
I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 

 

o radu Općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina između 30. i 32. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(od 26.03.2020. godine do 06.05.2020.  godine) 

 

 

1. ODLUKA o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Ludina 

 

Članak 1. 

 

       Zbog sprečavanja epidemije uzrokovane novim korona virusom COVID-19 od 

17.03.2020. pa sve dok traje epidemija, Dječji vrtić Ludina privremeno prestaje s radom. 

 

Članak 2. 

 

      U slučaju zaposlenosti oba roditelja i nemogućnosti zbrinjavanja djeteta u vrijeme rada 

roditelja kod kuće, u obitelji, Vrtić će osigurati zbrinjavanje  djeteta u vrtiću ,uz najavu 

dolaska djeteta dan ranije kako bi se osigurali potrebni uvjeti .  

 

Članak 3. 

 

      Cijena usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za mjesec ožujak umanjuje 

se za 50%,odnosno naplatit će se period od 01.-14.03.2020. 

 

Članak 4. 

 

Naknada za mjesec travanj i sve ostale mjesece dok traje privremeni prestanak rada 

Dječjeg vrtića Ludina neće se obračunavati. 

 

Članak 5. 

 

      Ova odluka stupa na snagu danom donošenje, a objavit će se na mrežnim stranicama 

Općine Velika Ludina, Dječjeg vrtića Ludina i „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

16.03.2020. 

 
 2. Odluka kojom se odobrava kupnja sitnog inventara – posuđa za Društveni dom 

Vidrenjak prema ponudi - cjeniku LONIA d.d. Kolodvorska 19, 44320 Kutina i to: 

- br. 1-665-145 od 25.03.2020. godine u iznosu od 2.354,02 kn bez PDV-a odnosno 2.942,57  

  kuna sa PDV-om i 

- br.1-665-148 od 31.03.2020. godine u iznosu od 846,90 kuna bez PDV-a odnosno 1.058,65  

  kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 31.03.2020. 

 

 



3. O D L U K A o provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja  

                na okoliš VIII.  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) VIII. 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: 

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji značajno su izmijenjeni opći razvojni ciljevi 
koji se sada temelje na odgovornoj politici korištenja prostora i implementaciji konkretnih 
mjera kojima se nastoji unaprijediti stanje u prostoru. Otvorene su i mogućnosti financiranja 
prikladnih projekata sredstvima EU fondova. Planska rješenja temeljiti će se na istraživanju, 
optimiziranju, osmišljavanju i lociranju projekata koji osiguravaju razvoj konkurentnog i 
održivog gospodarstva, poboljšanje kvalitete javnih usluga, uvođenje novih naprednih 
tehnologija te očuvanje i zaštitu okoliša. 
 

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 izradi Plana razmotrit će se mogućnosti proširenja i/ili smanjenja građevinskih 

područja te izmjene Odredbi za provođenje u cilju pojednostavljenja uvjeta gradnje u 

građevinskim područjima i gradnje građevina koje se mogu graditi van građevinskih 

područja. 

 Općini se obratila tvrtka koja se bavi proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora koja je 

zainteresirana za instaliranje polja za proizvodnju električne energije fotovoltažnim 

panelima na katastarskim česticama k.č.br. 752, 753, 754, 755 i 757/1 k.o. Vidrenjak. 

Izmjenama i dopunama plana navedene čestice će se uključiti u građevinsko područje 

gospodarske namjene izvan naselja. Člankom 43. Zakona o prostornom uređenju određeno 

je da se nova izdvojena građevinska područja izvan naselja mogu  određivati prostornim 

planom samo ako su postojeća izgrađena 50% ili više svoje površine. Na području Općine 

Velika Ludina izgrađenost građevinskih područja izvan naselja je znatno manja te se ona 

ne mogu proširivati. Stoga će se izmjenama i dopunama plana iz građevinskog područja 

gospodarske namjene isključiti dio gospodarske zone planirane između županijske ceste i 

željezničke pruge te će se isključiti gospodarska zona u k.o Vidrenjak (preko puta groblja) 

koje su površinom istovjetne onom koji je uključen u građevinsko područje gospodarske 

namjene a više od 7 godina nisu dobile predviđenu funkciju Ukupna površina planirana za 

gospodarsku namjenu izvan naselja nakon izmjena i dopuna ostat će istovjetna sadašnjoj 

površini. 



 Izmjenama plana će se, uz planiranu i dijelom izgrađenu turističku zonu u Mustafinoj 

Kladi, na k.č.br. 1483, 1484 i 1485 k.o. Ruškovica planirati zona sportsko rekreacijske 

namjene.  

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 

VIII. 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 prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša; 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 „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“.  06.04.2020. 

 

 4. ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE ZA  

                PROVOĐENJE VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKIH 

                POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

I. 

 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: provođenje veterinarsko-higijeničarskih poslova. 

 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE U JEDNOJ GODINI:   

    24.000,00 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 2020. godinu,  

    evidencijski broj: Komunalni poslovi 05-2020.        

 

5. MJESTO IZVRŠENJA RADOVA: područje Općine Velika Ludina. 

 

6. ROK SKLAPANJA UGOVORA: 4 godine.  

 

7. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA POSLATI NA 3 ADRESE GOSPODARSKIH  

    SUBJEKATA 

 

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



    izabranim  ponuditeljem biti će potpisan ugovor. 

    

9. OSOBE ZA PROVEDBU NABAVE:     

1. Franjo Martinović, 

2. Jelena Malekinušić,  

3. Mirjana Rajtora. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 28.04.2020. 

5. ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE ZA  

                PROVOĐENJE PREVENTIVNO-SANITARNIH MJERA 

                ZAŠTITE LJUDI, PRIVREDNIH I POSLOVNIH OBJEKATA 

                NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA (DERATIZACIJA) 

 

I. 

 

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

                                          OIB: 02359032919 

                                  

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: provođenje preventivno-sanitarnih mjera zaštite ljudi,  

    privrednih i poslovnih objekata na području općine Velika Ludina (DERATIZACIJA). 

 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE U JEDNOJ GODINI:   

    48.000,00 kuna  bez PDV-a.  

 

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

    su u Planu nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za 2020. godinu,  

    evidencijski broj: Komunalni poslovi 04-2020.        

 

5. MJESTO IZVRŠENJA RADOVA: područje Općine Velika Ludina. 

 

6. ROK SKLAPANJA UGOVORA: 4 godine.  

 

7. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA POSLATI NA 3 ADRESE GOSPODARSKIH  

    SUBJEKATA 

 

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

    izabranim ponuditeljem biti će potpisan ugovor. 

  

9. OSOBE ZA PROVEDBU NABAVE: 

        

1. Franjo Martinović, 

2. Jelena Malekinušić,  

3. Mirjana Rajtora. 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 28.04.2020. 

 

 

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

32236 Ilok br. BH-0405-2020-001 od 04.05.od 30.04.2020. godine za Projektni zadatak:  



 

- Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021. godinu  - 3.500,00 kuna 

- Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja  

  imovinom za 2019. godinu          - 3.500,00 kuna 

                7.000,00 kuna 

  PDV 25%                    1.750,00 kuna 

  Sveukupno:                                                                           8.750,00 kuna 

 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 04.05.2020. 

 

 

 7.  I Z V J E Š Ć E o izvršenju Programa održavanja 

              komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
 

Članak 1. 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu donesen je dana 

30.04.2019. godine na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza redovitog godišnjeg 

izvješćivanja o provedbi Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu. 

 

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

 

Članak 2. 

 

 Sveukupno je na održavanje zelenih površina na području Općine Velika Ludina u 

2019. godini utrošeno 214.196,85 kuna te je Program izvršen u cijelosti. 

Odrađeni su i radovi na krčenju bankina i cestovnih jaraka, od visokog i niskog 

raslinja uz nerazvrstane ceste.   

  

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA 

 

Članak 3. 

 

 Ugovoreni i realizirani zahvati: 

1. CVJETNA ULICA, Velika Ludina, utrošeno 99.213,61 kuna 

2. DUGA ULICA, Velika Ludina, utrošeno     178.400,00 kuna. 

 

Članak 4. 

 

Sveukupno je za održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih putova, bankina, 

popravak asfalta, cestovnih jaraka i propusta, sanacija klizišta  i dr. obnovu nerazvrstanih 

cesta na području Općine Velika Ludina u 2019. godini utrošeno 287.327,81 kuna. 

 

 

ODRŽAVANJE GROBLJA 

 



Članak 5. 

 

 Tijekom 2019. godine bilo je troškova za pojačano održavanje groblja 44.250,00 kuna. 

Izgrađena je staza na groblju Mala Ludina u iznosu od 345.193,53 kuna 

 

 

 

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

 

Članak 6. 

 

 Za redovito održavanje javne rasvjete tijekom cijele 2019. godine utrošeno je 

90.450,00 kuna. 

 

Članak 7. 

 

 Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

osigurana su iz prihoda komunalne naknade, komunalnog doprinosa i grobne naknade. 

 

Članak 8. 

 

 Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina”. 06.05.2020. 

 

 

 

                    Načelnik: 

 

 

                          Dražen Pavlović 

 

 

 

 

 

 
 


