludina,
• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
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•

detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu
Općine Velika Ludina,
• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Velika Ludina.
Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja
s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).
III.
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2018. godinu donosi
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za
sljedeću godinu.
IV.
Općina Velika Ludina dužna je do 31. ožujka 2019. godine dostaviti Općinskom vijeću
na usvajanje Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Ludina za 2018. godinu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Velika Ludina
i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

KLASA: 402-01/18-01/24
URBROJ: 2176/19-02-18-5
Ad. 7.
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je uz Plan upravljanja imovinom potrebno donijeti i
Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za
razdoblje od 2018. do 2022. godine, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe da je Nalazom revizije također naloženo da je uz Plan
potrebno donijeti i Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Ludina. Provedeno je savjetovanje koje je trajalo od 17.04.2018. do 16.05.2018. godine.
Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Strategije upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za razdoblje od 2018. do 2022. godine.
Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu
Općine Velika Ludina. Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna
sugestija, prijedlog ili komentar.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog Strategije upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za razdoblje od 2018. do 2022.
godine koja je jednoglasno prihvaćena sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća
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ODLUKA
O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA
ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE
I.
Usvaja se Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Ludina za razdoblje od 2018. do 2022. (dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa čl. 10. st. 1.
Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 94/13,
18/16, 89/17) donesena za četverogodišnje razdoblje prema čl. 11. st. 2. istoimenog Zakona.
Strategija je izrađena i prema preporukama provedene revizije za Općinu Velika Ludina
navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Sisačko – moslavačke županije.
II.
Strategija se objavljuje u Službenim novinama Općine Velika Ludinai na službenim
Internetskim stranicama Općine Velika Ludina u skladu sa čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu
na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama
Općine Velika Ludina«.

KLASA: 402-01/18-01/24
URBROJ: 2176/19-02-18-6
Ad. 8. a)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno razmotriti i donijeti Plan razvoja
sustava civilne zaštite za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, na prijedlog
općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe da Općina Velika Ludina ovim Planom utvrđuje aktivnosti
koje će provoditi u tijeku 2018. godine radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite s ciljem
povećanja stupnja sigurnosti građana od mogućih nepogoda na području Općine Velika
Ludina, sukladno Proračunu za 2018. godinu i proračunskoj projekciji. Ističe kako se izrađuje
dokument Procjene ugroženosti stanovništva od velikih nesreća, pa je potrebno da Općinsko
vijeće donese Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu, a i dokumenti su potrebni
zbog nadzora stanja sustava civilne zaštite u Općini Velika Ludina.
Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018.
godinu koji je jednoglasno prihvaćen sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći
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PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU
S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA
I
Općina Velika Ludina ovim Planom utvrđuje aktivnosti koje će provoditi u tijeku
2018. godine radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja stupnja sigurnosti
građana od mogućih nepogoda na području Općine Velika Ludina, te sukladno Proračunu za
2018. godinu i proračunskoj projekciji.
II
Sukladno Analizi stanja sustava civilne zaštite Općina Velika Ludina će u tijeku 2018.
godine osigurati putem vlastitih tijela i u suradnji s nadležnim regionalnim i državnim tijelima
stalno praćenje vodotoka rijeke Česme, a naročito u vremenu pojačanih padalina, proljeće i
jesen.
III
U cilju dovođenja osposobljenosti pripadnika postrojbe civilne zaštite na viši nivo
pripravnosti održati u tijeku 2018. godine edukaciju istih i upoznati ih s mogućim nastankom
nepogoda, te o njihovim obvezama kao i obvezama građana.
IV
Na području mogućih nepogoda u tijeku 2018. godine s postrojbom civilne zaštite
održati vježbe iz sustava zaštite i spašavanja.
V
U suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Općine Velika Ludina raditi na edukaciji
stanovništva iz područja protupožarne zaštite i poduzimati preventivne mjere zaštite od
požara.
VI
Za provedbu planiranih mjera Općina Velika Ludina osigurat će u Proračunu za 2018.
godini potrebna novčana sredstva.
VII
Za razvoj sustava civilne zaštite Općina Velika Ludina planira osigurati novčana
sredstva prikazana u tabeli trogodišnjeg financijsko plana.
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TABELA TROGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA

SREDSTVA ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE VELIKA LUDINA
Red.
br.
1.
2.
3.

NAZIV SUBJEKTA
Društvo crvenog križa
Gradsko društvo Kutina
Vatrogasna zajednica
Općine Velika Ludina
Opremanje postrojbe
Civilne zaštite Općine
Velika Ludina

2018. GODINA
u kn

2019. GODINA
u kn

2020. GODINA
u kn

25.000,00

25.000,00

25.000,00

180.000,00

250.000,00

250.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

KLASA: 810-06/18-01/03
URBROJ: 2176/19-02-18-5
Ad. 8. b)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Velika Ludina, na prijedlog Općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, obrazlaže da se ovom Odlukom određuju operativne snage
sustava civilne zaštite i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Velika Ludina s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih
nesreća. Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Velika Ludina su: Stožer
civilne zaštite Općine Velika Ludina, Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine V.
Ludina, Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Vatrogasne zajednice Općine V. Ludina,
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Novska i Gradsko društvo Crvenog križa Kutina.
Ističe kako su to pravne osobe koje svojim proizvodima uslužnim, materijalnim, ljudskim i
drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Velika Ludina.
Vjekoslav Kamenščak daje na glasovanje Odluku o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite Općine Velika Ludina koja je jednoglasno prihvaćena sa 9
glasova ZA, te je donijeta slijedeća
O D L U K A
o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Velika Ludina
Članak 1.

18

Ovom Odlukom određuju se operativne snage sustava civilne zaštite i pravne osobe od
interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika Ludina s ciljem priprema i
sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 2.
Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Velika Ludina su:
1. Stožer civilne zaštite Općine Velika Ludina,
2. Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Velika Ludina,
3. Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Vatrogasne zajednice Općine Velika
Ludina,
4. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Novska,
5. Gradsko društvo Crvenog križa Kutina.
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Velika Ludina su one pravne
osobe koje svojim proizvodima, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Velika Ludina.
Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za sustav civilne zaštite Općine Velika
Ludina koje će se na području Općine Velika Ludina angažirati u slučaju katastrofe ili velike
nesreće su:
1. Eko Moslavina d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 10/I,
Kutina
2. Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Zagrebačka 1, Kutina
3. Moslavina plin d.o.o., Trg kralja Tomislava 6, Kutina
4. Podzemno skladište plina d.o.o., Naftaplinska 1, Okoli, Velika Ludina.
Članak 4.
Pravnim osobama iz članka 3. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana
djelovanja civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju
provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 5.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Velika Ludina u svojim operativnim planovima planirati će provedbu mjera i
aktivnosti.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.

KLASA: 810-06/18-01/03
URBROJ: 2176/19-02-18-6
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Ad. 9. a)
Vjekoslav Kamenščak, potrebno je donijeti Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u
vlasništvu Općine Velika Ludina k.č.br.: 5035/1, 5035/2, 5099/1, 5099/2, 5096/1, 5096/2, sve
u k.o. Katoličko Selišće, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o pokretanju prodaje
nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina koje se nalaze u k.o. Katoličko Selišće, za koje
postoji zainteresirani kupac. Na temelju Elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina,
izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina Eduarda
Gelešića iz Kutine utvrđena je procjena tržišne vrijednosti nekretnine u iznosu od 20.100,00
kuna.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u
vlasništvu Općine Velika Ludina k.č.br.: 5035/1, 5035/2, 5099/1, 5099/2, 5096/1, 5096/2, sve
u k.o. Katoličko Selišće, koja je jednoglasno prihvaćena sa 9 glasova ZA, te je donijeta
slijedeća

ODLUKA
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. Građevinska i poljoprivredna parcela u Katoličkom Selišću, k.č.br. 5035/1 u površini
2321 m², 5035/2 u površini 724 m², k.č.br. 5099/1 u površini 5300 m², k.č.br. 5099/2 u
površini 147 m², upisane u zk. uložak broj: 681, k.č.br. 5096/1 u površini 5050 m²,
k.č.br. 5096/2 u površini 110 m², upisane u zk. uložak broj: 833, sve u k.o. Katoličko
Selišće, tržišne vrijednosti 20.100,00 kuna.
Članak 2.
Procjena tržišne vrijednosti nekretnina utvrđena je na temelju Elaborata procjene tržišne
vrijednosti nekretnina, izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevinske struke i
procjenitelja nekretnina Eduarda Gelešića, dipl.ing.građ. iz Kutine.
Članak 3.
Iznos jamčevine za sudjelovanje u natječaju utvrđuje se u iznosu 10% od početna cijene.
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.
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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: 402-01/18-01/36
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Ad. 9. b)
Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je također potrebno donijeti Odluku o pokretanju
prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 1/24 i to: 1356, 1365, 1690, 1601,
1775, 1776/1, 1776/2, 1790/2, 2025, 2499/2, 2500/2, 2504, 2712/1, 2712/2, 2713/1, 2713/2,
2714/1, 2714/2, 2766, 2767, 2768 i 3022/2, k.o. Katoličko Selišće, na prijedlog Općinskog
načelnika, te otvara raspravu.
Jelena Malekinušić, ističe kako je isto potrebno donijeti Odluku o pokretanju prodaje
nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina i to 1/24 dijela, jer postoji zainteresirani kupac.
Procjena tržišne vrijednosti nekretnina utvrđena je na temelju Elaborata procjene tržišne
vrijednosti nekretnina, izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevinske struke i
procjenitelja nekretnina Eduarda Gelešića, iz Kutine u iznosu od 3.813,00 kuna.
Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u
vlasništvu Općine Velika Ludina 1/24 i to: 1356, 1365, 1690, 1601, 1775, 1776/1, 1776/2,
1790/2, 2025, 2499/2, 2500/2, 2504, 2712/1, 2712/2, 2713/1, 2713/2, 2714/1, 2714/2, 2766,
2767, 2768 i 3022/2, k.o. Katoličko Selišće, koja je jednoglasno prihvaćena sa 9 glasova ZA,
te je donijeta slijedeća

ODLUKA
o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu
Općine Velika Ludina
Članak 1.
Odobrava se pokretanje prodaje 1/24 nekretnine u vlasništvu Općine Velika Ludina putem
javnog natječaja – prikupljanjem pisanih ponuda, i to:
2. Stambena i gospodarska zgrada, oranice, livade, pašnjaci, vinogradi i šume u Gornjoj
Vlanićki, k.č.br. 1356, 1365, 1690, 1691, 1775, 1776/1, 1776/2, 1790/2, 2025, 2499/2,
2500/2, 2504, 2712/1, 2712/2, 2713/1, 2713/2, 2714/1, 2714/2, 2766, 2767, 2768 i
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3022/2 sve u k.o. Katoličko Selišće, upisane u zk. uložak broj: 201, Jasenova ulica i
Moslavačka ulica, tržišne vrijednosti 3.813,00 kuna.
Članak 2.
Procjena tržišne vrijednosti nekretnina utvrđena je na temelju Elaborata procjene tržišne
vrijednosti nekretnina, izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevinske struke i
procjenitelja nekretnina Eduarda Gelešića, dipl.ing.građ. iz Kutine.
Članak 3.
Iznos jamčevine za sudjelovanje u natječaju utvrđuje se u iznosu 10% od početna cijene.
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: 402-01/18-01/35
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Završeno u 17:11 sati.

Zapisničar:

Predsjednik:

Mirjana Rajtora

Vjekoslav Kamenščak
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