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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 20.03.2018. godine u 

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

  

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Maja Pesić, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis, Tomislav Bišćan, Vedran Svilić,  

Igor Faltis, Nikola Mokosek, Jurica Đudarić, Ana Šiprak Lomnicki  

 

 Odsutni vijećnici: Stevo Kovač, Damir Belavić, Ivan Marečić,     

                                          Dubravko Petir   

 

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Vjekoslav Hanjilec, financijski direktor Eko Moslavine d.o.o. Kutina, 

- Renata Bolarić, odgovorna osoba za gospodarenje otpadom Eko Moslavine d.o.o.  

                            Kutina 

- 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. 

 

 

 Sjednicu je otvorio Vjekoslav Kamenščak, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina koji je pozdravio sve nazočne vijećnike, djelatnike Općine i izvjestitelje 

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

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

Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica tonski snima. 

 

 Postavlja pitanje da li ima nadopuna dnevnog reda. 

 

 Dražen Pavlović, predlaže nadopunu dnevnog reda s točkom pod: 

 

            17. Odluka o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika  

                  Ludina za k.č.br. 5068/1 i 5068/2, k.o. Katoličko Selišće,  

                  te da točka 10. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika  

                  Ludina za 2018. godinu postane točka 4, a točke 4 do 9 postaju točke 5. do 10. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda sa 

izmjenom koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA, te daje cjelokupni dnevni red na 

glasovanje koji je prihvaćen također jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 Prihvaća se dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 
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KLASA:  021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-4 

 

 

D N E V N I    R E D   : 

 

 

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

    (Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća)  

 

2. Aktualni sat i Izvješće općinskog načelnika od 16.02.2018. do 15.03.2018. godine, 

 

3. a) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017.  

        godinu, 

 

    b) Razmatranje i prihvaćanje Dopune Plana financiranja zajedničkih investicija Eko  

        Moslavine za 2017.-2018. godinu 

 

4. Razmatranje i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina  

    za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, III. Izmjena  

    i dopuna Odluka sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne  

    infrastrukture i dr. programa, III. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju  

    Proračuna Općine Velika Ludina i III. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 

 

5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne  

    infrastrukture za 2017. godinu 

 

6. Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.  

    godinu 

  

7. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Mali Lošinj 

 

8. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za Općinu Velika Ludina  

    i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina 

    za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 

 

9. Razmatranje i prihvaćanje Konsolidiranog financijskog izvješća Općine Velika  

    Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine 

 

10. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina  

      za 2017. godinu sa programima 

 

11. a) Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta benzinske postaje k.č.br. 429/1, k.o.  

          Ludina  

      b) Imenovanje Povjerenstva za provedbu Javnog nadmetanja za prodaju  

          nekretnine na k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, benzinska pumpa 

 

12. Odluka o prihvaćanju ponude za organizaciju Dana Općine 
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13. a) Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i  

          načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama  

          na području Općine Velika Ludina, 

 

      b) Odluka o sufinanciranju trajne sterilizacije kućnih ljubimaca na području 

          Općine Velika Ludina 

 

14. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje sportske građevine u  

      vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

15. Donošenje Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Velika Ludina 

 

16. Donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području  

      Općine Velika Ludina      

 

17. Odluka o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 

      za k.č.br. 5068/1 i 5068/2, k.o. Katoličko Selišće 

 

 

Ad. 1. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na razmatranje Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina održane 21.02.2018. 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

21.02.2018. godine. 

 

Ad. 2. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, ističe kako je u materijalima za sjednicu dostavljeno 

dopunjeno Izvješće općinskog načelnika između 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća od 

16.02.2018. do 15.03.2018. godine. Ujedno ističe da je u materijalima dostavljeno Izvješće o 

obavljenom godišnjem popisu imovine 31.12.2017. godine, te odgovori Županijske uprave za 

ceste u svezi sanacija i problematika prometnica iz njihove nadležnosti, na upit komunalnog 

redara, te otvara raspravu. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, konstatira da je Općinsko vijeće upoznato sa Izvješćem 

općinskog načelnika između 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća od 16.02.2018. do 

15.03.2018. godine, te je donijet slijedeći 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 16.02.2018. do 15.03.2018. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina za razdoblje od 

16.02.2018. godine do 15.03.2018. godine. 

 

II 

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

 

Ad 3. a) 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3. a) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu 

Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 2017. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, daje riječ 

predstavnicima Eko Moslavine d.o.o. Kutina da isto obrazlože. 

 

 Vjekoslav Hanjilec, predstavnik Eko Moslavine d.o.o. Kutina obrazlaže da je u 

Izvješću o radu davatelja javne usluge za 2017. godinu za period od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2017. godine, te daje podatke o kvaliteti pružanja javne usluge i ekonomskoj 

učinkovitosti sustava sakupljanja komunalnog otpada. Ističe da je ukupni godišnji prihod 

javne usluge 297.804,07 kuna, a po toni otpada prikupljenog u sklopu javne usluge je 345 t 

prikupljenog otpada što je prihod 863,20 kn/t. Ukupni godišnji prihod od usluge povezane s 

javnom uslugom je 14.431,45 kuna, prikupljeno je 27,84 t selektivnog otpada što je prihod 

518,37 kn/t. Ukupni trošak javne usluge je 876.776,62 kune, a prikupljeno je 345 t 

prikupljenog otpada što je trošak od 2.541,38 kn/t. 

 

 Tijekom 2017. godine Eko Moslavina d.o.o. ukupno je zaprimila, prevezla i zbrinula 

odlaganjem 7247 tona neopasnog otpada i to: 6.789 tona miješanog komunalnog otpada i 458 

tona ostalog neopasnog otpada. U 2017. godini Društvo je obnovilo vozni park sa 2 nova 

kamiona za prikupljanje otpada u neto nabavnoj vrijednosti 3.076.153,00 kn, uz napomenu da 

je drugo vozilo tehnički neprikladno za područje na kojem tvrtka prikuplja otpad a i Društvo 

se dodatno financijski opteretilo sa kreditom. U 2016. godini se neracionalno utrošilo na 

kupovinu rabljenih strojeva za rad na radnoj plohi odlagališta, a strojevi su već i u 2017. 

godini bili u kvaru. 

 

 Renata Bolarić, ističe kako na području Općine Velika Ludina ima 38 samačkih 

domaćinstava koja imaju 30 % popusta na cijenu odvoza. Na području Općine Velika Ludina 

sakupilo se 334 t miješanog otpada, 11 t glomaznog otpada i selektivnog komunalnog otpada.  

 

 Tomislav Bišćan, postavlja pitanje koja će biti daljnja cijena odvoza komunalnog 

otpada? 

 

 Renata Bolarić, odgovara da će cijena ostati ista do usklađenja. 
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 Dražen Pavlović, ističe kako je procedura takva da direktorica izradi prijedlog novog 

Cjenika koji daje na uvid gradonačelnicima i načelnicima na sastanku. Cijene su u prijedlogu 

povećane, a Grad Kutina je predložio da se napravi novi prijedlog cijena, jer su predložene 

prevelike i nisu prihvatljive. Financijski Poduzeće Eko Moslavina ne stoji dobro, a plaće 

zaposlenika su se smanjile, te predlažu skoro duplo povećanje odvoza komunalnog otpada. 

Smatra da je potrebno pričekati Grad Kutinu koji planiraju zatvoriti neke konstrukcije. Cijene 

su samo date na uvid da vijećnici budu u tijeku događaja. Smatra da takve cijene nisu 

prihvatljive.  

 

 Nakon obrazloženja predstavnika Eko Moslavine, Vjekoslav Kamenščak daje na 

glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Eko Moslavine 

d.o.o. Kutina za period od 01.01. do 31.12.2017. godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 

glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko Moslavine d.o.o. Kutina za 

period od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

KLASA:  363-01/18-02/06 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

 

Ad. 3. b) 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 3.b) Razmatranje i prihvaćanje Dopune Plana 

financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavine za 2017.-2018. godinu, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Vjekoslav Hanjilec, ističe da je poduzeće Eko Moslavina d.o.o. u fazi implementacije 

sustava gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi 

Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine 

Velika Ludina. Sukladno navedenom, potrebno je provesti zajedničke investicije poput 

nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada te selektivnog otpada 

(papir) te uvođenje sustava za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada. 

 

 Prema dopuni Plana financiranja zajedničkih investicija za 2017.-2018. godinu su 

prema procijenjenoj vrijednosti nabave, odnosno udio sukladno vlasničkim udjelima: Grada 

Kutine (74,55%), Grada Popovača (23,51%) i Općine Velika Ludina (1,86%), što iznosi 

133.220,20 kuna za Općinu Velika Ludina. 
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 Dražen Pavlović, ističe da je Općina Velika Ludina imala veće udjele u Poduzeću Eko 

Moslavina d.o.o. Kutina više bi morala ulagati u financiranje zajedničkih investicija. Ističe da 

je potrebno provesti edukaciju stanovništva oko razvrstavanja komunalnog otpada koja će biti 

financirana iz sredstava EU. 

 

 Vodila se rasprava oko anketiranja građana putem djelatnika Eko Moslavine, koja nije 

najbolje odrađena, nabave kompostera i nezadovoljstva oko povećanja cijene komunalnih 

usluga u kojoj su sudjelovali vijećnici: Igor Faltis, Vjekoslav Kamenščak, Maja Pesić i 

Tomislav Bišćan. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, nakon obrazloženja predstavnika Eko Moslavine d.o.o. Kutina 

daje na glasovanje Dopunu Plana financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavine za 

2017.-2018. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Dopuna plana financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavine d.o.o. 

Kutina za 2017.-2018. godinu, koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/18-02/06 

URBROJ: 2176/19-02-18-3 

 

Ad. 4. 

 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 4. Razmatranje i donošenje III. Izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. 

godinu, III. Izmjena i dopuna Odluka sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne 

infrastrukture i dr. programa, III. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Velika Ludina i III. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da su III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 

2018. godinu povećane za 65.000,00 kuna odnosno iznose 13.269.400,00 kuna, odnosno 

povećan je iznos za proslavu Dana Općine za 40.000,00 kuna, čišćenje šahti za 20.000,00 

kuna i 5.000,00 kuna za sterilizaciju pasa i mačaka – subvencija. Ujedno ističe da će 

vjerojatno proći projekt za proširenje Dječjeg vrtića Ludina, ali još nema sigurne informacije. 

 

 Tomislav Bišćan, daje Amandman da se za proslavu Dana Općine umjesto 140.000,00 

kuna potroši 120.000,00 kuna, a 20.000,00 kuna da se rasporedi za nabavu udžbenika. 

 



7 

 

  

 Vjekoslav Kamenščak, daje navedeni Amandman na glasovanje koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 9 glasova ZA.  

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Odluke o  Proračunu Općine Velika Ludina 

za 2018. god. koje su prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. 

godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2018. godinu 

koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 

2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju 

predškolskog odgoja za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u 

osnovnom školstvu za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. 

godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018. 

godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 

2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 2018. 

godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu 

koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 
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O   D   L   U   K   A 

 

Donose se: 

 

- III. Izmjene i dopune Odluke o  Proračunu Općine Velika Ludina za 2018. god., 

- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu i  

  Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  

  infrastrukture za 2018. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

  za 2018. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2018. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2018. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za  

  2018. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu   

  za 2018. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu,  

- III. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 2018. godinu, 

- III. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018.  

  godinu,   

- III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2018.  

  godinu 

koji su sastavni dio ove Odluke, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 400-06/18-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-18-__ 

 

 

Ad. 5. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju 

programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe kako je Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena 

obveza redovitog godišnjeg izvješćivanja o provedbi Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za prethodnu godinu. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu donijet je na 37. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15.03.2017. godine. Za 

održavanja zelenih površina na području Općine Velika Ludina u 2017. godini utrošeno je 

182.662,00 kuna te je Program izvršen u cijelosti. Odrađeni su radovi i na krčenju bankina i 

cestovnih jaraka, od visokog i niskog raslinja, uz nerazvrstane ceste na području 

vinogradarskih kosa, koji nisu bili predviđeni Programom, ali se ukazala potreba zbog 

neodržavanja šuma i drugih nekretnina od strane privatnih vlasnika ili Hrvatskih šuma. 
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 Igor Faltis, postavlja pitanje kad će se riješiti problem plavljenja županijske ceste iza 

zadnje kuće u Maloj Ludini, jer nakon velikih oborina cesta je pod vodom? 

 

 Dražen Pavlović, Što se tiče održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova ističe 

kako su ugovoreni i realizirani slijedeći zahvati: Ulica Juraja Pintarića u Vidrenjaku gdje je 

utrošeno 558.576,70 kuna, Duga ulica u Velikoj Ludini na kojoj je utrošeno 205.650,00 kuna, 

te je nasipana ulica Gaj u Maloj Ludini. Ističe kako je sa ravnateljem Županijske uprave za 

ceste gosp. Šapinom obišao teren na području Općine Velika Ludina gdje su uočeni svi 

problemi za koje je ravnatelj obećao da će to odraditi u što kraćem roku. Ujedno ističe da je 

ŽUC u vrlo lošem financijskom stanju jer imaju dosta kredita koji na godinu izlaze. Problem 

na županijskoj cesti u Vidrenjaku je urušen dio bankine kod kuće Zmišlja koju je potrebno 

hitno sanirati, tako i sve druge probleme na županijskim cestama. Također ističe da se odron u 

Pešćenici nakon hitne sanacije dobro drži, s obzirom da su veliki odroni nakon obilnih kiša. 

Ujedno ističe da tijekom 2017. godine nije bilo troškova za pojačano održavanje groblja. Za 

redovno održavanje javne rasvjete tijekom cijele 2017. godine utrošeno je 69.403,65 kuna.  

 

 Igor Faltis, ističe da se Županijskom cestom prema Čazmi voze kamioni s teretom koji 

oštećuju ceste, pa ga zanima da li se to može znakovima ograničiti? 

 

 Dražen Pavlović, ističe da se ne može ulaziti u operativni posao policije, a kamioni 

Eko Moslavine vozit će smeće, pa se ne može na županijskoj cesti ograničiti promet. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, smatra da bi se trebalo za sanaciju ceste kroz Vidrenjak, koja je 

vrlo prometna, tražiti sufinanciranje države jer je to cesta od državnog interesa.  

 

 Dražen Pavlović, ističe da je kod asfaltiranja ceste za Okole važio modul 50% - 50% u 

koju je i Općina ulagala sa 50% sredstava u cestu ŽUC-a. Ističe kako još uvijek postoje 

dugovanja prema ŽUC-u za tu cestu, te ističe kako Općina neće više ulaziti u takav modul 

sufinanciranja, nego će ubuduće ulagati u svoje nerazvrstane ceste.  

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak, daje na prihvaćanje 

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, koje je 

prihvaćeno jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A   K   L   J   U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2017. godinu, koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II 

 

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

 

 

KLASA:   363-01/18-02/04 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 
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Ad. 6. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, otvara točku 6. Razmatranje i donošenje Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže da Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu utvrđuje opis i opseg poslova kao što su održavanje javnih površina, održavanje 

nerazvrstanih cesta i poljskih putova, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete. Pod 

održavanjem javnih i zelenih površina podrazumijeva se održavanje zelenih površina i zimsko 

održavanje u skladu s vremenskim uvjetima. Kod održavanja zelenih površina planira se 

košnja u centru Velike Ludine, Dječjeg igrališta, Dom zdravlja, okolica crkve Sv. Mihaela, 

okolica stare i nove zgrade Općine, autobusna stanica, mjesečno oko svih domova u  

naseljima Općine Velika Ludina, te dječjih igrališta, te čišćenje oko autobusnih stranica i 

vatrogasnih domova. 

  

 Ističe kako se tijekom 2018. godine planiraju radovi na nerazvrstanim cestama i 

poljskim putovima: uređenje cestovnih jaraka u Plinskoj i Crkvenoj ulici u Okolima, 

navoženje kamena u ulice: Vinike (od Gornje Vlahiničke prema Katoličkom Selišću), Staro 

brdo u Ludinici, Andigolska ulica i ulica Staro brdo u Mustafinoj Kladi, te se planira 

asfaltiranje Duge ulice u Velikoj Ludini i ulice Bukovec u Grabovom Potoku iz sredstava EU 

fondova. U slučaju da se ukaže potreba za drugim radovima i potrebama tijekom 2018. godine 

isti će se izvršiti do iznosa sredstava planiranih u Proračunu Općine Velika Ludina. 

 

 Obrazlaže da se prema Planu tijekom cijele godine, ovisno o snijegu i vremenskim 

uvjetima, mjesečno i po potrebi više puta, održava i groblje u Maloj Ludini. Pojačano se 

održava za Dan mrtvih, V. Gospu i prije sprovoda. Što se tiče održavanja javne rasvjete na 

području Općine Velika Ludina vršit će se zamjena dotrajalih žarulja i rasvjetnih tijela 

tijekom cijene godine prema dojavama građana i zapažanju komunalnog redara. Dva puta 

godišnje izvršit će se pregled, popravak i zamjena neispravnih i dotrajalih rasvjetnih tijela i to 

jednom u proljeće i jednom u prosincu prije Božićnih i Novogodišnjih blagdana. 

 

 Nikola Mokosek, ističe da u Okolima, na putu prije njegove kuće, postoji velika 

količina neporavnate zemlje koja je nastala prilikom saniranja stare bušotine u Okolima, te 

ističe da bi se kod takvih radova izvođači radova sami trebali pobrinuti za višak zemlje i da se 

to poravna i sanira. 

 

 Tomislav Bišćan, postavlja pitanje tko održava dječje igralište u Grabrovom Potoku, 

odnosno predlaže da se održavanje istog uvrsti u navedeni Program. Ističe kako postoji 

potreba da se napravi autobusna nadstrešnica za djecu putnike koja čekaju autobus da bi kod 

vremenskih neprilika bila zaštićena od kiše i snijega. 

 

 Dražen Pavlović, odgovara da će se napraviti nadstrešnica za Rome u naselju 

Vidrenjak na traženje ravnateljice Osnovne škole Ludina, a nadstrešnicu za djecu koja čekaju 

autobus nitko nije tražio. Ističe kako je potrebno popraviti nadstrešnicu u Grabičini. Kod škole 

je sve napravljeno i uređena je cesta, a sada će se kupiti i zemljište koje će se pokloniti školi 

radi proširenja školskog dvorišta i školske dvorane. 
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 Vedran Svilić, ističe kako u Katoličkom Selišću nije navedeno održavanje zemljišta 

iza doma koje on kosi i održava, a koristi se kao igralište i za potrebe vatrogasnih vježbi i 

natjecanja.   

 

 Vodila se rasprava oko dolaska i odlaska djece u školu i iz škole u kojoj su učestvovali 

vijećnici Igor Faltis i Jurica Đudarić. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Vjekoslav Kamenščak daje na usvajanje 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu koji je prihvaćen jednoglasno 

sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova komunalne infrastrukture na 

području Općine Velika Ludina za 2018. godinu, koji obuhvaća: održavanje javnih površina, 

održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, održavanje groblja, održavanje javne 

rasvjete. 

 

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

 

Članak 2. 

 

DINAMIKA ODRŽAVANJA ZELENIH I OSTALIH POVRŠINA 

- Održavanje zelenih površina na području Općine Velika Ludina  

- Zimsko održavanje u skladu sa vremenskim uvjetima 

Red.br. 

Redovno tijekom cijele god. 

ovisno o snijegu i vremenskim  

uvijetima 

Mjesto 

1. Svakodnevno i prema potrebi 

Velika Ludina 

-centar i okolica centra 

-Dječji vrtić 

-Dom zdravlja 

-okolica crkve Sv. Mihaela 

-okolica stare i nove zgrade Općine  

-autobusna stanica 

2. Mjesečno 

Vidrenjak 

-dom i okolica sa dječjim igralištem, 

- autobusna stanica 

3. Mjesečno 

Okoli 

-dom, vatrogasni dom, igralište i škola 

- autobusne stanice  

4. Mjesečno 

Katoličko Selišće 

-dom i okolica doma 

-autobusna stanica 

5. Mjesečno 
Mala Ludina 

-dom i okolica sa dječjim igralištem 
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-autobusna stanica 

6. Mjesečno 

Kompator 

-dom i okolica 

-autobusna stanica 

7. Mjesečno 
Grabričina 

-autobusna stanica 

8. Mjesečno 

Mustafina Klada 

-dom i okolica doma 

-autobusna stanica 

9. Mjesečno 

Ruškovica 

-dom i okolica doma 

-autobusna stanica 

10. Mjesečno 

Gornja Vlahinićka 

-dom i okolica 

-autobusna stanica 

11. Mjesečno 

Grabrov Potok 

-dom i okolica doma 

- dječje igralište 

-autobusna stanica 

12. Sukladno potrebi Zeleni pojasevi lokalnih prometnica 

  

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA 

 

Članak 3. 

 

 Tijekom 2018. godine planiraju se sljedeći radovi na nerazvrstanim cestama i poljskim 

putovima: 

- uređenje cestovnih jaraka u Plinskoj ulici i Crkvenoj ulici u Okolima, 

- navoženje kamena ulica Gaj, Vidrenjak (od Kozaka prema Moslavačkoj priči), 

- navoženje kamena ulica Vinike (od Gornje Vlahiničke prema Katoličkom Selišću), 

- navoženje kamena Staro brdo, Ludinica, 

- asfaltiranje Duge ulice u Velikoj Ludini (EU fondovi), 

- asfaltiranje ulice Bukovec u Grabrovom Potoku (EU fondovi), 

- navoženje kamena Andigolska ulica, Mustafina Klada, 

- navoženje kamena Staro brdo, Mustafina Klada. 

 

Članak 4. 

 

 Osim radova navedenih u članku 3. ovog Programa, izvršit će se i drugi radovi i 

popravci tijekom 2018. godine za koje će se pojaviti potreba, a sve do iznosa sredstava 

planiranih u Proračunu Općine Velika Ludina za 2018. godinu. 

 

ODRŽAVANJE GROBLJA 

 

Članak 5. 

 

DINAMIKA ODRŽAVANJA GROBLJA 

- 1x mjesečno i po potrebi i više, tijekom cijele godine redovno 

- Pojačano održavanje za Dan mrtvih, V. Gospu i prije sprovoda 
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ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

 

Članak 5. 

 

 Zamjena dotrajalih žarulja i rasvjetnih tijela na području Općine Velika Ludina vršit će 

se tijekom cijele godine prema dojavi građana i zapažanju komunalnog redara. 

Dva puta godišnje izvršit će se pregled, popravak i zamjena neispravnih i dotrajalih 

rasvjetnih tijela i to jednom u proljeće i jednom u prosincu – prije Božićnih i Novogodišnjih 

blagdana. 

 

Članak 6. 

 

 Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade, komunalnog doprinosa i grobne naknade. 

 

Članak 7. 

 

 Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina”. 

 

 

KLASA: 363-01/18-01/32 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

Ad. 7. 

 

 

 Tomislav Bišćan, konstatira da sjednicu napušta predsjednik Općinskog vijeća 

Vjekoslav Kamenščak zbog zdravstvenih razloga tako da je prisutno 8 vijećnika. 

 

 Tomislav Bišćan, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, otvara točku 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Mali Lošinj, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, obrazlaže da se radi o prodaji suvlasničkog dijela Općine Velika 

Ludina na č. zem. 9155/1, vrt od 2389 m² iz z.k. ul. 6783, k.o. Mali Lošinj od 170/30900 

dijela te sva prava na cijeloj navedenoj čestici kao i prava na č. zem. 9155/2  šuma iz zk. Ul. 

6764 k.o. Mali Lošinj i č.z. 1510 zgrada i izgrađeni teren iz zk.ul. 56 k.o. Mali Lošinj, te sva 

prava na cijeloj navedenoj čestici. Tržišna vrijednost predmeta prodaje iznosi 7.850.000,00 

kn, a udio Općine Velika Ludina u kupoprodajnoj cijeni iznosi 8,50%. Tržišna vrijednost 

premeta prodaje je ujedno i početna kupoprodajna cijena nekretnina. Postupak i uvjeti prodaje 

bit će određeni javnim natječajem, koji će biti objavljen u dnevnom tisku. 

 

 

 

Red.br. 

Redovno tijekom cijele god. 

ovisno o snijegu i vremenskim  

uvjetima 

Mjesto 

1. Mjesečno i po potrebi i više Groblje Mala Ludina 
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 Igor Faltis, ističe nezadovoljstvo sa malom procijenjenom prodajnom cijenom po m², 

te smatra da to zemljište u Malom Lošinju puno više vrijedi od 100 eura/m², a nekretnine u 

Malom Lošinju se prodaju po cijeni od 500 eura/m². 

 

 Dražen Pavlović, ističe da je to nekretnina sa teretom koju želi kupiti Poduzeće 

Jadranka koja ima želju da sve to uredi. Od navedene nekretnine Općina nema koristi samo 

nastaju sudski troškovi. Ukoliko Grad Kutina i Grad Popovača ne donesu takve odluke za 

prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Malom Lošinju, predlaže da Općina Velika Ludina 

sama krene u postupak prodaje svog suvlasničkog dijela od 8,5%. 

 

 Nakon obrazloženja općinskog načelnika, Tomislav Bišćan daje na glasovanje Odluku 

o prodaji nekretnina u k.o. Mali Lošinj koja je prihvaćena sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, 

te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

O PRODAJI NEKRETNINA U K.O. MALI LOŠINJ 

 

Članak 1. 

 

prodaje se suvlasnički dio Općine Velika Ludina na č. zem.  9155/1 vrt od 2389 m2 iz zk. ul. 

6783 k.o. Mali Lošinj od  170/3000 dijela te  sva prava na cijeloj navedenoj čestici kao i prava 

na  č. zem. 9155/2 šuma iz zk. ul. 6764 k.o. Mali Lošinj i  č.z. 1510 zgrada i izgrađeni teren iz 

zk. ul. 56 k.o. Mali Lošinj te sva prava na cijeloj navedenoj čestici. 

 

Članak 2. 

 

Tržišna vrijednost predmeta prodaje iznosi 7.850.000,00 kn, a udio Općine Velika Ludina u 

kupoprodajnoj cijeni, temeljem Odluke Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje 

sporova o pravima općina, gradova i županija od 06.03.1996. godine, KLASA: 940-01/95-

01/10, URBROJ: 515-02-95-12 iznosi 8,50 %.   

 

Tržišna vrijednost predmeta prodaje je ujedno i početna kupoprodajna cijena nekretnina. 

 

Članak 3. 

 

Postupak i uvjeti prodaje određeni su javnim natječajem, koji će biti objavljen u dnevnom 

tisku. 

 

Tekst oglasa o prodaji sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

Općinski načelnik posebnom odlukom imenuje povjerenstvo za prodaju nekretnina iz članka 

1. ove Odluke, koje se sastoji od 3 člana. 

 

Članak 5. 

 

Ovlašćuje se načelnik Općine Velika Ludina za potpisivanje ugovora o kupoprodaji 

predmetnih nekretnina. 

 



15 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA:  711-01/18-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-18-6 

  

Ad. 8. 

 

 Tomislav Bišćan, otvara točku 8. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za 

Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Vodila se rasprava oko troškova boravka i kapaciteta djece u Dječjem vrtiću Ludina u 

kojoj su sudjelovali Igor Faltis i Dražen Pavlović. Općinski načelnik Dražen Pavlović ističe 

da za sve postoji normativ koliko kvadrata je predviđeno zajedno dijete. Ukoliko bude 

odobren Projekt proširenja Dječjeg vrtića isti se biti proširen sa većim prostorom i 

kapacitetom djece.   

 

 Nakon rasprave o financijskim izvješćima Tomislav Bišćan, daje na glasovanje 

Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za 2017. godinu koji je prihvaćen 

sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, 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 2017. godine i to kako slijedi:             

                                     U KN 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                                                              5.976.346  

  

- od toga:        a) prihodi poslovanja                                                           5.798.667  

  b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine                         177.679 

                           

UKUPNI RASHODI I IZDACI                                                              8.242.671     

 

- od toga: a) rashodi poslovanja                                                          7.433.688 

       b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         808.983                                           

    

NEPODMIRENE OBVEZE:                 757.157 

  

- od toga:         a) rashodi poslovanja                  533.257 

                        b) za nabavu nefinancijske imovine                           223.900 

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - PRENESENI                            1.724.155                                                               

UKUPAN MANJAK PRIHODA                                                           2.266.325 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA                                                    542.170 
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Stanje žiro-računa na dan 31.12.2017. godine                                         214.987 

 

 

KLASA:  402-01/18-01/23 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

 Daje na glasovanje Izvještaj o financijskom poslovanju proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine koji je prihvaćen sa 

6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, 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 2017. godine i to kako slijedi: 

                                                                                           

              U KN 

UKUPNI PRIHODI  I PRIMICI                                                                941.474 

 - od toga: 

                        a) prihodi poslovanja                                                              941.474 

 

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                     1.002.134    

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                          1.002.134 

                        b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 - 

        

NEPODMIRENE OBVEZE:                   83.051 

 - od toga: 

             a) za materijalne rashode                                                        73.051 

                        b) za nabavu nefinancijske imovine                                       10.000     

          

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA – PRENESENI                            19.629 

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE                      60.660 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA                                                      80.289 

  

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2017. godine                                            2.732 

 

 

KLASA:  402-01/18-02/23 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje Izvještaj o financijskom poslovanju proračunskog 

korisnika Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. 

godine koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 
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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 2017. godine i to kako 

slijedi:          

                   

                                                                                                              U KN 

UKUPNI PRIHODI                                                                                       207.446 

 - od toga: 

                      a) prihodi poslovanja                                                                207.446 

       

OSTVARENI RASHODI  I IZDACI                                                           224.453  

 - od toga: 

   a) rashodi poslovanja                                                               180.926 

                        b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             43.527 

 

NEPODMIRENE OBVEZE:                     15.183   

 - od toga: 

             a) rashodi poslovanja                                                                 10.984 

                       b) nabava nefinancijske imovine                                                 4.199   

 

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – PRENESENI                                     7.075 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA                                                        17.007  

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA                                                          7.075 

              

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2017. godine                                              9.933 

II 

 

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

 

KLASA:  402-01/18-01/23 

URBROJ: 2176/19-02-18-3 

 

Ad. 9. 

 

 

 Tomislav Bišćan, daje na razmatranje Konsolidirani financijski izvještaj Općine 

Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Rasprave nije bilo, te isti Konsolidirani financijski izvještaj Općine Velika Ludina za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 

8 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 
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O   D   L   U   K   A 

 

I 

 Prihvaća se konsolidirani financijski izvještaj Općine Velika Ludina za razdoblje 

01.01.2017. do 31.12.2017. godine. 

 

II 

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

 

 

KLASA:   402-01/18-01/20 

URBROJ: 2176/19-02-17-4 

 

Ad. 10. 

 

 

 Tomislav Bišćan, daje na razmatranje Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2017. godinu sa programima, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da je N.Š.K. Sokol dobio sva planirana sredstva, a vatrogasci 

su dobili manje financijskih sredstava. 

 

 Tomislav Bišćan daje na glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 

Velika Ludina za 2017. godinu koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. 

godinu sa programima koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

 

O  D  L  U  K  A 

 

 Prihvaća se: 

 

 - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. godinu, 

 - Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. godinu sa 

 - Izvršenjem programa 

 

 koji su sastavni dio ove Odluke a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika 

Ludina“. 

 

 

KLASA: 400-06/18-01/07 

URBROJ: 2176/19-02-18-3 
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Ad. 11. a) 

 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako je potrebno donijeti Zaključak o prodaji zemljišta 

benzinske postaje k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da je potrebno dati suglasnost Poduzeću Ludina d.o.o. Velika 

Ludina,  jer je to firma u 100%-tnom vlasništvu Općine, za prodaju zemljišta benzinske 

postaje na k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, po cijeni od 251.000,00 kuna prema procjeni Stalnog 

sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Eduarda Gelešića iz Kutine 

 

 Nakon obrazloženja načelnika Tomislav Bišćan daje na glasovanje Zaključak o prodaji 

zemljišta benzinske postaje k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, koji je prihvaćen jednoglasno sa 8 

glasova ZA, te je donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 

O PRODAJI NEKRETNINA U K.O. MALI LOŠINJ 

 

Članak 1. 

 

prodaje se suvlasnički dio Općine Velika Ludina na č. zem.  9155/1 vrt od 2389 m2 iz zk. ul. 

6783 k.o. Mali Lošinj od  170/3000 dijela te  sva prava na cijeloj navedenoj čestici kao i prava 

na  č. zem. 9155/2 šuma iz zk. ul. 6764 k.o. Mali Lošinj i  č.z. 1510 zgrada i izgrađeni teren iz 

zk. ul. 56 k.o. Mali Lošinj te sva prava na cijeloj navedenoj čestici. 

 

Članak 2. 

 

Tržišna vrijednost predmeta prodaje iznosi 7.850.000,00 kn, a udio Općine Velika Ludina u 

kupoprodajnoj cijeni, temeljem Odluke Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje 

sporova o pravima općina, gradova i županija od 06.03.1996. godine, KLASA: 940-01/95-

01/10, URBROJ: 515-02-95-12 iznosi 8,50 %.   

 

Tržišna vrijednost predmeta prodaje je ujedno i početna kupoprodajna cijena nekretnina. 

 

Članak 3. 

 

Postupak i uvjeti prodaje određeni su javnim natječajem, koji će biti objavljen u dnevnom 

tisku. 

 

Tekst oglasa o prodaji sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

Općinski načelnik posebnom odlukom imenuje povjerenstvo za prodaju nekretnina iz članka 

1. ove Odluke, koje se sastoji od 3 člana. 
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Članak 5. 

 

Ovlašćuje se načelnik Općine Velika Ludina za potpisivanje ugovora o kupoprodaji 

predmetnih nekretnina. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA:  711-01/18-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-18-6 

  

Ad. 11. b) 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako je potrebno imenovati Povjerenstvo za provedbu Javnog 

nadmetanja za prodaju nekretnine na k.č.br. 429/1, k.o. Ludina, benzinska pumpa. 

 

 Dražen Pavlović, predlaže da se u Povjerenstvo imenuju: Tomislav Bišćan, Maja Pesić 

i Ana Šiprak Lomnicki. 

 

 Tomislav Bišćan, daje navedeni prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno 

sa 8 glasova ZA, te je donijeto slijedeće 

 

 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu 

Javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na k.č.br. 429/1,  

k.o. Ludina, benzinska pumpa 

 

I 

 

   U Povjerenstvo za provedbu Javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na k.č.br. 

429/1, k.o. Ludina, benzinska pumpa imenuju se: 

 1. Tomislav Bišćan za predsjednika, 

 2. Maja Pesić za člana, 

 3. Ana Šiprak Lomnicki za člana. 

II 

 

 Povjerenstvo za provedbu Javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na k.č.br. 429/1, 

k.o. Ludina, benzinska pumpa obavlja slijedeće poslove: 

 

     - utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, 

     - utvrđuje listu ponuditelja prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete 

                  propisane natječajem, 

     - ostale poslove u svezi s postupkom javnog nadmetanja, 

     - podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang-listu ponuditelja, 

                  te predlaže Općinskom vijeću Odluku o izboru najbolje ponude, a Općinsko   

                  vijeće pridržava pravo da za vrijeme trajanja natječajnog postupka ili po provedbi  

                  istog ne izabere niti jednog ponuditelja. 
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III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama" Općine Velika Ludina. 

 

KLASA:   944-01/18-01/06 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

Ad. 12. 

 

 

 Tomislav Bišćan, potrebno je donijeti Odluku o prihvaćanju ponude za organizaciju 

Dana Općine, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović i Jelena Malekinušić, obrazlažu ponudu NATURALIS d.o.o. iz 

Ludbrega, V. Lisinskog 36, u koju je uključen najam šatora, logističke opreme i organizaciju 

zabavnog programa povodom proslave Dana Općine Velika Ludina u iznosu od 71.000,00 

kuna bez PDV-a odnosno 88.750,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

Ističe kako program za 2 dana održavanja manifestacije sadrži i: 07.09.2018. godine (petak) 

nastup grupe Profeel, koncert Jasmina Stavrosa + bogata gastronomska ponuda, a drugi dan 

08.09.2018. godine (subota) nastup Grupe Tim, koncert Begina + bogata gastronomska 

ponuda. Ističe kako će se sa poduzećem NATURALIS d.o.o. iz Ludbrega sklopiti poseban 

ugovor u koji će biti uključeno ishođenje svih potrebnih dozvola, te zaštitara za Dan Općine 

ukoliko Općinsko vijeće donese takvu odluku. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje navedeni prijedlog Odluke koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

 

I 

 

 Prihvaća se ponuda Poduzeća NATURALIS d.o.o. V. Lisinskog 36, 42230 Ludbreg 

br. 0015/2018 od 24.02.2018. godine za najam šatora, logističke opreme i organizaciju 

zabavnog programa u Velikoj Ludini u iznosu od 71.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 

88.750,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 Program za 2 dana održavanja manifestacije sadrži i: 07.09.2018. godine (petak) 

nastup grupe Profeel, koncert Jasmina Stavrosa + bogata gastronomska ponuda, te 

08.09.2018. godine (subota) nastup Grupe Tim, koncert Begina + bogata gastronomska 

ponuda. 

II 

 

 Za usluge iz točke I. ove Odluke zaključit će se poseban ugovor. 

 

III 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 
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KLASA:  333-01/18-06/26 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

  

Ad. 13. a) 

 

 Tomislav Bišćan, ističe da je potrebno donijeti Odluku o uvjetima i načinu držanja 

kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim 

životinjama na području Općine Velika Ludina, na prijedlog Općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da se prijedlogom Odluke o uvjetima i načinu držanja 

kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 

životinjama na području Općine Velika Ludina određuju minimalni uvjeti i način držanja 

kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog 

razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području 

Općine Velika Ludina, a što je propisano Zakonom o zaštiti životinja.  

 

 Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine 

Velika Ludina bio je na internetskom savjetovanju od 09.02.2018. do 11.03.2018. godine.  

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama 

na području Općine Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je 

donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i  

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

na području Općine Velika Ludina 

 

 

 Donosi se Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Velika 

Ludina koji je sastavni dio ove Odluke, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

  

KLASA:  323-01/18-01/03 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

 

Ad. 13. b) 

 

 Dražen Pavlović, predlaže da se odobri sufinanciranje trajne sterilizacije kao obveznog 

načina kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca od 50% po jednoj životinji do iznosa 

predviđenih u Proračunu za koji je predviđen iznos od 5.000,00 kuna. Ističe kako bi se 

navedeni posao mogao odraditi sa Veterinarskom stanicom Kutina. 
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 Jelena Malekinušić, upoznaje sa dopisom Prijatelja životinja koji upućuju na 

propisivanje trajne sterilizacije kao obavezan način kontrole razmnožavanja za one koji se ne 

žele baviti uzgojem i ne žele imati potomke pasa i mačaka. Takva odredba omogućava 

postupanje u problematičnim slučajevima, a mnogi će vlasnici pasa i mačaka samim 

propisivanjem obavezne trajne sterilizacije odlučiti to sami napraviti. To je najučinkovitiji i 

human način rješavanja uzroka problema – napuštanja neželjenih štenaca i mačića. Osim što 

sprječava patnju životinja, kastracija ne šteti životinji i omogućava joj dulji i zdraviji život. 

   

 Zakon o zaštiti životinja propisuje provedbu kontrole mikročipiranja svih pasa 

mikročipom. Ističe kako su u Proračunu predviđena sredstva za trajnu sterilizaciju u iznosu od 

5.000,00 kuna, pa predlaže donošenje takve odluke. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje prijedlog Odluke o sufinanciranju trajne 

sterilizacije kućnih ljubimaca na području Općine Velika Ludina koja je prihvaćena  

jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A 

o sufinanciranju trajne sterilizacije 

kućnih ljubimaca na području 

Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

 Odobrava se sufinanciranje trajne sterilizacije kao obveznog načina kontrole 

razmnožavanja kućnih ljubimaca od 50 % po jednoj životinji do iznosa predviđenih u 

Proračunu Općine Velika Ludina. 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka o sufinanciranju trajne sterilizacije kućnih ljubimaca na području Općine 

Velika Ludina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“. 

 

KLASA:  322-01/18-01/03 

URBROJ: 2176/19-02-18-3 

 

Ad. 14. 

 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o davanju na upravljanje i 

korištenje sportske građevine u vlasništvu Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da na području Općine Velika Ludina postoji jedan nogometni 

klub, a to je N.Š.K. Sokol Velika Ludina, Sv. Mihaela 15 A, kojem je potrebno, ovom 

odlukom, dati na upravljanje i korištenje sportske građevine u vlasništvu Općine Velika 

Ludina – nogometni športski park  „Tratinčica“ sa izgrađenim objektima na lokaciji Velika 

Ludina, k.č.br. 1624, k.o. Vidrenjak, na neodređeno vrijeme bez naknade za obavljanje 

sportske aktivnosti – nogomet. Općina Velika Ludina će za upravljanje i korištenje sportske 

građevine zaključit poseban ugovor.  
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 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje Odluku o davanju na upravljanje i korištenje 

sportske građevine u vlasništvu Općine Velika Ludina N.Š.K. Sokol Velika Ludina koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je donijeta slijedeća  

 

O  D   L  U   K   A 

o davanju na upravljanje i korištenje sportske 

građevine u vlasništvu Općine Velike Ludine 

 

I 

 

 Daje se N.Š.K. Sokol, Sv. Mihaela 15 A, 44316 Velika Ludina, OIB: 71978650698 na 

upravljanje i korištenje sportska građevina u vlasništvu Općine Velika Ludina: - nogometni 

športski park „Tratinčica“ sa izgrađenim objektima na lokaciji Velika Ludina, Svetog Mihaela 

15 A, k.č.br. 1624, k.o. Vidrenjak, na neodređeno vrijeme bez naknade za obavljanje sportske 

aktivnosti – nogomet. 

 

II 

 

 Za upravljanje i korištenje sportsku građevinu iz točke I. ove Odluke zaključit će se 

poseban ugovor. 

 

III 

 

 Ova Odluka o davanju na upravljanje i korištenje sportske građevine u vlasništvu 

Općine Velike Ludine stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“.  

 

 

KLASA: 372-01/18-01/03 

URBROJ: 2176/19-01-18-1 

 

Ad. 15. 

 

 

 Tomislav Bišćan, otvara točku 15. Donošenje Odluke o uspostavi Registra imovine 

Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je temeljem Zakona o upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredbe o registru državne imovine napravljena 

Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Velika Ludina koja će sadržavati popis imovine 

u obliku nekretnina, dionica i poslovnih udjela u trgovačkih društvima čiji je imatelj odnosno 

vlasnik / suvlasnik Općina Velika Ludina. Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u 

smislu propisa koji uređuju upravni postupak. Ističe kako se popis imovine nalazi na stranici 

Općine. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje Odluku o uspostavi Registra imovine Općine 

Velika Ludina koja je prihvaćena jednoglasno sa 8 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

o uspostavi Registra imovine Općine Velika Ludina 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra imovine 

Općine Velika Ludina(u daljnjem tekstu: Registar). 

 

Članak 2. 

 

Registar je popis imovine u obliku nekretnina, dionica i poslovnih udjela u trgovačkim 

društvima čiji je imatelj, odnosno vlasnik/suvlasnik Općina Velika Ludina. Podaci iz Registra 

ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak. 

 

Članak 3. 

 

Registar uspostavlja i vodi Općina Velika Ludina. 

 

Članak 4. 

 

Općina Velika Ludin i općinski načelnik ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o imovini 

Općine Velika Ludina iz evidencije nadležnog suda za područje Općine Velika 

Ludina(zemljišno knjižni odjel), tijela državne uprave, nadležnog područnog ureda za 

katastar, kao i drugih javnih evidencija radi uspostave Registra. 

 

Članak 5. 

 

Registar se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine Velika Ludina. 

 

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA 

 

Članak 6. 

 

Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za objavu na internetskoj stranici Općine 

Velika Ludina i na papirnatom mediju za pismohranu Općine Velika Ludina. 

 

Članak 7. 

 

Registar se sastoji od:  

• popisa nekretnina, 

• popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima. 

 

POPIS NEKRETNINA 

 

Članak 8. 

 

Popis nekretnina sastoji se od popisa:  
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• građevinskog zemljišta i građevina, 

• poljoprivrednog zemljišta, 

• šuma i šumskog zemljišta, 

• javnog vodnog dobra, 

• stambenih objekata, 

• poslovnih prostora, 

• nerazvrstanih cesta, 

• drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina. 

 

Članak 9. 

 

Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički 

vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina Velika Ludina, a osobito: 

• broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine, 

• broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako 

postoji, 

• naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi, 

• površinu zemljišnoknjižne čestice, 

• kulturu zemljišnoknjižne čestice, 

• vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko 

vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili 

zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili 

zajedničkog vlasništva, 

• titulara vlasništva, 

• podatke o teretima na nekretnini, 

• podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu, 

• broj posjedovnog lista, 

• broj katastarske čestice iz posjedovnog lista, 

• naziv katastarske općine iz posjedovnog lista, 

• površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista, 

• nositelja prava i udio, 

• broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu, 

• adresu katastarske čestice, 

• prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan, 

• korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine, 

• vrijednost nekretnine, 

• druge podatke. 

 

POPIS VLASNIČKIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 

 

Članak 10. 

 

• Popis vlasničkih udjela u trgovačkim društvima sastoji se od popisa:  

• dionica, i 

• poslovnih udjela. 
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Članak 11. 

 

POPIS DIONICA 

 

U popis dionica upisuju se dionice trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, odnosno pravne 

osobe kojih je osnivač Općina. Općina Velika Ludina za sada nema u svom vlasništvu dionice 

trgovačkih društava. 

 

Članak 12. 

 

Popis dionica sadržavat će podatke o dionicama trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, 

odnosno pravne osobe kojih je osnivač Općina, a osobito:  

• naziv dioničkog društva ili pravne osobe, 

• sjedište dioničkog društva, 

• oznaka vrijednosnog papira, 

• OIB dioničkog društva, 

• temeljni kapital dioničkog društva, 

• izdana količina dionica, 

• nominalna vrijednost dionice, 

• vlasništvo Općine u temeljnom kapitalu dioničarskog društva, 

• postotak vlasništva Općine u dioničkom društvu, 

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu dioničkog društva, 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u dioničkom društvu ili pravne osobe. 

 

Članak 13. 

 

POPIS POSLOVNIH UDJELA 

 

U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik 

Općina Velika Ludina.  

 

Članak 14. 

 

Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je 

suvlasnik Općina Velika Ludina, a osobito:  

• naziv trgovačkog društva, 

• sjedište trgovačkog društva, 

• OIB trgovačkog društva, 

• temeljni kapital trgovačkog društva, 

• vlasništvo 0pćine Velika Ludina u temeljnom kapitalu trgovačkog društva 

• postotak vlasništva Općine Velika Ludina u trgovačkom društvu 

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu trgovačkog društva 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u trgovačkom društvu. 

 

III. UNOS PODATAKA U REGISTAR  

 

Članak 15. 

 

Općina Velika Ludina dužna je na dan donošenja Izvješća o izvršenju proračuna za prethodnu 

godinu izvijestiti Općinsko vijeće o nekretninama u vlasništvu Općine Velika Ludina koje 
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korist Općina, kao i o svim drugim nekretninama koje se koriste na temelju ugovora o zakupu, 

ugovora o najmu ili ugovora o korištenju. Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuđenju i 

raspolaganju nekretninama kao i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima tijekom 

kalendarske godine, Općina Velika Ludina dužna je pravovremeno ažurirati u Registru, a 

najkasnije do 31.12. tekuće godine.  

 

IV. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA 

 

Članak 16. 

 

Općina Velika Ludina će nakon stupanja na snagu ove Odluke započeti izradu Registra. 

Registar će biti ustrojen najkasnije do 30. travnja 2018. godine. 

Nakon provjere svih podataka unesenih u Registar, isti će se objaviti na internetskoj stranici 

Općine Velika Ludina. 

 

V. STUPANJE NA SNAGU  

 

Članak 17. 

 

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

Velika Ludina“. 

 

 

KLASA: 402-01/18-01/24 

URBROJ: 2176/19-01-18-1 

 

Ad. 16. 

 

 Tomislav Bišćan, ističe da je potrebno donijeti Odluku o pristupanju izradi Programa 

zaštite divljači na području Općine Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara 

raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da je glavni cilj Programa donošenje mjera za sprječavanje 

šteta od divljači te ustanovljenje površina i slučajeva kada je dopušteno loviti divljač izvan 

lovišta. Program se donosi za razdoblje od 10 godina. Izrada Programa povjerit će se pravnoj 

osobi Cedrus Forest d.o.o. iz Čakovca, a Program će se nakon izrade dostaviti Ministarstvu 

poljoprivrede koje daje suglasnost na navedeni Program. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na usvajanje Odluku o pristupanju izradi Programa zaštite 

divljači na području Općine Velika Ludina, koja je prihvaćena  jednoglasno sa 8 glasova ZA, 

te je donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 
o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom Općina Velika Ludina se opredjeljuje za donošenje Programa zaštite 

divljači na području Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: Program).  
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Članak 2. 

 

 Glavni cilj donošenja Programa je donošenje mjera za sprječavanje šteta od divljači te 

ustanovljenje površina i slučajeva kada je dopušteno loviti divljač izvan lovišta.  

Program se donosi za razdoblje od 10 godina.  

 

Članak 3. 

 

 Izrada Programa povjerit će se pravnoj osobi licenciranoj za tu djelatnost CEDRUS 

FOREST d.o.o., Dr. Franje Bučara 19, 40000 Čakovec. Program će se nakon izrade dostaviti 

Ministarstvu poljoprivrede koje donosi suglasnost na dokument. 

 

Članak 4. 

 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje Odluke o radnoj skupini koja će biti 

zadužena za izradu Programa. Administrativni poslovi obavljat će se u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Velika Ludina.  

 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“.  

 

KLASA:  323-01/18-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-18-6 

 

Ad. 17. 

 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o pokretanju postupka 

prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina za k.č.br. 5068/1 i 5068/2, k.o. 

Katoličko Selišće, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe da za predmetnu nekretninu postoji zainteresirani kupci koji 

su iskazali namjeru za kupnjom pa se iz tog razloga pokreće postupak prodaje. Na nekretnini 

postoji teret Centra za socijalnu skrb pa će se sva sredstva dobivena prodajom prebaciti 

Centru radi skidanja tereta. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje Odluku o pokretanju prodaje nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina za k.č.br. 5068/1 i 5068/2, k.o. Katoličko Selišće koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 8 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: 
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1. Građevinska i poljoprivredna parcela u Katoličkom Selišću, k.č.br. 5068/1 u površini 

7600 m², 5068/2 u površini 1854 m², sve u k.o. Katoličko Selišće, upisano u zk. uložak 

broj: 1073, tržišne vrijednosti 14.000,00 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: 402-01/18-01/25 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

 

 Završeno u 19:20 sati. 
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