
I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 

 

o radu Općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina između 25. i 26. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(od 25.07.2019. godine do 27.09.2019.  godine) 

 

 

 1. Odluka o imenovanju predstavnika za provedbu postupaka javne nabave 

             u Moslavini d.o.o. Kutina 

I 

 

Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Velika Ludina imenuje se kao član Povjerenstva Moslavine d.o.o. Kutina u provedbi 

postupaka javne nabave u sklopu EU projekata, te drugim postupcima javne nabave za 

investicije (su)financirane od strane Općine Velika Ludina, do povratka pročelnice Marte 

Kucelj. 

 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 29.07.2019. 

 

2.Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

                u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju 1/24 nekretnina u vlasništvu Općine 

Velika Ludina, i to: 

1. Oranica u DolnjojPoljani u DonjojVlahiničkoj, k.č.br. 2191/1 u k.o. GrabrovPotok, 

površine 494 čhv, upisana u zk. uložakbroj: 588, tržišnevrijednosti3.162,56 kuna. 

 

Članak 2. 

 

Procjena tržišne vrijednosti nekretnina utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnina, izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevinske struke i 

procjenitelja nekretnina Valentina Jakovljevića, dipl.ing.građ. 

 

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“. 01.08.2019. 

 

 3. Rješenjeo imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju  

                nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

I 

 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodajunekretnina u vlasništvu Općine 

Velika Ludina imenuju se:  

 

 1. Jelena Malekinušić – predsjednik, 

 2. Mirela Montag – 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“. 01.08.2019. 

 

4.O   D   L   U   K   A 

 

Odobravaju se financijska sredstva Stjepanu Bogdanu iz Vidrenjaka, Kolodvorska 92, 

44316 Velika Ludina, OIB: 73663894666, u iznosu od 1.000,00 kuna za podmirenje troškova 

liječenja teško bolesne supruge Irme Ignac, koja će se uplatiti na račun broj: 

HR4224020063203250642  otvorenog kod Erste banke iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 07.08.2019. 

 

5. Odluka o prodaji drvene građe starog trijema u Okolima 

               u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se prodaja drvene građe starog trijema u Okolima, Crkvena ulica 53, u vlasništvu 

Općine Velika Ludina putem javnog natječaja – prikupljanjem pisanih ponuda, prema 

početnoj prodajnoj cijeni od 30.000,00 kuna. 

 



 

Članak 2. 

 

Jedinstveni upravi odjel Općine Velika Ludina priprema i objavljuje natječaj o prodaji u 

javnom glasilu, oglasnoj ploči i Internet stranici Općine, a postupak natječaja provodi 

Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda koje imenuje Općinski načelnik. 

 

Članak 3. 

 

Ukoliko na raspisani natječaj ne pristigne ni jedna ponuda sa ponuđenom početnom cijenom, 

prihvatit će se ponuda sa najvišom ponuđenom cijenom. 

 

Članak 4. 

 

Nakon provedenog natječajnog postupka na temelju zapisnika Povjerenstva, Općinski 

načelnik donosi Odluku o odabiru. 

Članak 5. 

 

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

Velika Ludina“. 12.08.2019. 

 

6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju  

               drvene građe starog trijema u Okolima u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

I 

 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodajudrvene građe starog trijema u 

vlasništvu Općine Velika Ludina imenuju se:  

 

 1. Jelena Malekinušić – predsjednik, 

 2. Mirela Montag – 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“. 13.08.2019. 

 

7.Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva Društvu oboljelih od multiple 

skleroze Sisačko-moslavačke županije Popovača, Trg grofova Erdodyja 4, za donacijsku 

pomoć za organizaciju „Nacionalnog Dana multiple skleroze“ dana 26. rujna 2019. godine u 

iznosu od 1.000,00 kuna. 

 

Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatiti će se na žiro-račun broj: 

HR1123400091110876138 iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 



 

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

Općine Velika Ludina“. 13.08.2019. 

 

 8. Odluka kojom se prihvaća ponuda Večernjeg lista d.o.o. Oreškovićeva 6H/1, 10010 

Zagreb, broj: 0000094079 od 13.08.2019. godine za objavu natječaja za prodaju drvene građe 

starog trijema u Okolima u vlasništvu Općine Velika Ludina u iznosu od 1.870,00 kuna bez 

PDV-a odnosno 2.337,50 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“. 13.08.2019. 

 

 9.Odluka Prihvaća se ponuda VIVATIP d.o.o. Sesvete, Ninska 24, br. 2234 od 

19.08.2019. godine za kupnju medalja i pehara povodom vatrogasnog natjecanja djece koje će 

se održati u sklopu proslave Dana Općine Velika Ludina u iznosu od 1.304,49 kune bez PDV-

a odnosno 1.630,61 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“. 19.08.2019. 

 

10. Odluka kojom se prihvaća ponuda Ivana Pekere, dipl.ing., stalnog sudskog 

vještaka za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila, strojeva, opreme, objekata i 

postrojenja, Ilova, Ljudevita Gaja 13, 44320 Kutina, broj Pp 17/19 od 23. kolovoza 2019. 

godine za izradu elaborata procjene vrijednosti Javne odvodnje (kanalizacije) Općine Velika 

Ludina rev. prema zahtjevu u neto iznosu od 1.371,60 kuna iz Proračuna Općine Velika 

Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 23.08.2019. 

 

11. Odluka o prihvaćanju ponude Ivana Pekere, dipl.ing., stalnog sudskog vještaka za 

cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila, strojeva, opreme, objekata i postrojenja, 

Ilova, Ljudevita Gaja 13, 44320 Kutina, broj Pp 18/19 od 23. kolovoza 2019. godine za izradu 

elaborata procjene vrijednosti vodovodne mreže Općine Velika Ludina rev. prema zahtjevu u 

neto iznosu od 8.733,58 kuna iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 23.08.2019. 

 

12. ODLUKA ZA PRODAJU DRVENE GRAĐE STAROG TRIJEMA 

                  U OKOLIMA U VLASNIŠTVUOPĆINE VELIKA LUDINA 

 

I 

 

 Odobrava se prodaja drvene građe starog trijema u Okolima, Crkvena ulica 53, u 

vlasništvu Općine Velika Ludina, kupcu: NADI JAGATIĆ, Okoli, Crkvena 80, 44316 

Velika Ludina, OIB: 18049459153, po cijeni od 2.000,00 kuna. 

 

II 

 



 Između Prodavatelja i Kupca iz točke I ove Odluke sklopit će se ugovor o kupnji 

drvene građe starog trijema u Okolima. 

III 

 

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

Općine Velika Ludina“. 26.08.2019. 

 

13. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva Udruzi dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata „DOM“ Pula za tiskanje monografije i pripremu ratnih fotografija iz 1991. 

za izložbu ratne postrojbe dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga pod nazivom „Vukowar 

1991.“ u iznosu od 2.560,00 kuna. 

 

Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatit će se na račun Udruge 

dragovoljaca i veterana Domovinskog rata „DOM“ Pula IBAN: HR2841240031123002011 

(Kentbank) iz Proračuna Općine Velika Ludina.  

 

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

Općine Velika Ludina“. 28.08.2019. 

 

14. III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za 

2019. godinu. 29.08.2019. 

 

15. Odluka kojom se prihvaća ponuda „FOTO TUŠEK-PA“ j.d.o.o. Pokupska 6, 

10310 Ivanić-Grad, vl. Vanja Tušek, ponuda br. 1/2019. od 31.08.2019. godine za uslugu 

fotografiranja svečane sjednice Općinskog vijeća i izradu albuma sa fotografijama + arhiva u 

iznosu od 1.500,00 kuna (sukladno članku 90. stavka 1. Zakona o PDV-u obveznik nije u 

sustavu PDV-a). 

 

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

Općine Velika Ludina“. 31.08.2019. 

 

16. Odluka kojom se prihvaća ponuda Obrta za usluge DENI – TISAK, Vl. Kristina 

Faltis, Voćarska 1a, 44316 Velika Ludina, br. 3-1-1 od 31.08.2019. godine za tiskanje 

pozivnica, plakata, tisak na majicama, polo majice sa tiskom, izrade plakete sa kutijom, 

priznanja sa omotom, pehara sa pločicom, medalja s natpisom povodom proslave Dana 

Općine Velika Ludina u iznosu od 22.610,00 kuna (PDV nije obračunat temeljem članka 90. 

stavak 2. Zakona o PDV-u) iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 31.08.2019. 

 

 17.Odluka kojom se prihvaća ponuda HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 

ELEKTRA KRIŽ, Trg Sv. Križa 7, 10314 Križ, broj: 400700-191062-00190100 od 

29.08.2019. godine za postavljanje privremenog elektroenergetskog objekta potrebnog za 

priključenje na lokaciji Velika Ludina, Obrtnička ulica bb, k.č.br. 304, k.o. Ludina, povodom 

proslave Dana Općine i manifestacije „Jabuka crvenika“ u iznosu od 438,00 kuna bez PDV-a 

odnosno 547,50 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“. 03.09.2019. 



 

 

18. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva Udruzi pčelara „LIPA“ 

Popovača, Čavorija 78, Potok, OIB: 75955068593 za organizaciju VIII. Dane meda koji će se 

održati 05. listopada 2019. godine i edukativna predavanja u osnovnim školama u Popovači i 

Velikoj Ludini od 23.-27. rujna 2019. godine na temu upotreba meda u svakodnevnoj prehrani 

i očuvanje pčelinjeg fonda u iznosu od 2.000,00 kuna. 

 

Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatit će se na žiro-račun Udruge: IBAN 

HR 5123400091110068572 otvorenog u Privrednoj banci Zagreb iz Proračuna Općine Velika 

Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 06.09.2019 

 

19. Odluka kojom se prihvaća ponuda Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

Jasminka Krušelj, Gojka Šuška 1, 44320 Kutina, br. 1 od 31.08.2019. godine, za nabavku 

butelja bijelog vina za proslavu Dana Općine Velika Ludina  u iznosu od 2.416,00 kuna bez 

PDV-a odnosno 3.000,00 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“. 06.09.2019. 

           

20. Odluka kojom se prihvaća troškovnik radova Moslavine d.o.o. Kutina za 

priključak na vodovodnu mrežu stambenog objekta vlasnika Nikole Stipčića iz Velike Ludine, 

Moslavačka 40, kao hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata u iznosu od 

6.476,85 kuna bez PDV-a odnosno 8.096,07 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“. 06.09.2019. 

 

21. Odluka o prihvaćanju ponude SEVOI d.o.o. Oreškovićeva 1a, 10010 Zagreb br. 

478-JBRP/2019 od 10.09.2019. godine za Reviziju uspostave sustava financijskog upravljanja 

i kontrola – FMC uz kupnju i implementaciju Software za sustav FMC-a  u iznosu od 

10.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 12.500,00 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“. 10.09.2019. 

 

22. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva Akrobatskom Rock'n'Roll Klubu 

„MEGARock“ Zagreb, III. Južna obala br. 5, 10000 Zagreb, za troškove odlaska na Svjetski 

kup seniora MainClasContractStyle u akrobatskom rock‘n‘roll-u koji će se održati u Kharkivu 

(UKR) 28.09.2019. godine perspektivnim sportašima Ivi Jurec i Leonardu Kolenc u iznosu od 

2.000,00 kuna. 

 

Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatiti će se na žiro-račun Kluba broj: 

HR4525000091101182632 iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 



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

Općine Velika Ludina“. 10.09.2019. 

 23.Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

I 

 

 Odobrava se sklapanje Ugovora između Općine Velika Ludina i RudijaStipčića, 

brigadnog generala u miru, Ivana Mažuranića 117, 10290 Zaprešić, a kojim Općina Velika 

Ludina otkupljuje autorska djela, 10 knjiga, od autora RudijaStipčića i to za cijenu u iznosu 

od 1.500,00 kuna.  

II 

Iznos iz točke I. ovog Zaključka, tereti Proračun Općine Velika Ludina za 2019. 

godinu, a doznačit će se na žiro-račun RudijaStipčića broj: HR0923600003111719953 

otvorenog kod Zagrebačke banke d.d. 

III 

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

novinama Općine Velika Ludina“. 16.09.2019. 

 

24. Odluka kojom se prihvaća ponuda SEVOI d.o.o. Oreškovićeva 1a, 10010 Zagreb 

br. 479-JBRP/2019 od 13.09.2019. godine za Provođenje postupaka usklađivanja postojećih 

akata, donošenja novih pravnih akata i popratnih odluka, izjava i ostalog, a sve u skladu s 

Općom Uredbom (EU) 2016/679 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 

(„Narodne novine“ broj 42/18) u iznosu od 10.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 12.500,00 

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“. 19.09.2019. 

 

25. Odluka kojom se odobravaju Adrijani Mihelčić iz Gornje Vlahiničke, Moslavačka 

12, 44316 Velika Ludina,  kao nezaposlenom branitelju, financijska sredstva u iznosu od 

449,54 kune za hitno plaćanje troškova električne energije prema opomeni predisključenja iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatiti će se na žiro-račun HEP-a za 

podmirenje troškova električne energije. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 20.09.2019.  

 

26. Odluka o prihvaćanju ponudeMETIS d.d. za sakupljanje, reciklažu i trgovinu 

ostataka i otpadaka, Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo, br. PON/2019/0134 od 

20.09.2019. godine za izradu Plana gospodarenja otpadom za Općinu Velika Ludina u 

iznosu od 15.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 18.750,00 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“. 20.09.2019. 



 

 27. Odluka o prihvaćanju ponudeMETIS d.d. za sakupljanje, reciklažu i trgovinu 

ostataka i otpadaka, Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo, br. PON/2019/0085 REV od 

20.09.2019. godine za izradu Plana djelovanja civilne zaštite za Općinu Velika Ludina u 

iznosu od 8.300,00 kuna bez PDV-a odnosno 10.375,00 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“. 20.09.2019. 

         

 

 

         Općinski načelnik: 

 

 

           Dražen Pavlović 


