
I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 

 

o radu Općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina između 37. i 38. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(od 12.02.2021. godine do 19.03.2021.  godine) 

 

 

1. Odluka o prihvaćanju ponude IZOMETAL d.o.o., Vukovarska 15, 10312 Kloštar Ivanić 

br. 26/2021 od 11.02.2021. godine za izradu oglasnog ormarića za pričvrščivanje na zid, dimenzije 

450x600, 2 kom, u iznosu od 1.700,00 kuna bez PDV-a odnosno 2.125,00 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“. 12.02.2021. 

 

2. ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE IZVOĐAČA RADOVA 

                NA IZRADI METALNE OGRADE NA GROBLJU U MALOJ 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 izvođača radova na izradi metalne ograde na groblju u  

                                 Maloj Ludini 

3. Procijenjena vrijednost nabave:  428.000,00 kuna bez PDV-a.   

4. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:  kriterij odabira je najniža cijena 

5. Izvor planiranih sredstava: Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu.   

6. Rok trajanja ugovora:  90 kalendarskih dana od potpisa ugovora 

7. Rok za podnošenje ponuda: 24.02.2021. godine do 09,00 sati. 

8. Evidencijski broj predmeta nabave u Planu nabave roba, radova i usluga za 2021.  

    godinu:  12/2021.   

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

    provedbi postupka jednostavne nabave. 

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

11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 15.02.2021. 

  

3. Rješenje o imenovanju službenika za provedbu  

         postupka nabave izvođača radova na 

         izradi metalne ograde na groblju u Maloj Ludini 

 

I 

 

U Povjerenstva za provedbu postupka nabave izvođača radova na izradi metalne 

ograde na groblju u Maloj Ludini imenuju se: 



 

 1. Franjo Martinović – predsjednik, 

 2. Jelena Malekinušić – član,  

 3. Mirjana Rajtora – član. 

II 

  

 Povjerenstvo sastavlja dokumentaciju za nadmetanje, upućuje poziv za dostavu ponuda, 

otvara ponude prispjele na poziv, sastavlja zapisnik i predlaže izbor ponuditelja. 

  

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 15.02.2021. 

 

 

4. Odluka kojom se odobrava Zorici Horvat iz Okola, Velika Ludina, pomoć za podmirenje 

komunalne usluge – troškovi odvoza otpada za koji će Općina Velika Ludina plaćati direktno na 

žiro-račun Eko Moslavini d.o.o. Kutina iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 Za podmirenje troškova odvoza otpada iz stavka 1. ove Odluke Jedinstveni upravni odjel 

Općine Velika Ludina izdat će posebno Rješenje. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 15.02.2021. 

 

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

br. 0000122742 od 18.02.2021. godine za objavu oglasa za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Velika Ludina (stan u Velikoj Ludini, kuća, dvorište i oranica u Velikoj Ludini i šuma Ludenica) 

u iznosu od 5.797,00 kuna bez PDV-a odnosno 7.246,25 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“. 18.02.2021. 

 

6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

                nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika 

Ludina, i to: 

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

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

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

tržišne vrijednosti 101.315,25 kuna, 

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

vrijednosti 19.682,05 kuna. 

 

Članak 2. 

 



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

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

vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Miroslava Miheleca, struč.spec.ing.aedif., 

Vladimira Nazora 178, 44320 Kutina. 

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

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

i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

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

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

graditeljstvo i procjenu nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl. ing. građ., Dubrovačka 2, 44320 

Kutina. 

Članak 3. 

 

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

 

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“. 19.02.2021. 

 

7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju  

                nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

I 

 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina 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“. 19.02.2021. 



 

8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju plinske mreže 

                i mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju plinske mreže i mrežnog razvoda u 

vlasništvu Općine Velika Ludina. 

Članak 2. 

 

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine utvrđena je na temelju Elaborata procjene prometne 

vrijednosti plinske mreže i mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika Ludina procijenjene na 

dan 10.11.2020. godine, izrađenog od stalnog sudskog vještaka za cestovni promet, tehniku, 

procjenu vozila, strojeva, opreme, objekata i postrojenja Ivana Pekere, dipl.ing., Ilova, 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“. 22.02.2021. 

 

9. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju  

                plinske mreže i mrežnog razvoda u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

I 

 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju plinske mreže i mrežnog razvoda 

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“. 22.02.2021. 

 

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

br. 0000122886 od 22.02.2021. godine za objavu oglasa za prodaju plinske mreže i mrežnog 

razvoda u vlasništvu Općine Velika Ludina u iznosu od 816,00 kuna bez PDV-a odnosno 1.020,00 

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“. 23.02.2021. 

 

11. I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za 2021. 

godinu. 26.02.2021. 

 

12. Odluka o prihvaćanju ponude AGRODET d.o.o., Savska Opatovina 28, Zagreb, Broj: 

P-028_1/2021 od 26.02.2021. godine za usluge tehničkog pregleda i revizije natječajne 

dokumentacije za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika 

Ludina u iznosu od 5.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 6.250,00 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“. 26.02.2021. 

 

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

32236 Ilok, br. BH-2602-2021-004 od 26.02.2021. godine za Projekt upravljanje imovinom / 

održavanje, u periodu 01.03.2021.-28.02.2022. 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“.  26.02.2021. 

 

14. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA RADOVE 

    NA IZRADI METALNE OGRADE NA GROBLJU U MALOJ LUDINI 

 

I 

 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Radovi na izrade metalne ograde na groblju  

                                                             u Maloj Ludini  

 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  428.000,00 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 2021. godinu, evidencijski  

    broj nabave: 12/2021        

 

5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  90 kalendarskih dana od potpisa ugovora 



 

6. IZABRANI PONUDITELJ:   SANIDOM d.o.o. Razljev, Pešćenička 19, 10315 Novoselec                                      

 

7. Cijena ponude: 427.906,00 kn bez PDV-a odnosno 534.882,50 kn sa PDV-om.  

 

II 

 

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

01.03.2021. 

 

15. ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE RADOVA 

                  NA SANACIJI DRUŠTVENOG DOMA VELIKA LUDINA 

 

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: Radovi na sanaciji Društvenog doma Velika Ludina   

3. Procijenjena vrijednost nabave:  120.000,00 kuna bez PDV-a.   

4. Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine V. Ludina za 2021. godinu.   

5. Mjesto izvršenja ugovora:   Društveni dom Velika Ludina  

6. Rok trajanja ugovora:  60 radnih dana od potpisa ugovora 

7. Rok za podnošenje ponuda: 10.03.2021. godine do 08,00 sati. 

8. Evidencijski broj nabave u I. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 

2021. godinu: 46/2021.   

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

provedbi postupka jednostavne nabave. 

10. Poziv za dostavu ponude poslati na adresu jednog gospodarskog subjekta. 

11. NAVOD O TOME SKLAPA LI SE UGOVOR ILI IZDAJE NARUDŽBENICA: S izabranim  

ponuditeljem biti će potpisan ugovor 

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

Mirjana Rajtora. 

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

14. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 01.03.2021. 

           

16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

                  Općine Velika Ludina za 2020. godinu 

 

I 

 

1. Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za razdoblje od 2020. do 2025. 

godine donesen je dana 21.10.2020. godine na 35. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina. 

2. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom  utvrđena je obveza  redovitog godišnjeg 

izvješćivanja o provedbi Plana gospodarenja otpadom, a posebno o provedbi utvrđenih 

obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. 

3. Temeljem prikupljenih podataka za 2020. godinu sastavljeno je ovo zbirno Izvješće 

koje se podnosi Općinskom vijeću Općine Velika Ludina na razmatranje i usvajanje.  



 

II 

 

 Tijekom 2020. godine osigurani su određeni uvjeti za provedbu Plana gospodarenja 

otpadom, te provedene utvrđene mjere za gospodarenje komunalnim otpadom, kako slijedi: 

 

1. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA 

 

 Organizirano sakupljanje otpada s područja Općine Velika Ludina odvozi se i odlaže na 

odlagalište komunalnog otpada Grada Kutine. Odlagalište je u funkciji od 1977. godine, a njime 

upravlja trgovačko društvo Eko Moslavina d.o.o. Kutina, poduzeće osnovano za komunalnu 

djelatnost na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina. Odlagalište 

zauzima površinu oko 120.000 m². Uz odlagalište su izvedene kontrolne bušotine za nadzor 

onečišćenja podzemnih voda. Na odlagalištu postoji protupožarna zaštita (dva podzemna 

hidranta), struja i telefonska linija. Dva puta godišnje obavlja se dezinfekcija, dezinsekcija i 

deratizacija.  

 Godišnja količina komunalnog otpada od domaćinstva i poslovnih prostora sa područja 

Općine Velika Ludina u 2020. godini iznosi 152,74 t, te otpad sa groblja 39,16 t. 

 

2. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA 

 

 Komunalni otpad sakuplja se u tipizirane posude (kante za smeće i kontejnere) i po potrebi 

u posebne plastične vreće. Tipizirane posude nabavlja Eko Moslavina d.o.o.  i putem ugovora 

predaje na upotrebu korisnicima bez naknade, dok plastične vreće korisnici mogu kupiti. Od 

posuda za otpad kućanstvima su dodijeljene PVC kante volumena 80 L, PVC kante volumena 120 

L dodijeljene su poduzećima, dok se PVC kontejneri volumena 770 L i 5 m³ prazne po pozivu.  

 

 S područja Općine Velika Ludina smeće se odvozi jednom tjedno prema utvrđenom 

rasporedu bez obzira na dane praznika i blagdana, a obuhvaćeno je 100 % stanovništva. Korisnici 

usluga odvoza komunalnog otpada dužni su na dan odvoza posude ili vreće s otpacima iznijeti na 

mjesta koja su pristupačna za utovar (uz cestovni pojas, odnosno obavezno van dvorišne ograde). 

Posude ili vreće s komunalnim otpadom zgrada kolektivnog stanovanja iznose i vraćaju nazad 

radnici koji obavljaju odvoz. Cijena usluge obračunava se prema volumenu posude i broju odvoza 

u obračunskom razdoblju. 

 

 Prosječno se prikupi i deponira 25.000-32.000 m³ komunalnog otpada godišnje od čega s 

područja Općine Velika Ludina 10 %. U razdoblju od 2008. godine do 2012. godine na odlagalište 

Kutina je odloženo otprilike 22.375 tona komunalnog otpada s područja Općine Velika Ludina. 

Prikupljanjem otpada obuhvaćeno je 100 % stanovništva.  

 

 Količine otpada s područja Općine Velika Ludina odložene na odlagalište Kutina u 

razdoblju 2008. do 2020. godine iznose:  

 

Godina Količina otpada godišnje / t 

2008. 529 

2009. 502 

2010. 502 

2011. 503 

2012. 509 

2013. 473 



2014. 309 

2015. 282 

2016. 305 

2017. 290 

2018. 285,58 

2019. 270 

2020. 191,90 

Ukupno: 4.951,48 

 

 Glomazni otpad sakuplja se na način da građani svoj glomazni otpad odlažu na javne 

površine sa kojih se obavlja odvoz prema unaprijed određenom rasporedu. Glomaznim otpadom 

se smatra: 

 

 - plastika (stolice, posude), 

 - drvenarija (namještaj, palete, posuđe, stolovi), 

 - ostalo (madraci, tapecirani namještaj). 

 Glomaznim otpadom se ne smatra: 

 - građevinski otpad (šuta, cigla, beton), 

 - opasni otpad (salonit ploče i cijevi, otpadna ulja, metal, kiseline, lakovi, pesticidi i  

              pripadajuća ambalaža), 

 - akumulatori. 

  

Eko Moslavina d.o.o. glomazni otpad odvozi jednom godišnje, a raspored odvoza u 2020. 

godini bio je slijedeći:  

 

                LOKACIJA                ULICA  

DATUM 

ODVOZA 

Općina Velika Ludina  

MJESNI ODBORI 

 Općina Velika Ludina i naselja Grabrov Potok i 

Mala Ludina 
 21.10.2020. 

Općina Velika Ludina  

MJESNI ODBORI 
Vidrenjak, Okoli 22.10.2020. 

Općina Velika Ludina  

MJESNI ODBORI 
Katoličko Selišće, Gornja Vlahinička i Ludinica 23.10.2020. 

Općina Velika Ludina  

MJESNI ODBORI 

Kompator, Mustafina Klada, Ruškovica i 

Grabričina 
26.10.2020. 

 

 Za vrijeme odvoza glomaznog otpada u razdoblju 21.10.-26.10.2020. godine sa područja 

Općine Velika Ludina sakupljeno je 3,28 tona glomaznog otpada, dok je na reciklažnom dvorištu 

u 2020. godini sakupljeno 56,5 tona glomaznog otpada. 

 

 Papir iz kućanstava može se odložiti u plave kontejnere za stari papir koji se nalaze na 

zelenim otocima ili u vreće „za papir“ koje su podijeljene građanima. Eko Moslavina d.o.o. uvela 

je od kraja studenog 2013. godine odvojeno sakupljanje papira u kućanstvima, stambenim 

zgradama, ustanovama i poslovnim prostorima putem prozirnih vreća od 120 litara. Sve pravne i 

fizičke osobe dobile su prozirnu vreću od 120 litara na svoju adresu, te svaki zadnji ponedjeljak u 



mjesecu mogu iznijeti svoju vreću sa papirom uz kantu (kontejner) za komunalni otpad kako bi je 

radnici Eko Moslavine d.o.o. pokupili. Termini odvoza objavljeni su na web stranici Eko 

Moslavine d.o.o. i web stranici Općine Velika Ludina, te dostavljeni uz račun za odvoz i odlaganje 

otpada.  

 

 Odvojenim prikupljanjem papira obuhvaćeno je 100% stanovništva s područja Općine 

Velika Ludina, a u 2020. godini s područja općine prikupljeno je ukupno 21,34 tona papira. 

 

 Staklenu ambalažu svih boja građani mogu odložiti u zelene kontejnere postavljene na 

zelenim otocima. Prije odlaganja staklenu ambalažu treba isprazniti, skinuti čepove i zatvarače. U 

zeleni kontejner ne smije se odlagati prozorsko staklo, keramičko posuđe, žarulje, te ostale vrste 

stakla kao što je bolničko i laboratorijsko staklo. 

 

Plastičnu ambalažu svi građani mogu od listopada 2016. godine odvojeno sakupljati 

putem prozirnih vreća od 120 litara. Sve pravne i fizičke osobe dobile su prozirnu vreću od 120 

litara na svoju adresu, te jednom mjesečno mogu iznijeti svoju vreću sa plastičnom ambalažom uz 

kantu (kontejner) za komunalni otpad kako bi je radnici Eko Moslavine d.o.o. pokupili. Termini 

odvoza objavljeni su na web stranici Eko Moslavine d.o.o. i web stranici Općine Velika Ludina, 

te dostavljeni uz račun za odvoz i odlaganje otpada. 

 

Odvojenim prikupljanjem plastične ambalaže obuhvaćeno je 100% stanovništva s područja 

Općine Velika Ludina, a u 2020. godini s područja općine prikupljeno je ukupno 18,18 tona 

plastične ambalaže. 

 

Biorazgradivi otpad prikuplja se od 2019. godine od stanovnika s područja Općine Velika 

Ludina koji nemaju kompostere, a u 2020. je ukupno prikupljeno 6,07 tona biorazgradivog otpada. 

 

Metal odvojeno prikupljanje metalne ambalaže „na kućnom pragu“ prekinuto je u 2018. 

godini, a građani metalni otpad mogu odlagati u reciklažno dvorište.  

 

 Tekstil i obuća prikupljaju se u kontejneru za prikupljanje tekstila koji je postavljen u 

reciklažnom dvorištu Općine Velika Ludina. Cilj selektivno odvojenog otpadnog tekstila i 

postavljanje kontejnera za odlaganje odjeće i obuće je skrenuti pozornost građanima da tekstil nije 

otpad, jer se može reciklirati. U kontejnere za sakupljanje tekstila građani mogu besplatno odložiti: 

odjeću, posteljinu, dječje igračke, šilterice, remene, marame, šalove, kapute, obuću i torbe.  

 

Zeleni otoci 

 

 Općina Velika Ludina sukladno svojim organizacijskim i financijskim mogućnostima 

samostalno provodi aktivnosti usmjerene na odvojeno sakupljanje sastavnica komunalnog otpada. 

Na području Općine Velika Ludina nalazi se sedam zelenih otoka sa spremnicima za odvojeno 

sakupljanje staklene ambalaže, papira i tekstila. U naselju Velika Ludina nalazi se jedan zeleni 

otok sa spremnicima za: staklenu ambalažu, papir i tekstil. Po jedan zeleni otok sa spremnikom za 

odvojeno odlaganje staklene ambalaže nalazi se u naseljima: Vidrenjak, Okoli, Gornja Vlahinička, 

Mustafina Klada, Katoličko Selišće i Mala Ludina. Općina Velika Ludina redovito prati količine 

prikupljenog otpada koje se odvojeno sakuplja u kontejnerima, te sukladno dinamici punjenja 

kontejnera organizira njihovo pražnjenje i odvoz otpada. 

 

Emisije u okoliš 



 Prema Registru onečišćivanja okoliša 2012. godine na području Općine Velika Ludina 

zabilježene su tri tvrtke uslijed čijih djelatnosti dolazi do emisija u okoliš, zrak i vode, a to su:  

 

Naziv tvrtke ili obrta Djelatnost uslijed koje dolazi do emisije u okoliš 

Podzemno skladište plina d.o.o. Vađenje prirodnog plina 

INA-Industrija nafte d.d. Vađenje prirodnog plina 

Fragaria d.o.o. Uzgoj jezgričavog i koštunjičavog voća 

 

 

 Popis tvrtki ili obrta s područja Općine Velika Ludina koje su proizvođači otpada: 

 
 

Naziv tvrtke ili obrta 

Naziv organizacijske 

jedinice na lokaciji 

Opasan / 

Neopasan otpad 

Proizvedeno u 

2012. godini 

(t/god) 

Podzemno skladište plina d.o.o. Pogon PSP Okoli Opasan 0,4 

Podzemno skladište plina d.o.o. Pogon PSP Okoli Opasan 26 

Fragaria d.o.o. Katoličko Selišće Opasan 0,8 

Fragaria d.o.o. Katoličko Selišće Opasan 0,01 

Fragaria d.o.o. Katoličko Selišće Opasan 0,03 

Podzemno skladište plina d.o.o. Pogon PSP Okoli Opasan 256,5 

Fragaria d.o.o. Katoličko Selišće Neopasan 5,5 

Fragaria d.o.o. Katoličko Selišće Neopasan 0 

Podzemno skladište plina d.o.o. Pogon PSP Okoli Opasan 57 

Podzemno skladište plina d.o.o. Pogon PSP Okoli Opasan 0,64 

Fragaria d.o.o. Katoličko Selišće Opasan 0,084 

Fragaria d.o.o. Katoličko Selišće Opasan 0,001 

 

 Popis tvrtki i obrta na području Općine Velika Ludina čijom djelatnošću dolazi do emisija 

onečišćujućih tvari u vodi: 

 
Naziv tvrtke ili 

obrta 

Naziv org. 

jedinice na 

lokaciji 

Vodno 

područje 

Prijemnik Onečišćujuća tvar Količina 

ispuštanja 

2012. god. 

(kg/god) 

Podzemno 

skladište 

plina d.o.o. 

Pogon PSP 

Okoli 

vodno 

područje 

sliva Save 

melioracijski 

kanal 

Ukupna suspendirana tvar 20,8803 

Kemijska potrošnja kisika – 

dikromatom (kao O2) (KPKCr) 

 

79,04685 

Biokemijska potrošnja kisika 

nakon n dana (BPKn) 

 

34,30335 

 

 Popis tvrtki i obrta na području Općine Velika Ludina čijom djelatnošću dolazi do emisija 

onečišćujućih tvari u zrak: 

 
 

Naziv tvrtke ili obrta 

Naziv organ. 

jedinice na lok. 

Onečišćujuća  

tvar 

Prag tvari 

za 

zrak 

(kg/god) 

Količina 

ispuštanja 

2012. god. 

(kg/god) 

Podzemno skladište 

plina d.o.o. 

Pogon PSP Okoli Oksidi dušika izraženi kao 

dušikov dioksid (NO2) 

 

30 

 

361504,6 

INA-Industrija nafte 

d.d. 

Centralna plinska  

stanica Okoli – 

Pogon Žutica 

Oksidi dušika izraženi kao 

dušikov dioksid (NO2) 

 

30 

 

122 

Podzemno skladište 

plina d.o.o. 

Pogon PSP Okoli Ugljikov monoksid (CO)  

30 

 

18683,8 



Podzemno skladište 

plina d.o.o.  

Pogon PSP Okoli Ugljikov dioksid (CO2)  

30.000 

 

7495821 

INA-Industrija nafte 

d.d. 

Centralna plinska  

stanica Okoli – 

Pogon Žutica 

Ugljikov dioksid (CO2)  

30.000 

 

68016 

 

Lokacije odbačenog otpada (divlja odlagališta) 

 

 Na području Općine Velika Ludina trenutno ne postoje divlja odlagališta otpada.  

 

 

3. RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

  

 Reciklažno dvorište je nadzirani i ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i 

privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (npr. otpadnog papira, drva, 

metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada). 

 

 Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave koja ima 

više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta 

i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svom području. 

 

 Naseljenost Općine Velika Ludina prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine koji 

je proveo Državni zavod za statistiku i to:  

 
Naselje Broj stanovnika Muškarci Žene 

Gornja Vlahinička 271 135 136 

Grabričina 40 18 22 

Grabrov Potok 104 56 48 

Katoličko Selišće 156 77 79 

Kompator 80 41 39 

Ludinica 14 6 8 

Mala Ludina 159 82 77 

Mustafina Klada 164 79 85 

Okoli 278 137 141 

Ruškovica 56 25 31 

Velika Ludina 751 370 381 

Vidrenjak 552 273 279 

UKUPNO:  2.625 1.299 1.326 

  

Općina Velika Ludina V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Velika 

Ludina unijela je odabranu lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta i odlagališta građevinskog 

otpada (k.č.br. 407/2, k.o. Vidrenjak).  

 

 Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, a u svrhu uspostave cjelovitog 

sustava gospodarenja otpadom, Općina Velika Ludina podnijela je u 2014. godini zahtjev Fondu 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije 

potrebne za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta, koje 

je i odobreno u 100 % iznosu od 58.750,00 kn. 

  

Tijekom 2016. godine Općina je parcelacijom velike čestice na k.č.br. 407/2, k.o. 

Vidrenjak formirala novu česticu reciklažnog dvorišta u skladu sa propisima (k.č.br. 407/5, k.o. 

Vidrenjak).  

 



Dana 27.10.2017. Općina Velika Ludina potpisala je sa Fondom za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike Ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 

2020. „Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Velika Ludina“, kojim se Općini Velika 

Ludina dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 1.993.754,78 kuna odnosno 84,9999996 % 

ukupno vrijednosti Projekta.  

 

Početkom travnja 2018. godine počeli su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Velikoj 

Ludini, koji su završeni 28.09.2018. godine te je 19.12.2018. godine proveden tehnički pregled i 

ishođena Uporabna dozvola. Reciklažno dvorište otvoreno je 05.03.2019. godine. 

 

Otpad prikupljen na reciklažnom dvorištu Velika Ludina: 

 

 
  

4.  OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

t

1. 0,03

2. 0,02

3. 3,46

4. 2,07

5. 15 01 04   metalna ambalaža 0,84

6. 15 01 07  staklena ambalaža 7,40

7. 0,36

8. 10,49

9. 0,08

10. 5,99

11. 2,90

12. 0,005

13. 0,015

14. 0,33

15. 0,57

16. 7,375

17. 0,98

18. 56,50

99,42UKUPNO:

20 01 03* odbačena oprema koja 

sadrži klorofluougljike

20 01 27* boje, tinte,ljepila i smole koje 

sadrže opasne tvari

20 01 35* odbačena električna i 

elektronička oprema koja nije 

navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*

20 01 39 plastika

20 03 07 glomazni otpad

16 01 03  otpadne gume

16 01 07*  filtri za ulje

17 06 05 građevinski otpad koji sadrži 

azbest

20 01 10   odjeća

20 01 19* pesticidi

20 01 21* fluo cijevi 

13 02 05 *  neklorirana motorna, 

strojna i maziva ulja na bazi minerala

Ključni broj otpada

13 02 08 *  ostala motorna strojna 

maziva i ulja

15 01 01  papirna i kartonska ambalaža

15 01 02   plastična ambalaža

15 01 10*  ambalaža koja sadrži 

ostatke opasnih tvari ili je onečišćena 

opasnim tvarima



 Općina Velika Ludina je Proračunom za 2020. godinu za djelatnosti gospodarenja otpadom 

osigurala 200.000,00 kuna, od čega je ostvareno 4.410,00 kuna. 

  

5.  Z A K L J U Č A K 

 

 Općina Velika Ludina će problem zbrinjavanja otpada za period 2020. – 2025. godine 

rješavati na postojećoj lokaciji odlagališta otpada Kutina. Ukoliko se u međuvremenu pronađe 

cjelovito rješenje gospodarenja otpadom na razini županije, otpad koji se danas odlaže na lokaciji 

odlagališta otpada Kutina odvozit će se na novoizgrađeno, regionalno odlagalište komunalnog 

otpada. 

 

 Kretanje količina otpada u narednim godinama ovisit će o mnogim promjenama, primjerice 

demografskim, gospodarskim, sociološkim itd. Također, ovisit će i o provođenju mjera za 

postupanje s otpadom, kao što je: odvojeno skupljanje i odvoz otpada, odvojeno skupljanje i 

predavanje izdvojeno skupljenih sekundarnih sirovina prerađivačima itd. 

 

 Popisom količine otpada s područja Općine Velika Ludina u razdoblju 2008. do 2020. 

godine vidljivo je da se godišnje količine komunalnog otpada znatno smanjuju, a količine 

odvojenog prikupljanja otpada povećavaju pa treba nastaviti takav pozitivan trend smanjenja 

komunalnog otpada i povećanja odvojenog sakupljanja otpada te potaknuti građane na korištenje 

reciklažnog dvorišta. 

III 

 

 Po usvajanju ovog Izvješća, isto se dostavlja Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije radi dostave objedinjenih izvješća 

nadležnom Ministarstvu. 01.03.2021. 

 

17. Odluka kojom se potvrđuje TOMISLAV LIDMILA iz Velike Ludine, za zapovjednika 

vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 08.03.2021. 

 

   18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Moslavine d.o.o. Kutina  

                 s 31.12.2019. godine  

I 

 

Prihvaća se Izvješće Moslavine d.o.o. sa 31.12.2019. godine prema Ugovoru o načinu 

plaćanja obveza JLS proizašle iz građenja komunalne infrastrukture te zajedničkih i samostalnih 

vodnih građevina i sukladno realiziranim i utrošenim sredstvima Općine Velika Ludina za 

financiranje investicija 2019. 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“. 10.03.2021. 

 

 

19. Odluka o prihvaćanju ponude IMPERIUM, zajednički obrt za poslovno savjetovanje, 

Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar, br. 9. od 10.03.2021. godine za reviziju sustava unutarnjih 



kontrola u iznosu od 12.500,00 kuna bez PDV-a odnosno 15.625,00 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“. 11.03.2021. 

 

 20. Odluka kojom se potvrđuje VEDRAN SVILIĆ iz Katoličkog Selišća, za zapovjednika 

vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Katoličko Selišće. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 15.03.2021. 

 

 

21. Odluka kojom se odobrava isplata naknade Denisu Pediću iz Popovače – predsjedniku 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Velika Ludina za obavljanje stručnih poslova vezanih uz provedbu postupka 

javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 

1.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 1.250,00 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“. 16.03.2021. 

 

22. Odluka kojom se odobrava isplata naknade Povjerenstvu za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina za 

obavljanje stručnih poslova vezanih uz provedbu postupka javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i to: 

 

- Lorena Marjanović, geodetske struke   -     600,00 kuna, 

- Vladimir Bohatka, agronomske struke -     600,00 kuna, 

- Jurica Đudarić, član Općinskog vijeća -     600,00 kuna. 

 

Isplata naknade iz stavka I ove Odluke isplatit će se u neto iznosu na žiro-račune iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 16.03.2021. 

 

 

23. Zaključak kojim se odobrava isplata jednokratnih financijskih sredstva na prijedlog 

Odbora za socijalnu skrb  

I 

 

- Vorel Marici, Grabričina, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 300,00 

kuna za kupnju drva. 

 

- Horvat Milanu, Vidrenjak, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 300,00 

kuna za kupnju osnovnih životnih namirnica. 

 

- Kasalo Marijanu iz Velike Ludine, odobrava se  jednokratna financijska pomoć u iznosu 

od 1.000,00 kuna za troškove liječenja (boluje od tumora). 



 

- Uroić Stjepanu, Velika Ludina, odobrava se  jednokratna financijska pomoć u iznosu od 

500,00 kuna za kupnju lijekova i osnovnih potreba nužnih za život. 

 

-    Mrazek Josipu iz Vidrenjaka, odobrava se  jednokratna financijska pomoć u iznosu od  

     1.500,00 kuna za kupnju ortopedskog pomagala za noge i kupnju lijekova.  

 

- Bogdan Štefici, Vidrenjak, odobrava se  jednokratna financijska pomoć u iznosu od 300,00 

kuna za plaćanje režijskih troškova. 

 

- Bogdan Ivici, Grabrov Potok, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 

300,00 kuna za plaćanje režijskih troškova. 

 

- Šajnović Danijeli, Vidrenjak, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 

300,00 kuna za kupnju lijekova za liječenje epilepsije. 

 

- Fumić Ani, Velika Ludina, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 300,00 

kuna za kupnju osnovnih potreba za život.  

 

- Kirin Nevenki, Gornja Vlahinička, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 

300,00 kuna za kupnju namirnica za osnovne životne potrebe. 

 

- Pelegrin Ivani, Okoli, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna 

za kupnju osnovnih namirnica za život. 

 

- Mikac Božidaru, Vidrenjak, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 

300,00 kuna za kupnju osnovnih životnih potreba. 

 

- Belužić Blaženki, Grabrov Potok, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 

500,00 kuna za troškove liječenja oca i plaćanje režijskih troškova. 

 

- Vulama Ivani, Mustafina Klada, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 

500,00 kuna za kupnju lijekova za bolesno dijete i osnovne životne potrebe. 

        

- Horvat Zorici, Okoli, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 1.000,00 

kuna za česti odlazak s bolesnim djetetom na kontrole i kupnju osnovnih životnih potreba. 

 

- Denis Horvat, Vidrenjak, ne odobrava se jednokratna financijska pomoć za kupnju 

osnovnih životnih namirnica zbog prevelikih primitaka.  

II 

 

Na prijedlog Odbora za socijalnu skrb Općine Velika Ludina dodjeljuje se jednokratna 

financijska pomoć osobama ZMN s područja Općine Velika Ludina u iznosu od 300,00 kuna i to: 

 

RED.

BR. 
IME I PREZIME ADRESA 

1. STOJANKA  BOGDAN  Vidrenjak  

2. IVAN FEHERVARI  Ludinica  

3. ZVONKO HORVAT  G. Vlahinićka 

4. ŽELJKO HORVAT  G. Vlahinićka 



5. MIROSLAV HORVAT  G. Vlahinićka 

6. SNJEŽANA HORVAT  G. Vlahinićka 

7. MIRJANA IVANIĆ  Vidrenjak 

8.  ZDENKO JERIHA  G.Vlahinička 

9.  FRANJO JELAŠ  G.Vlahinićka 

10.  FRANJO KRUPIĆKA  Katoličko Selišće 

11.  TADIJA PRANJIĆ  G. Vlahinićka 

12.  SLAVKO PUHEK  G. Vlahinićka 

13.  IVAN SMILJANEC  Vidrenjak  

14.  ŽELJKO STRESEC  Okoli 

15.  DANIJELA ŠAJNOVIĆ  Vidrenjak 

16.  PEJO TUTIĆ  Vidrenjak 

17.  JANKO ZAJEC  Mala Ludina 

18.  KATARINA STOŠIĆ  Velika Ludina 

19.  ZORAN DUKIĆ  Vidrenjak 

20.  JASMINA GLEŠIĆ  Gornja Vlahinička 

21.  KATARINA STOŠIĆ 
 Velika Ludina adresa stanovanja:    

 Okoli 

 

III 

 

 Na inicijativu Odbora za socijalnu skrb Općine Velika Ludina zbog teških životnih uvjeta 

i troškove liječenja odobrava se jednokratna financijska pomoć slijedećim osobama: 

 

- Denac Kristijan, Gornja Vlahinička                  - 500,00 kuna 

 

- Zmišlja Ljiljani, Mala Ludina                              - 500,00 kuna 

           

- Matijević Jasmina, Gornje Vlahiničke                                                                    - 500,00 kuna 

                                                                                                                                  

- Pernar Dražen, Katoličko Selišće                                                                          -  500,00 kuna 

 

- Zoufalik Željko, Katoličko Selišće                                                                        -  500,00 kuna 

 

- Oštrec Božica, Okoli,                                                                             - 500,00 kuna 

 

- Vrbanec Milica, Velika Ludina                                                                              - 500,00 kuna       

 

- Haban Davor, Vidrenjak                                                                                        - 500,00 kuna 

 

- Vurnek Viktor, Gornja Vlahinička                                                                        - 500,00 kuna 

 

- Horvat Ivan, Okoli,                                                                                                - 500,00 kuna 

 

- Marton Mirjana, Okoli,                                                                                         - 500,00 kuna 

 

- Kopejtko Vladislav, Katoličko Selišće                                                                 - 500,00 kuna 

 

- Pavlaković Katica, Velika Ludina                                                                 - 500,00 kuna 

 



- Župančić Renata, Mala Ludina                                                                   - 500,00 kuna 

 

- Prpić Dubravka, Katoličko Selišće,                                                                     - 500,00 kuna 

 

- Baričević Goran, Mustafina Klada                                                                      - 500,00 kuna 

                     

- Stažić Ana, Vidrenjak                                                                                         - 500,00 kuna 

 

- Kralj Daliborka, Vidrenjak                                                                                -  500,00 kuna 

 

- Božić Mile, Vidrenjak                                                           - 500,00 kuna 

 

- Kušar Nenad, Mustafina Klada                                                                       - 1.000,00 kuna 

 

- Jakopović Ivanka, Okoli                                                                      - 300,00 kuna 

16.03.2021.  

 

 

 24. Odluka kojom se potvrđuje SINIŠA SANKOVIĆ, vatrogasni dočasnik I. klase, za 

zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kompator. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 17.03.2021. 

 

 

          Općinski načelnik: 

 

 

                     Dražen Pavlović 


