
I   Z   V   J   E   Š   Ć  E 

o radu općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina između 08. i 09. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(od 26.01.2022. do 25.03.2022.) 

 

 

1. Odluka o prihvaćanju ponude-predračun PRINTER SERVISI j.d.o.o., Andrije 

Hebranga 7, Kutina, br. P00001 od 26.01.2022. godine za servis općinskog fotokopirnog 

aparata Konica minolta, bizhub 283, u ukupnom iznosu od 1.604,50 kuna iz Proračuna Općine 

Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 28.01.2022. 

 

2. Odluka o prihvaćanju otpremnice – račun Pevex d.d. Savska cesta 84, 10360 Sesvete, 

br. 126/0025/9410 od 28.01.2022. godine za nabavu 1 kom okova kućna oznaka „3“ rostfrei u 

ukupnom iznosu od 91,10 s PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 28.01.2022. 

 

3. Odluka kojom se odobrava sklapanje Ugovora o provedbi Programa zaštite divljači 

na području Općine Velika Ludina sa Udrugom za očuvanje i promidžbu kulturno-povijesne i 

vojne baštine branitelja Domovine, Moslavačkih vinograda 85A, Katoličko Selišće, na vrijeme 

od 07. veljače 2022. do 31. ožujka 2023. godine, u iznosu od 10.000,00 kuna. 

 

II 

 

 Također se odobrava sklapanje Ugovora o međusobnim odnosima prava i obveza za 

poslove Stručne službe koju je Lovoovlaštenik dužan imati za provedbu Programa zaštite 

divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta Općine Velika Ludina  

sa Strukovnom udrugom stručnih osoba za provedbu lovnogospodarske osnove, programa 

uzgoja divljači i programa zaštite divljači na površinama izvan lovišta, Karlovac, Izidora 

Kršnjavog 2, na vrijeme od 07. veljače 2022. do 31. ožujka 2023. godine, u iznosu od 6.000,00 

kuna. 

III 

 

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

Općine Velika Ludina“.  02.02.2022. 

 

4. 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. Oranica i livada niže grobova, k.č.br. 2790, k.o. Ruškovica, u površini 6777 m², tržišne 

vrijednosti 8.047,69 kuna, 

2. Oranica i livada kućni dijeli, k.č.br. 2845, k.o. Ruškovica, u površini 4416 m², tržišne 

vrijednosti 5.244,00 kuna, 

3. Kuća, dvorište, oranica, voćnjak i pašnjak, k.č.br. 2885, k.o. Ruškovica, u površini 4796 

m², tržišne vrijednosti 37.812,15 kuna, 

4. Oranica Vinike, k.č.br. 5200, k.o. Katoličko Selišće, u površini 7724 m², tržišne 

vrijednosti 9.172,25 kuna, 

5. Livada gornje livade, k.č.br. 5343, k.o. Katoličko Selišće, u površini 3061 m², tržišne 

vrijednosti 3.634,94 kuna, 

6. Livada selski čret, k.č.br. 549, k.o. Okoli, u površini 15921 m², tržišne vrijednosti 

18.508,16 kuna, 

7. Livada selski čret, k.č.br. 550, k.o. Okoli, u površini 1195 m², tržišne vrijednosti 

1.389,19 kuna, 

8. Livada selski čret, k.č.br. 551, k.o. Okoli, u površini 1293 m², tržišne vrijednosti 

1.503,11 kuna, 

9. Livada selski čret, k.č.br. 553, k.o. Okoli, u površini 595 m², tržišne vrijednosti 691,69 

kuna, 

10. Kuća, dvorište i 2 gospodarske zgrade u Ludinici, k.č.br. 3245, k.o. Katoličko Selišće, 

u površini 2.143,60 m², tržišne vrijednosti 11.704,05 kuna, 

11. Oranica u Ludinici, k.č.br. 3246/1, k.o. Katoličko Selišće, u površini 2828 m², tržišne 

vrijednosti 3.994,55 kuna, 

12. Oranica u Ludinici, k.č.br. 3246/2, k.o. Katoličko Selišće, u površini 2782 m², tržišne 

vrijednosti 3.929,58 kuna, 

13. Oranica u Ludinici, k.č.br. 3250/2, k.o. Katoličko Selišće, u površini 2967 m², tržišne 

vrijednosti 4.190,89 kuna, 

14. Livada čret, k.č.br. 696/1, k.o. Vidrenjak, u površini 1811 m², tržišne vrijednosti 

6.809,36 kuna, 

15. Dvorište u Bukovcu, k.č.br. 1135/2, k.o. Grabrov Potok, u površini 123 čhv, tržišne 

vrijednosti 2.472,99 kuna, 

16. Oranica u Bukovcu, k.č.br. 1141/2, Grabrov Potok, u površini 130 čhv, tržišne 

vrijednosti 1.006,20 kuna, 

17. Oranica i vinograd u Bukovcu, k.č.br. 1142/2, Grabrov Potok, u površini 860 čhv, 

tržišne vrijednosti 3.672,94 kuna, 

18. Oranica u Bukovcu, k.č.br. 1143/2, Grabrov Potok, u površini 673 čhv, tržišne 

vrijednosti 2.874,94 kuna, 

19. Oranica u Bukovcu, k.č.br. 1144/2, Grabrov Potok, u površini 346 čhv, tržišne 

vrijednosti 1.477,25 kuna, 

20. Šuma u gor. polju, k.č.br. 1888/2, Grabrov Potok, u površini 717 čhv, tržišne vrijednosti 

6.325,00 kuna, 

21. Kuća i dvorište u Bukovcu, k.č.br. 1134/2, Grabrov Potok, u površini 146 čhv, tržišne 

vrijednosti 73.035,00 kuna, 

22. Livada, k.č.br. 777/2, k.o. Vidrenjak, u površini 2850 m², tržišne vrijednosti 8.094,28 

kuna, 

23. Oranica, voćnjak i neplodno zemljište, k.č.br. 3607/1, k.o. Katoličko Selišće, u površini 

3588 m², tržišne vrijednosti 7.427,16 kuna, 

24. Oranica dolnje polje u dolnjem polju, k.č.br. 2021, k.o. Katoličko Selišće, u površini 

1180 čhv, suvlasnički dio 9/12, tržišna vrijednost 9/12 6.590,37 kuna, 

25. Oranica donje polje u donjem polju, k.č.br. 2026/1, k.o. Katoličko Selišće, u površini 

255 čhv, suvlasnički dio 9/12, tržišna vrijednost 9/12 1.423,65 kuna, 



26. Oranica donje polje u donjem polju, k.č.br. 2026/2, k.o. Katoličko Selišće, u površini 

270 čhv, suvlasnički dio 9/12, tržišna vrijednost 9/12 1.507,48 kuna. 

 

Članak 2. 

 

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

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 09.11.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 2. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 09.11.2021. 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 09.11.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 4. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 09.11.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 5. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 09.11.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 6. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 7. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 8. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 9. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 01.03.2021. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 10. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.06.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 11. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.06.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 



Procjena tržišne vrijednosti 12. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.06.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 13. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.06.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 14. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 18.03.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 15. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 09.11.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 16. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 09.11.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 17. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 09.11.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 18. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 09.11.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 19. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 09.11.2021. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 20. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.01.2022. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 21. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.01.2022. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 22. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.01.2022. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 23. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.01.2022. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 24. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.01.2022. godine, izrađenog od sudskog 



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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 25. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.01.2022. godine, izrađenog od sudskog 

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

Dubrovačka 2, 44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 26. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata 

tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 17.01.2022. 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“.  07.02.2022. 

 

5. 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“. 07.02.2022. 

 



6. Odluka kojom se odobrava donacija Društvu oboljelih od multiple skleroze Sisačko-

moslavačke županije, Trg grofova Erdodyja 4, 44317 Popovača, za obilježavanje Svjetskog 

dana multiple skleroze  31.05.2022. godine, u iznosu od 2.000,00 kuna.  

 

Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatit će se na žiro račun Društva oboljelih 

od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije broj: IBAN HR: 1123400091110876138 iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 09.02.2022. 

 

7. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva Hrvatskom mikološkom-

gljivarskom savezu Ozaljska ulica 105, Zagreb, za potporu tiskanja knjige „Otvorne gljive–

biologija i toksikologija“, autora Z. Kozarić i B. Bartolić) u iznosu od 2.000,00 kuna.  

 

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

mikološko-gljivarskog saveza broj: IBAN HR: 0523600001101921832, svrha uplate: za 

izdavanje knjige Otrovne gljive, iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 09.02.2022. 

 

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

Zagreb, br. 0000137166 od 07.02.2022. godine za objavu oglasa za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Ludina (1-26) u iznosu od 5.270,00 kuna bez PDV-a odnosno 

6.587,50 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“. 09.02.2022. 

 

9. Odluka kojom se prihvaća ponuda Eko Moslavina d.o.o., za komunalno gospodarstvo, 

Zagrebačka 1, 44320 Kutina, Ur.broj: 289/2022 od 08.02.2022. godine za odvoz i zbrinjavanje 

neopasnog otpada sa lokacije pored bušotine u Okolima (oznaka OK-21AL) – Odlagalište 

neopasnog otpada „Kutina“ 5m³, u iznosu od 2.426,70 kuna bez PDV-a odnosno 3.033,38 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“. 09.02.2022. 

 

10. Odluka o provedbi postupka nabave videonadzora 

 

I. 

 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava i ugradnja opreme za izvedbu  

                                                             sustava videonadzora 

 

 



3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  32.000,00 kuna bez PDV-a.  

 

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

    su u I. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za  

    2022. godinu prema Zakonu o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: 40/2022,  

    CPV oznaka: 32323500-8.        

 

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 18.02.2022. godine. 

 

6. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA POSLATI NA 3 ADRESE GOSPODARSKIH  

    SUBJEKATA. 

  

7. S IZABRANIM PONUDITELJEM BITI ĆE POTPISAN UGOVOR. 

      

8. OTVARANJE POUDA: bez prisutnosti ponuditelja. 

 

9. OSOBE ZA PROVEDBU NABAVE: 

1. Franjo Martinović, 

2. Jelena Malekinušić,  

3. Mirjana Rajtora. 

II. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 10.02.2022. 

 

11. Odluka o provedbi postupka nabave građevinskih radova 

      na uređenju Društvenog doma Ruškovica 

 

I. 

 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Građevinski radovi na uređenju Društvenog doma  

                                                           Ruškovica.  

 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  32.000,00 kuna bez PDV-a.  

 

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

    su u I. izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za  

    2022. godinu prema Zakonu o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: 39/2022,  

    CPV oznaka:  45454100-5. 

 
5. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 18.02.2022. godine. 

 

6. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA POSLATI NA 1 ADRESU GOSPODARSKOG   

    SUBJEKATA.  

 

7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: NAJNIŽA CIJENA  

  



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: 

        

1. Franjo Martinović, 

2. Jelena Malekinušić,  

3. Mirjana Rajtora. 

 

II. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 10.02.2022. 

 

12. Donijete su I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika 

Ludina za 2022. godinu. 10.02.2022. 

 

           13.  Odluka o prihvaćanju ponude Hrvatskog lovačkog saveza, Nazorova 63, Zagreb, br. 

100054/2022 od 09.02.2022. godine za nabavku obrazaca - materijala za provođenje Programa 

zaštite divljači na površinama Općine Velika Ludina u iznosu od 104,00 kuna bez PDV-a 

odnosno 130,00 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“. 11.02.2022. 

 

      14. Odluka o početku postupka nabave  

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: Izrada IX. Izmjena i dopuna PPUO Velika Ludina   

3. Procijenjena vrijednost nabave:  40.000,00 kuna bez PDV-a.   

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

5. Rok trajanja ugovora:  do donošenja Plana od strane Općinskog vijeća 

6. Rok za podnošenje ponuda: 23.02.2022. godine do 09,00 sati. 

7. Evidencijski broj predmeta nabave u Planu nabave: 23/2022,CPV oznaka: 72212482-1.   

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

o provedbi postupka jednostavne nabave. 

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

Malekinušić, Mirjana Rajtora. 

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

11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  14.02.2022.    

       



15. Odluka 
I 

 

 U postupku jednostavne nabave odabira stručnog suradnika za izradu IX. Izmjena i 

dopuna PPUO Velika Ludina, poziv za dostavu ponude upućuje se na adresu jednog 

gospodarsko subjekta: Arhitektonski Atelier Deset d.o.o., Hebrangova 18, 10000 Zagreb. 

 

II 

 

 Razlozi za upućivanje poziva za dostavu ponude na jednog gospodarskog subjekta: 

- Dugogodišnja dobra suradnja sa Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. 

 

III 

 

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

Općine Velika Ludina“. 14.02.2022. 

 

16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za građevinske radove na uređenju  

      Društvenog doma Ruškovica  
I 

 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  
2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Građevinski radovi na uređenju  
                                                             Društvenog doma Ruškovica 

 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  32.000,00 kuna bez PDV-a.  

 

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

    su u I. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za  

    2022. godinu prema Zakonu o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: 39/2022, CPV  

    oznaka: 45454100-5  

 

5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  30 dana 

 

6. IZABRANI PONUDITELJ:   SANIDOM d.o.o., Peščenićka 19, Razljev,  

                                                    10315 Novoselec 

 

7. CIJENA IZABRANE PONUDE: 29.670,80  kuna bez PDV-a odnosno 37.088,50 kuna sa        

                                                          PDV-om. 

 

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

Ludina“. 21.02.2022. 

 

17. Odluka o početku postupka nabave 

  

       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: Opskrba električnom energijom za potrebe  

                                       Općine Velika Ludina 

     3.   Procijenjena vrijednost nabave:  196.000,00 kuna bez PDV-a.   

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

     5.   Mjesto izvršenja ugovora:    obračunska mjesta sukladno troškovniku na području        

           Općine Velika Ludina 

     6.   Rok trajanja ugovora:  12 mjeseci od potpisa ugovora 

     7.   Rok za podnošenje ponuda: 01.03.2022. godine do 13,00 sati. 

     8.   Evidencijski broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu:   

           Jednostavna nabava 12/2022, CPV oznaka: 09310000-5.   

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

           o provedbi postupka jednostavne nabave. 

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

           Malekinušić, Mirjana Rajtora. 

   11.   Odgovorna osoba javnog naručitelja: Općinski načelnik. 

   12.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  21.02.2022. 

    

        

18. Odluka kojom se odobrava donacija Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica 

Novska, Staroselska ulica 1, 44330 Novska, za kupnju daske za imobilizaciju za hitne 

intervencije u iznosu od 5.000,00 kuna iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatit će se na žiro-račun IBAN: HR47 

23400091110383603. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 21.02.2022. 

 

19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu i ugradnju 

                  opreme za izvedbu sustava videonadzora 

 

I 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava i ugradnja opreme za izvedbu sustava  

                                                             videonadzora 

 

3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  32.000,00 kuna bez PDV-a.  

 

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

    su u I. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za  

    2022. godinu prema Zakonu o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: 40/2022, CPV  

    oznaka: 32323500-8.        

 

5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  30 dana 

 



6. IZABRANI PONUDITELJ:  Servis elektronskih uređaja „BETA“, Kolodvorska 37,  

                                                   44320 Kutina   

 

7. CIJENA IZABRANE PONUDE 28.000,00 kuna bez PDV-a ukupna cijena 35.000,00 kuna  

                                                          sa PDV-om  

 

II 

 

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

Ludina“. 21.02.2022. 

 

20. Odluka o izboru izrađivača  IX. Izmjena i dopuna PPUO Velika Ludina 

 

I 

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: Izrada IX. Izmjena i dopuna PPUO Velika Ludina  

 

3. Procijenjena vrijednost nabave:  40.000,00 kuna bez PDV-a 

 

4. Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine Velika Ludina, Evidencijski broj nabave: 

23/2022, CPV oznaka: 72212482-1 

 

5. Rok trajanja ugovora: do završetka izrade eleaborata i usvajanja na Općinskom vijeću 

Općine Velika Ludina 

 

6. Izabrani ponuditelj: Arhitektonski atelier deset d.o.o., Hebrangova 18, 

                                10000 Z A G R E B 

 

7. Cijena izabrane ponude: 40.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 50.00,00 kuna sa PDV-

om. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 25.02.2022. 

    

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

32236 Ilok, br. BH-2402-2022-001 od 24. veljače 2022. godine za Projektni zadatak: Projekt 

upravljanje imovinom /održavanje, u periodu 01.03.2022.-28.02.2023. 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“. 25.02.2022. 

 

mailto:opcina@ludina.hr


  22. Odluka kojom se odobrava sklapanje Ugovora o opskrbi plinom krajnjeg kupca 

(kategorija Jednostavna nabava) sa E-ON Plin d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6, Zagreb, za 

potrošnju 3 mjeseca i to od 01.03.2022. do 01.06.2022. godine Krajnjeg kupca od 26.640k WH, 

vrijednosti 38.853,63 kn bez PDV-a odnosno 48.567,03 kuna s PDV-om, prema Evidencijskom 

broju nabave: 13/2022, CPV oznaka: 09123000-7 iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

II 

 

 Do sklapanja Ugovora iz stavka I ove Odluke došlo je zbog visine poskupljenja cijene 

energenata u Republici Hrvatskoj. Općina Velika Ludina Proračunom za 2022. godinu 

osigurala je sredstva za opskrbu zemnim plinom u iznosu od 68.000,00 kuna bez PDV-a. za 

cijelu godinu. Porastom cijena vrijednost opskrbe plinom za potrošnju 3 mjeseca iznosi 

38.853,63 kune bez PDV-a te je odlučeno sklopiti privremeni Ugovor o opskrbi plinom na 3 

mjeseca, dok Općina Velika Ludina Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu ne 

osigura dovoljna sredstva za cijelu 2022. godinu. 

 

III 

 

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

Općine Velika Ludina“. 28.02.2022. 

 

23. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave: 

                  Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Velika Ludina 

 

I 

 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Opskrba električnom energijom za potrebe Općine  

                                                           Velika Ludina, Ev. broj nabave: 12/2022,  

                                                           CPV oznaka: 09310000-5 

 

3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  196.000,00 kuna bez PDV-a.  

4.  Razlog poništenja: članak 298., stavak 1., točka 7. ZJN (N.N. 120/16.)   

5.  Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak: nakon što se osiguraju sredstva u Izmjenama i 

dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu. 

6. Obrazloženje: Općina Velika Ludina je na svojoj web stranici dana 21. veljače 2022. godine 

objavila poziv za nabavu Opskrbe električnom energijom za potrebe Općine Velika Ludina. 

Kako na javni poziv nije pristigla niti jedna ponuda, Povjerenstvo predlaže, zbog porasta cijena 

energenata da se poveća stavka Proračuna za opskrbu električnom energijom te da se nakon 

toga ponovno provede postupak nabave.  

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba niti pokrenuti Upravni spor. 01.03.2022. 

 

24. Odluka kojom se odobrava isplata jubilarne nagrade Mireli Montag, referent za 

komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina za navršenih 10 

godina radnog staža u iznosu od 1.500,00 kuna iz Proračuna Općine Velika Ludina.  

 



 

Odobrava se isplata jubilarne nagrade Jeleni Malekinušić, viši stručni suradnik za opće 

i upravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina za navršenih 10 

godina radnog staža u iznosu od 1.500,00 kuna iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

III 

 

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

Općine Velika Ludina“. 07.03.2022. 

 

25. Odluka o provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na  

     Okoliš IX.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika  

     Ludina  

 

I. 

 Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: OCJENA) IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: PLAN). 

 Postupak ocjene plana provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina. 

 

II. 

 Nacrtom Odluke o izradi plana određeni su sljedeći razlozi za pokretanje njegove 

izrade: 

Područje Općine Velika Ludina pretežito je ruralnog karaktera, a prostorna struktura naselja 

je u skladu s tim osnovnim obilježjem. Povoljan prometni položaj, prihvatljiva cijena 

građevinskog zemljišta i dobra infrastrukturna opremljenost rezultirali su povećanim interesom 

za gospodarska i druga ulaganja na području Općine. 

 

III. 

Nacrtom Odluke o izradi plana određeni su sljedeći ciljevi njegove izrade: 

• Osnovna programska polazište za izmjenu i dopunu plana su razvoj konkurentnog i održivog 

gospodarstva, poboljšanje kvalitete javnih usluga, uvođenje novih naprednih tehnologija te 

očuvanje i zaštita okoliša.  

• Cilj izrade izmjena i dopuna plana je utvrđivanje projekata, mjera i aktivnosti kojima će se 

osigurati ostvarenje navedenih programskih odrednica. 

• U recentnom razdoblju Općina je zaprimila zahtjeve investitora za realizaciju nekoliko većih 

gospodarskih projekata (gradnja solarne elektrane u gospodarkoj zoni Velika Ludina II, 

proširenje obuhvata turističke zone u Mustafinoj Kladi, gradnja skladišta i hladnjače u 

gospodarskoj zoni u Katoličkom Selišću i slično). Preduvjet za realizaciju ovih projekata su 

manje izmjene granica izdvojenih građevinskih područja izvan naselja i manje izmjene 

odredbi za provođenje plana. U izradi izmjena Plana ti će se zahtjevi detaljno razmotriti te 

uvažiti ako se utvrdi da su u okvirima koji su utvrđeni Zakonom o prostornom uređenju, 

Prostornim planom Sisačko - moslavačke županije i drugim važećim propisima. 

IV. 

 Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona 

o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17), 

Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18),  Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) te odredbama posebnih propisa 

iz područja iz kojega se Plan donosi, slijedećim redoslijedom: 



1. Upravni odjel sukladno odredbi članka 21. Uredbe započinje postupak Ocjene odmah 

po donošenju ove Odluke.  

2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje 

mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja priloge propisane stavkom 8. članka 29. 

Uredbe: 

• nacrt Odluke o izradi Plana koja sadrži programska polazišta i ciljeve izrade 

• navod službenog glasila u kojem je objavljen izvorni Plan 

• Odluku o provedbi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš 

• OSPUO obrazac iz Priloga II. Uredbe 

2. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji 

su navedeni u Prilogu II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim 

značajkama plana, daju u roku od 30 dana od primitka zahtjeva mišljenje o potrebi 

strateške procjene. 

3. Upravni odjel će Upravnom tijelu područne (regionalne) samouprave nadležnom za 

zaštitu okoliša dostaviti zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti 

IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina za ekološku 

mrežu, sukladno članku 46, stavku 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19). 

4. Prije donošenja odluke u postupku ocjene kojom će Općina potvrditi da za dokument 

koji je u izradi „jest potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak strateške procjene 

Općina će o provedenom postupku Ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za 

zaštitu okoliša u županiji. Uz prijedlog odluke upravnom odjelu će se dostaviti i 

cjelovita dokumentacija iz postupka ocjene (zahtjev za davanje mišljenja o potrebi 

strateške procjene, mišljenja tijela po posebnim propisima, potvrde navedenih tijela o 

primitku zahtjeva i mišljenje upravnog tijela područne (regionalne) samouprave 

nadležnog za zaštitu okoliša, sukladno članku 71. Zakona o zaštiti okoliša. 

5. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša u županiji, ako se u 

postupku ocjene utvrdi da plan nema značajan utjecaj na okoliš donijeti će se odluka da 

nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu 

te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku 

procjenu.  

6. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, donijeti 

će se odluka o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog 

kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se 

odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 

3/17) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.  

7. O odluci iz točke 4. ili 5. UO koje provodi postupak ocjene informira javnost sukladno 

Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). 

 

V. 

 U postupku ocjene sudjelovat će slijedeća javnopravna tijela: 

1. Sisačko-moslavačka županija; Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu 

okoliša i prirode; Odsjek za zaštitu okoliša; Rimska 28; 44000 Sisak 

2. Javna ustanova za zaštitu prirode SMŽ; Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača 

3. Hrvatske šume; UŠP Zagreb; Šumarija Popovača; Raičevac 2; 44317 Popovača 

4. Hrvatske vode; VGO za srednju i donju Savu; Šetalište braće Radića 22; 35000 Slavonski 

Brod 

5. INA d.d.; Istraživanje i proizvodnja nafte i plina; Lovinčićeva 4; 10000 Zagreb 

6. PSP; Veslačka 2-4; 10000 Zagreb 

7. Plinacro; Savska 88a; 10000 Zagreb 



 

8. Jadranski naftovod d.o.; Miramarska cesta 24; 10000 Zagreb 

9. Hrvatske autoceste d.o.o. Širolina 4,10000 Zagreb 

10. HŽ infrastruktura; Ul. Antuna Mihanovića 12, 10000, Zagreb 

   

VI. 

 Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona 

o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.  

 

VII. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Glasniku Općine Velika 

Ludina. 08.03.2022. 

 

 26. Odluka o prihvaćanju ponude poduzeća Fliba d.o.o. (Emmezeta.hr), Gospodarska 

ulica 5, 10255 Donji Stupnik, br. 661220498330 od 09.03.2022. godine za nabavu kuhinje 

(sudoper + Diva blok kuhinja + štednjak kombinirani) za društveni dom Gornja Vlahinička u 

iznosu od 4.719,97 kn bez PDV-a odnosno 5.899,97 kn 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“. 09.03.2022. 

 

 27. Odluka o prihvaćanju ponude poduzeća Fliba d.o.o. (Emmezeta.hr), Gospodarska 

ulica 5, 10255 Donji Stupnik, br. 661220498348 od 09.03.2022. godine za nabavu kuhinje 

(sudoper + Diva blok kuhinja + štednjak kombinirani) za društveni dom Kompator u iznosu od 

4.719,97 kn bez PDV-a odnosno 5.899,97 kn 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“. 09.03.2022. 

 

 28. Odluka kojom se prihvaća ponuda IMPERIUM Obrta za poslovno savjetovanje, vl. 

Brankica Bataković i Jelena Kovačević, Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar,  od 18.01.2022. 

godine za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu + Godišnje izvješće o 

nepravilnostima u iznosu od 1.400,00 kn + PDV iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“.  14.03.2022. 

 

 29. Odluka o prihvaćanju ponude poduzeća BERMAN PLASTIKA d.o.o., Kalnička ulica 

110, 48260 Križevci, br. 5/3/1, od 18.03.2022. godine za nabavu 2 kom Uskršnjih pisanica 

velika u iznosu od 12.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 15.000,00 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“. 18.03.2022. 

 

 30. Odluka kojom se odobrava sklapanje Anexa Ugovora br. 1 osnovnom Ugovoru o 

održavanju dizala broj: 29373 sa Poduzećem OTIS DIZALA d.o.o., proizvodnja, montaža, 



remont i održavanje, Prilaz V. Brajkovića 15, 10020 Zagreb, kojim se utvrđuje promjena cijena 

redovitog mjesečnog servisa dizala, tvornički broj A8100, u Općini Velika Ludina, Sv. Mihaela 

37, u iznosu od 256,50 kn + PDV iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

Anex Ugovora iz stavka I. ove Odluke primjenjivat će se od 01.04.2022. godine. 

 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“.  21.03.2022. 

 

31.  Odluka kojom se odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji u provođenju 

međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu sa Udrugom Lijepa 

naša Zagreb, Heinzelova 6/II, Zagreb u iznosu od 5.000,00 kuna iz Proračuna Općine Velika 

Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 21.03.2022. 

 

                     

32. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

                  Općine Velika Ludina za 2021. 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 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 2021. godinu sastavljeno je ovo zbirno Izvješće 

koje će se objaviti u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

  

II 

 

 Tijekom 2021. 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 2021. godini iznosi 157,38 t, te otpad sa groblja 30,12 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 2021. 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 

2021. 187,5 

Ukupno: 5.138,98 

 

 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 

2021. godini bio je slijedeći:  

 

                LOKACIJA                ULICA  

DATUM 

ODVOZA 

Općina Velika Ludina  

MJESNI ODBORI 

Općina Velika Ludina i naselja Grabrov Potok, 

Mala Ludina, Vidrenjak i Okoli 
 25.10.2021. 

Općina Velika Ludina  

MJESNI ODBORI 

Katoličko Selišće, Gornja Vlahinička, Ludinica, 

Kompator, Mustafina Klada, Ruškovica i 

Grabričina 

26.10.2021. 

 

 Za vrijeme odvoza glomaznog otpada u razdoblju 25.10.-26.10.2021. godine sa 

područja Općine Velika Ludina sakupljeno je 12,48 tona glomaznog otpada, dok je na 

reciklažnom dvorištu u 2021. godini sakupljeno 31,03 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 2021. godini s područja općine prikupljeno je ukupno 11,97 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 2021. godini s područja općine prikupljeno je ukupno 14,47 

tona plastične ambalaže. 

 

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

Velika Ludina koji nemaju kompostere, a u 2021. je ukupno prikupljeno 13,26 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 i Velika 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 2021. godine 

koji je proveo Državni zavod za statistiku i to:  

 
Naselje Broj stanovnika 

Gornja Vlahinička 254 

Grabričina 17 

Grabrov Potok 100 

Katoličko Selišće 136 

Kompator 60 

Ludinica 10 

Mala Ludina 128 

Mustafina Klada 133 

Okoli 235 

Ruškovica 38 

Velika Ludina 690 

Vidrenjak 479 

UKUPNO:  2.280 

 

   

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: 

 

 

 Ključni broj otpada t 

1. 
13 02 05 *  neklorirana motorna, 
strojna i maziva ulja na bazi minerala 0,428 

2. 
15 01 01  papirna i kartonska 

ambalaža 3,768 

3. 15 01 04   metalna ambalaža 1,187 

4. 15 01 07  staklena ambalaža 4,103 

5. 

15 01 10*  ambalaža koja sadrži 
ostatke opasnih tvari ili je onečišćena 
opasnim tvarima 0,073 

6. 

15 01 11* metalna ambalaža koja 
sadrži opasne krute porozne 
materijale (npr. azbest), uključujući 
prazne spremnike pod tlakom 0,085 

7. 16 01 03  otpadne gume 6,926 

8. 16 01 07*  filtri za ulje 0,026 

9. 
17 06 05 građevinski otpad koji 
sadrži azbest 9,032 

10. 20 01 10   odjeća 3,939 

11. 20 01 19* pesticidi 0,148 

12. 20 01 21* fluo cijevi  0,028 

13. 20 01 25 jestiva ulja i masti 0,096 

14. 
20 01 27* boje, tinte,ljepila i smole koje 
sadrže opasne tvari 0,128 

15. 
20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje 
nisu navedene pod 20 01 27* 0,055 

16. 
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 
20 01 31* 0,014 

17. 

20 01 35* odbačena električna i 
elektronička oprema koja nije 
navedena pod 20 01 21* i 20 01 23* 5,415 

18. 20 01 39 plastika 2,765 

19. 20 03 07 glomazni otpad 31,027 

  UKUPNO: 65,140 



 

  

4.  OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

 Općina Velika Ludina je Proračunom za 2021. godinu za djelatnosti gospodarenja 

otpadom osigurala 110.000,00 kuna, od čega je ostvareno 62.592,25 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 2021. 

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 

 

 Ovo Izvješća se dostavlja Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša Sisačko-moslavačke županije radi dostave objedinjenih izvješća nadležnom 

Ministarstvu. 

 

IV 

 

 Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 22.03.2022. 

 

 

 

 

         Općinski načelnik:  
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