
I   Z   V   J   E   Š   Ć  E 

o radu općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina od 04.11.2022. do 09.12.2022. godine 

 

 

 1. Odluka kojom se prihvaća ponuda Eko Moslavine d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1, 

Ur.broj: 2479/2022 od 08.11.2022. godine za uslugu prijevoza i zbrinjavanja miješanog 

komunalnog otpada putem specijalnog vozila (12m³) na relaciji Vidrenjak, Velika Ludina – 

Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“ – 57 m³, u iznosu od 20.635,58 kn bez PDV-a odnosno 

25.794,48 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“.  08.11.2021. 

 

2. Odluka o prihvaćanju ponude MOBES KVALITETA j.d.o.o., Jozefa Maliaka 28, 

32236 Ilok, br. BI-0811-2022-001 od 08. studenog 2022. godine za Projektni zadatak: Projekt 

InfoCOR (KI) / održavanje, u periodu od 01.11.2022.-31.10.2023. godine u iznosu od 3.600,00 

kuna bez PDV-a odnosno 4.500,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 08.11.2021. 

 

3. Odluka o prihvaćanju ponude Baranček d.o.o. Braće Radić 16, 44322 Lipovljani, br. 

725 od 08.11.2022. godine na nabavu pokrova za nadstrešnicu iza Društvenog doma Velika 

Ludina u iznosu od 19.973,81 kuna bez PDV-a odnosno 24.967,26 kuna sa PDV-om iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 08.11.2021. 

 

4. Odluka kojom se prihvaća ponuda Novi Informator, Kneza Mislava 7, 10000 Zagreb, 

br. 1526 od 07.11.2022. za tiskano i internet izdanje Informatora za 01.01.-31.12.2023. godine 

u ukupnom iznosu od 2.712,42 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 09.11.2022. 

 

5. Odluka o početku postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije  

    za izgradnju građevine javne i društvene namjene – Sportska dvorana u  

    Velikoj Ludini 

 

1. Podaci o naručitelju: 

Naziv: Općina Velika Ludina 

Sjedište: Velika Ludina 

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina 

OIB: 02359032919 

      mail adresa: opcina@ludina.hr. 



2. Predmet nabave: Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju 

građevine javne i društvene namjene – Sportska dvorana u Velikoj Ludini. 

3. Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 kuna bez PDV-a. 

4. Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine V. Ludina za 2022. godinu.   

5. Evidencijski broj nabave: 30, CPV: 71220000-6 

6. Rok za podnošenje ponuda: 21.11.2022 godine do 09,00 sati. 

7. Zakonska osnova za provođenje postupka prikupljanja ponuda je: članak 7. Pravilnika 

o provedbi postupka jednostavne nabave. 

8. Provedbu postupka jednostavne nabave provodit će: Franjo Martinović, Jelena 

Malekinušić, Mirjana Rajtora. 

9. Odgovorna osoba javnog naručitelja: Općinski načelnik Općine Velika Ludina. 

10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.     

 09.11.2022. 

     

6. Odluka o početku postupka nabave reflektora na Sportskom terenu 

 

1. Podaci o naručitelju: 

Naziv: Općina Velika Ludina 

Sjedište: Velika Ludina 

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina 

OIB: 02359032919 

      mail adresa: opcina@ludina.hr. 

2. Predmet nabave: Nabava reflektora na sportskom terenu 

3. Procijenjena vrijednost nabave:  48.000,00 kuna bez PDV-a.   

4. Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine V. Ludina za 2022. godinu.   

5. Rok trajanja ugovora:  30 kalendarskih dana 

6. Rok za podnošenje ponuda: 21.11.2022 godine do 09,30 sati. 

7. Evidencijski broj predmeta nabave:  48/2022, CPV oznaka: 31500000-1   

8. Zakonska osnova za provođenje postupka prikupljanja ponuda je: članak 7. Pravilnika o  

    provedbi postupka jednostavne nabave. 

9. Odgovorna osoba javnog naručitelja: Općinski načelnik Općine Velika Ludina. 

10. Provedbu postupka jednostavne nabave provodit će: Franjo Martinović, Jelena  

      Malekinušić, Mirjana Rajtora. 

11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

      10.11.2022. 

    
7. Izvedbeni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima 

na području Općine Velika Ludina  

za razdoblje od 15.11.2022. do 15.04.2023. godine 

 

I 

 

Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se osobito: 

 

organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe 



mjesto stalne pripravnosti 

raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje 

planiranih radova 

raspored dežurstava, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina 

način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta 

 

II 

 

Za nadzor i koordinaciju provedbe izvedbenog programa određuju se: 

Za poslove koordinacije: 

    Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina 

    telefon u uredu: 044/ 658-234 

    mob:                  099/ 2020-501 

    e-mail:               drazen.pavlovic1@sk.t-com.hr  

   

Za poslove koordinacije i nadzora: 

   Verica Kesak, referent - komunalni redar Općine Velika Ludina 

   telefon u uredu: 044/ 658-365 

   mob:                  099/7360640 

    e- mail:       komunalno@ludina.hr 

 

                                                                                                             Načelnik:                                                                                               

         Dražen Pavlović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS RADOVA 

 

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima obuhvaća: poslove čišćenja snijega 

na asfaltnim i makadamskim kolnicima, javnim parkiralištima, te posipanje navedenih 

prometnica i javnih površina posipalima – solju i kamenim agregatima te ostali radovi 

specificirani u troškovniku radova. 

 

Poslovi na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta (cca 30,42 km) u zimskim 

uvjetima – zimska služba obavljati će se na području Općine Velika Ludina u naseljima: 

Gornja Vlahinička, Grabričina, Grabrov Potok, Katoličko Selišće, Kompator, Ludinica, 

Mala Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Ruškovica, Velika Ludina i Vidrenjak sukladno 

opisima ponudbenog troškovnika, popisu nerazvrstanih cesta, parkiralištima i kritičnim 

mjestima sa utvrđenim pregledom prioriteta izvršavanja poslova. 

 

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima povjerava se Trgovačkom društvu 

Ludina d.o.o. kojem je osnivač Općina Velika Ludina. 

 

I DIO. 

OPIS RADOVA 
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Za obavljanje predmetnih komunalnih poslova naručitelj traži od ponuditelja 

opremljenost vlastitom mehanizacijom, strojevima, opremom i stručnom, stalno zaposlenom 

radnom snagom, kako bi kvaliteta izvođenja predmetnih poslova bila na što većem nivou i u 

skladu s pravilima i normama struke za predmetnu vrstu poslova. 

Izvođenje predmetnih poslova obavljati će se na temelju ugovora, sukcesivno tijekom 

kalendarske godine u vremenu trajanja ugovora. 

 

Naručitelj će utvrđivati dinamiku i opseg poslova pojedinačnim usmenim nalozima 

prema izvođaču, ovisno o ukazanim potrebama na terenu i odobrenim financijskim sredstvima 

u Proračunu Općine Velika Ludina. 

 

Pod nerazvrstanim cestama koje se održavaju u zimskim uvjetima smatraju se sve ceste 

ukupne dužine 30,42 km, (cca 27,55 km asfaltnih prometnica i 2,87 km makadamskih cesta), 

parkirališta (cca 5300 m²), kritična mjesta ( uzbrdice, nizbrdice, mostovi ). 

  

 Pod kritičnim mjestima podrazumijevaju se mostovi, usponi na cestama i izlazi 

nizbrdica na ulice s pravom prvenstva. Naročito treba posvetiti pažnju mostovima na kojima 

može biti poledice, kada je na cesti nema. Kritična mjesta posipaju se preventivno. 

 

 Poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima obuhvaćaju 

slijedeće: 

svakodnevno praćenje vremenske prognoze, 

kontrola stanja na terenu, 

raljenje snijega, 

posipanje cesta i parkirališta sa soli, 

te ostale radnje u svrhu da nerazvrstane ceste i parkirališta budu očišćena i osposobljene za 

promet. 

 

Nerazvrstane prometnice razvrstane su na prioritete čišćenja, a prema svom značaju u mjestu, 

s obzirom na lokaciju važnijih objekata, inteziteta prometa, te konfiguracije terena, prema 

popisu koji čini sastavni dio izvedbenoga programa, a koji se može dopunjavati, ovisno o 

saznanjima i potrebama donesenim sa terena, bilo na inicijativu naručitelja ili izvršitelja posla 

u suglasnosti sa naručiteljem. 

 

 Utvrđuju se dva prioriteta čišćenja, s tim da se moraju očistiti i osposobiti za promet 

u slijedećim rokovima: 

 

 I       prioritet –  četiri sata nakon prestanka padalina, kao krajnji rok, a kod 

kontinuiranih  

                                      padalina, prohodnost se mora održavati kontinuirano. 

 

 II      prioritet – osam  sati  nakon prestanka padalina, kao krajnji rok, a kod  

                                     kontinuiranih padalina, prohodnost se mora održavati  kontinuirano. 

 

 Tijekom obavljanja radova Izvođač je dužan izvještavati Naručitelja svakodnevno i 

voditi Dnevnik rada koji će dostavljati na uvid načelniku Općine Velika Ludina svaki tjedan do 

utorka za prethodni tjedan. 

 



 Poslove na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima treba obavljati 

pravovremeno, vodeći računa da se racionalno po pravilima struke, uvjetima na terenu i 

normativima isti izvršavaju. 

 

 Također je potrebno pravovremeno nabaviti materijal za posipanje radi odleđivanja i 

sprječavanja poledice ( sol, sipinu i suho posipanje). 

 

U slučaju predviđanja obilnijeg  snijega koje bi svojom visinom onemogućio sigurno 

čišćenje cesta izvođač ih je dužan obilježiti crveno bijelim stupićima. 

  

Zbog sigurnosti prometa treba postavljati oznake, kada su radovi u tijeku, a po potrebi 

zatvoriti cestu, obavijestiti korisnike naručitelja i policiju o periodu zatvaranja prometa, te ako 

je moguće odrediti alternativni pravac. 

 

Smiju se koristiti samo ekološka sredstva koja imaju vodopravnu dozvolu, koja imaju 

visoko djelujuću zaštitu za željezo i lake metale – antikorozivno djelovanje, te efektivnu 

zaštitu betonskih i kamenih površina, bez klorida i koja zaštićuju okoliš. 

 

 

Za vrijeme trajanja zimske službe, u rokovima koji su utvrđeni za pojedine prioritete, potrebno 

je pravovremeno osigurati: 

dovoljan broj vozila i strojeva s ralicama i posipačima za količine prometnica utvrđenih 

u popisu, 

dovoljan broj vozača i radnika za opskrbu vozila i strojeva, 

dovoljne količine posipala (soli i agregata) prema stanju i uvjetima, te količini prometnica 

koje su predmet ovog ugovora, 

deponiju – skladište za materijal iz prethodne stavke na području Općine Velika Ludina, 

dežurnu službu za praćenje vremenske prognoze i kontrolu stanja na terenu, kad nema 

radnih aktivnosti, te 

odgovornu osobu koja će kontaktirati sa Naručiteljem i Prometnom policijom, a sve u 

cilju osiguranja sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama u zimskim uvjetima. 

 

Stupnjevi pripravnosti 

 

Prvi stupanj pripravnosti: uvodi se s početkom rada zimske službe. Za obavljanje poslova 1. 

stupnja pripravnosti potrebito je osigurati tehničko osoblje –odgovorne osobe na način da su 

isti dostupni od 0-24 sata putem mobilne telefonije te da su u mogućnosti hitno reagirati i 

organizirati mehanizaciju i ljude u slučaju potrebe, odnosno kada se očekuju niske temperature. 

 

Drugi stupanj pripravnosti: uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 00C  i ispod 00C uz 

mogućnost oborina te pojave poledice. Vrše se preventivni radovi na sprečavanju poledice na 

opasnim mjestima a obvezno: 

- na punom profilu asfaltirane ceste 

- na dionicama cesta s uzdužnim nagibom većim od 4% 

- na mostovima  

- na drugim dionicama ceste prema operativnom planu rada zimske službe 

- po potrebi vrši se uklanjanje snijega s kolnika 

 

Treći stupanj pripravnosti: uvodi se kada se očekuje dugotrajnije padanja snijega. Za 

obavljanje poslova potrebito je uz djelatnike osigurati svu potrebnu mehanizaciju. 



 

Četvrti stupanj pripravnosti: (elementarna nepogoda): uvodi se kad snježne oborine, uz jak 

vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu 

dovoljni za uklanjanje snijega. 

 

Mehanizacija 

 

Vozila moraju biti opremljena s rotacionim svjetlima i ostalim oznakama gabarita, svjetlima te 

lancima za snijeg. 

 

Za vrijeme izvođenja radova izvršitelj mora imati na raspolaganju: 

 

1. Zimsku bazu koja se sastoji od: 

- plato-deponij za posipala (agregat i sol) 

2. Djelatnike: 

- odgovornu osobu 

- djelatnike uz vozila za posipala 

 

3. Opremu i mehanizaciju: minimalna razina uvjeta 

 

Smatra se da je izvođač tehnički opremljen ako raspolaže sa zimskom bazom, 

djelatnicima te opremom i mehanizacijom prema navedenoj specifikaciji. 

 

Prije početka radova izvršitelj će izraditi operativni plan zimske službe , izvršiti će se 

pregled zimske baze sa svom potrebnom mehanizacijom, opremom i posipalima. 

 

 

 

 

 

 

 

U vremenu od prije početka rada zimske službe ugovorni izvođači radova obavit će sljedeće 

pripremne radove: 

 

 - Pregled i poporavak mehanizacije i priključaka 

 - Zaključiti ugovore sa podizvoditeljima 

 - Pregled i uređenje mjesta pripravnosti 

 - Upoznati djelatnike sa izvedbenim programom zimske službe 

  

 

Na području Općine Velika Ludina nositelj Izvedbenoga plana zimske službe je Trgovačko 

društvo Ludina d.o.o. Velika Ludina 

 

Izvođenje radova obavlja vlastitom mehanizacijom. 

 

Stožer zimske službe se nalazi na lokaciji :  

 

Obrtnička 3, Velika Ludina, 44316 Velika Ludina, Mob: 098/9218372 

e-mail: ludinadoo@gmail.com  

II DIO. 

 

ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE 

 

 

mailto:ludinadoo@gmail.com


 

- Na navedenoj lokaciji se nalaze prostori za odmor radnika, te je na toj lokaciji smještena 

deponija materijala i mehanizacije. 

 

VODITELJ ZIMSKE SLUŽBE: 

 

Voditelj: Hrvoje Plaščar  Kontakt: 098/9218372 

10.11.2022. 

 

  8. Odluka o isplati sredstava korisnicima zajamčene minimalne 

                naknade s područja Općine Velika Ludina koji se griju na drva  

                u  2022. godini 

I 

 

 Odobrava se isplata pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima prava na 

zajamčenu minimalnu naknadu s područja Općine Velika Ludina u iznosu od 1.050,00 kuna po 

korisniku, prema popisu korisnika zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb 

Kutina od 29.09.2022. godine i to: 

    

Red. 

br. 

Prezime Ime Adresa 

1. Bogdan Miroslav Vidrenjak 

2. Bogdan Jasmina G. Vlahinička 

3. Bogdan Stojanka Vidrenjak  

4. Fehervari Ivan  Ludinica 

5. Horvat Zvonko G. Vlahinička 

6. Horvat Drago G. Vlahinička 

7. Horvat Milan Vidrenjak 

8. Horvat Željko G. Vlahinička 

9. Horvat Miroslav G. Vlahinička 

10. Horvat Snježana G. Vlahinička 

11. Horvat Zorica Okoli 

12. Ivanić Mirjana Vidrenjak 

13. Jeriha Zdenko G.Vlahinička 

14. Jelaš Franjo G.Vlahinička 

15. Puhek Slavko Vlahinička 

16. Stresec Željko Okoli 

17. Šajnović Danijela Vidrenjak 

18. Tutić  Pejo Vidrenjak 

19. Zajec Janko Mala Ludina 

20. Stošić Katica Velika Ludina 

21. Glešić Jasmina Gornja Vlahinička 

22. Stošić Katarina Velika Ludina adresa 

stanovanja: Okoli 

23. Marton Mirjana Okoli 

 

 

 



II 

 

 Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske, sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova 

stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu (N.N. 

br. 104/22). 

III 

 

 Ova Odluka o isplati sredstava korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja 

Općine Velika Ludina koji se griju na drva u  2022. godini stupa na snagu danom donošenja a 

objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 15.11.2022. 

 

 

9. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave: 

                nabava reflektora na sportskom terenu 

 

I 

 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava reflektora na sportskom terenu 

    Ev. postupak nabave: 48/2022, CPV oznaka: 31500000-1 

 

3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  48.000,00 kuna bez PDV-a.  

4.  Razlog poništenja: članak 298. stavak 1. točka 4. ZJN (N.N. 120/16 i 114/22)   

5.  Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak: studeni 2022. godine. 

6. Obrazloženje: Općina Velika Ludina dana 11.11.2022. godine uputila je poziv za dostavu 

ponude za nabavu reflektora na sportskom terenu Tratinčica Velika Ludina. U tijeku postupka 

jednostavne nabave nije pristigla niti jedna ponuda.  

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba niti pokrenuti Upravni spor.   21.11.2022. 

   

10. ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE REFLEKTORA  

                  NA SPORTSKOM TERENU 

 

      1. Podaci o naručitelju: 

Naziv: Općina Velika Ludina 

Sjedište: Velika Ludina 

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina 

OIB: 02359032919 

      mail adresa: opcina@ludina.hr. 

     2.   Predmet nabave: Nabava reflektora na sportskom terenu 

   3.   Procijenjena vrijednost nabave:  48.000,00 kuna bez PDV-a.   

     4.   Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine V. Ludina za 2022. godinu.   

     5.   Rok trajanja ugovora:  30 kalendarskih dana 

     6.   Rok za podnošenje ponuda: 02.12.2022 godine do 14,00 sati. 

     7.   Poziv za dostavu ponuda poslati na 3 adrese gospodarskih subjekata. 

     8.   Evidencijski broj predmeta nabave:  48/2022, CPV oznaka: 31500000-1   



     9.   Zakonska osnova za provođenje postupka prikupljanja ponuda je: članak 7. Pravilnika  

           o provedbi postupka jednostavne nabave. 

    10.  Odgovorna osoba javnog naručitelja: Općinski načelnik Općine Velika Ludina. 

    11.  Provedbu postupka jednostavne nabave provodit će: Franjo Martinović, Jelena  

           Malekinušić, Mirjana Rajtora. 

    12.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  22.11.2022. 

 

11. Odluka o prihvaćanju ponude Poduzeća LONIA TRGOVINA d.o.o., Kolodvorska 

19, Kutina, od 22.11.2022. godine za nabavku sitnog inventara (posuđa) za Društveni dom 

Gornja Vlahinička u iznosu od 3.729,35 kuna bez PDV-a odnosno 4.661,69 kuna sa PDV-om 

iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 23.11.2022. 

 

12. Odluka o prihvaćanju ponude Poduzeća V-ING d.o.o. Zaštita od požara i ZNR, 

Stupnička 4, Zagreb, br. 136-22 od 24.11.2022. godine za snimanje Q-H karakteristike 

hidrantske mreže za izgradnju buduće sportske dvorane, k.č.br. 331, k.o. 316229, Ludina, u 

iznosu od 3.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 3.750,00 kn sa PDV-om (497,71 €) iz Proračuna 

Općine Velika Ludina.  

 

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

Općine Velika Ludina“. 24.11.2022. 

 

13. Odluka o prihvaćanju ponude IMPERIUM, zajednički obrt za poslovno 

savjetovanje, Gospodarska zona 15, Vukovar, za konzultantske usluge prilikom izmjena i 

dopuna Provedbenog Programa jedinice lokalne samouprave u iznosu od 4.500,00 kuna bez 

PDV-a odnosno 5.625,00 kuna sa PDV-om (746,57 €) iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

  

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

Općine Velika Ludina“. 28.11.2022. 

 

14. Odluka o prihvaćanju ponude Poduzeća „STUDIO ARHING“ d.o.o. za inženjering 

i poslove u građevinarstvu, Ćire Truhelke 49, Zagreb, od 25. studenog 2022. godine za izradu 

kontrole glavnog projekta kompletne konstrukcije sportske dvorane Velika Ludina i to:  

 

Kontrola iz područja drvenih konstrukcija u iznosu od                     16.000,00 kuna 

Kontrola iz područja zidanih i betonskih konstrukcija u iznosu od     8.000,00 kuna 

                                                                                               

odnosno 24.000,00 kuna bez PDV-a iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

  

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

Općine Velika Ludina“. 28.11.2022. 

 

15. ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE USLUGE 

                  IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (GLAVNI PROJEKT) ZA                      

                  IZGRADNJU GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE  

                  – SPORTSKA DVORANA U VELIKOJ LUDINI 

 

1. Podaci o naručitelju: 



Naziv: Općina Velika Ludina 

Sjedište: Velika Ludina 

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina 

OIB: 02359032919 

      mail adresa: opcina@ludina.hr. 

2. Predmet nabave: Nabava usluge izrade projektne dokumentacije (Glavni projekt) za  

    izgradnju građevine javne i društvene namjene – Sportska dvorana u Velikoj Ludini. 
3. Procijenjena vrijednost nabave: 180.000,00 kuna bez PDV-a. 

4. Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine V. Ludina za 2022. godinu.   

5. Evidencijski broj nabave: 30/2022, CPV: 71220000-6 

6. Rok za podnošenje ponuda: 09.12.2022 godine do 09,00 sati. 

7. Zakonska osnova za provođenje postupka prikupljanja ponuda je: članak 8. Pravilnika o  

    provedbi postupka jednostavne nabave. 

8. Provedbu postupka jednostavne nabave provodit će: Franjo Martinović, Jelena  

    Malekinušić, Mirjana Rajtora. 

9. Odgovorna osoba javnog naručitelja: Općinski načelnik Općine Velika Ludina. 

10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 29.11.2022.     

                                                                                                 

16. Odluka o prihvaćanju ponude TERMO-CENTRAL BATKOVIĆ d.o.o. za 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Šartovac, Šartovačka ulica 16/A, Kutina, br. 135 od 29.11.2022. 

godine za popravak plinske peći u Društvenom domu „Mijo Stuparić“ Vidrenjak u iznosu od 

350,00 kuna bez PDV-a odnosno 437,50 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

  

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

Velika Ludina“. 29.11.2022. 

 

17. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za 

                  prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine u ½ vlasništvu Općine Velika 

Ludina, i to: 

1. Kuća, dvorište i oranica gornje polje, k.č.br. 1383, k.o. Vidrenjak, u površini 3486 m², 

tržišne vrijednosti za ½ vlasništva 40.927,14 kuna / 5.442,44 eura. 

 

Članak 2. 

 

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 23.05.2022. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina.  

Članak 3. 

 

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

 

Članak 4. 

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 5. 

 

Nakon provedenog natječajnog postupka, Povjerenstvo dostavlja zapisnik sa prijedlogom 

donošenja Odluke Općinskom načelniku. 

 

Članak 6. 

 

Ova odluka stupa snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“. 01.12.2022. 

 

 

18. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju  

                  nekretnine u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

I 

 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju ½ nekretnine u vlasništvu 

Općine Velika Ludina imenuju se:  

 

 1. Jelena Malekinušić – predsjednik, 

 2. Hrvoje Plaščar – član,  

 3. Mirjana Rajtora – član. 

II 

  

 Povjerenstvo otvara ponude prispjele na natječaj, sastavlja zapisnik i predlaže donošenje 

Odluka. 

III 

 

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

Općine Velika Ludina“. 01.12.2022. 

 

19. Donijete su V. Izmjene i dopune plana nabave 2022. 01.12.2022. 

 

20. Odluka o prihvaćanju ponude Večernjeg lista d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 

Zagreb, br. P-12186 od 01.12.2022. godine za objavu oglasa za prodaju nekretnine u vlasništvu 

Općine Velika Ludina (k.č.br. 1383, k.o. Vidrenjak) u iznosu od 1.513,00 kuna bez PDV-a 

odnosno 1.891,25 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 01.12.2022. 

 

21. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU 

                  REFLEKTORA NA SPORTSKOM TERENU TRATINČICA  

                  VELIKA LUDINA 

I 

 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

 



2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava reflektora na sportskom terenu  

                                                           Tratinčica Velika Ludina 

  

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE:  48.000,00 kuna bez PDV-a.  

 

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

su   u Planu nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za 2022.  godinu prema Zakonu 

o javnoj nabavi, evidencijski broj 48/2022, CPV oznaka: 31500000-1.            

 

5. MJESTO IZVRŠENJA RADOVA: Sportski teren Tratinčica Velika Ludina 

 

6. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  30 dana 

 

7. IZABRANI PONUDITELJ:  STIL Popovača d.o.o., Sisačka 9, 44317 Popovača 

  

8. CIJENA IZABRANE PONUDE: 47.900,00  kuna bez PDV-a odnosno 59.875,00 kuna  

                                                          sa PDV-om 

II 

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

Velika Ludina“. 05.12.2022. 

 

 

22. Odluka o isplati jubilarne nagrade Verici Kesak, referent – komunalni redar u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina za navršenih 25 godina radnog staža u 

iznosu od 3.000,00 kuna iz Proračuna Općine Velika Ludina.  

 

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

Općine Velika Ludina“. 05.12.2022. 

 

23. Odluka o prihvaćanju ponude M.B. SEMINAR d.o.o., Folnegovićeva 6D, Zagreb, 

br. 1024/MB/1 od 06.12.2022. godine za seminar „Uredsko poslovanje i upravni postupak – 

novosti u primjeni i digitalizacija sustava“ za dan 08.12.2022. godine za dvije osobe u iznosu 

od 1.260,00 kuna bez PDV-a odnosno 1.575,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika 

Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 06.12.2022. 

 

24. ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BOŽIĆNIH UKRASA 

 

I 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Postupak nabave božićnih ukrasa.  

 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  60.000,00 kuna bez PDV-a.  

 

4. IZVOR PLANIRANIH SREDSTAVA: Proračun Općine V. Ludina za 2022. godinu. 

 



5. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I CPV: 41/2022, 39298500-2.       

 

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 12.12.2022. godine. 

 

7. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA POSLATI NA 1 ADRESU GOSPODARSKOG   

    SUBJEKATA.  

 

8. S IZABRANIM PONUDITELJEM BITI ĆE POTPISAN UGOVOR. 

 

9. ZAKONSKA OSNOVA: članak 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave  

    („Službene novine“ Općine Velika Ludina broj: 3/17 i 2/20) 

      

10. OTVARANJE PONUDA: bez prisutnosti ponuditelja. 

 

11. OSOBE ZA PROVEDBU NABAVE: 

        

11. Franjo Martinović, 

12. Jelena Malekinušić,  

13. Mirjana Rajtora. 

 

12. ODGOVORNA OSOBA JAVNOG NARUČITELJA: Općinski načelnik Općine Velika   

                                                                                              Ludina. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 06.12.2022. 

 

25. Odluka kojom se prihvaća ponuda MOBES KVALITETA j.d.o.o., Jozefa Maliaka 

28, 32236 Ilok, br. BH-0612-2022-002 od 06. prosinca 2022. godine za Projektni zadatak: 

Implementacija otvorenih podataka /održavanje u periodu 01.01.2023. – 31.12.2023. godine u 

iznosu od 2.718,00 kuna bez PDV-a odnosno 3.397,50 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine 

Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 06.12.2022. 

 

 

26. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA I ZAMJENIKA  

      POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom imenuje se povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik za područje 

Općine Velika Ludina. 

   

Članak 2. 

 

 Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 

osobne i uzajamne zaštite 



daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite 

sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera 

civilne zaštite 

organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 

provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika 

Stožera civilne zaštite Općine Velika Ludina. 

 

Članak 3. 

 

 Za Povjerenika civilne zaštite i njegov zamjenik za područje Općine Velika Ludina 

imenuju se: 

 -povjerenik civilne zaštite MIRKO CRK 

 -zamjenik povjerenika civilne zaštite HRVOJE PLAŠČAR 

  

Članak 4. 

 

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

Velika Ludina“. 08.12.2022. 

 

27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu: izrada projektne 

                   dokumentacije za izgradnju građevine javne i društvene namjene – 

                   Sportska dvorana u Velikoj Ludini (Glavni projekt) 

 

I    

 

1. Podaci o naručitelju: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina,             

    OIB: 02359032919, zastupana po načelniku: Draženu Pavloviću. 

 

2.  Predmet nabave:  Nabava usluge izrade projektne dokumentacije (Glavni projekt) za izgradnju 

                                   građevine javne i društvene namjene – Sportska dvorana u Velikoj Ludini 

 

3. Evidencijski broj nabave: 30/2022, CPV: 71220000-6 

 

4. Odabrani  ponuditelj: AL PRO ING d.o.o., Križ, Gornji Prnjarovec 41 A, 10314 Križ 

 

5.  Razlog odabira:  prihvatljiva ponuda ponuditelja u iznosu 179.000,00  kuna bez PDV-a 

                                 odnosno 223.750,00 kuna sa PDV-om. 

 

6. Rok sklapanja ugovora: 30 dana. 

II 

 

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

Velika Ludina“. 09.12.2022.      

         Općinski načelnik: 

 

                    Dražen Pavlović 


