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  Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 21.02.2018. 

godine u 16,00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.  

  

   

 NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Maja Pesić, Stevo Kovač, Dejan Faltis, Tomislav Bišćan, Damir Belavić, 

Ivan Marečić, Igor Faltis, Nikola Mokosek, Ana Šiprak Lomnicki  

 

 Odsutni vijećnici: Vjekoslav Kamenščak, Vedran Svilić, Jurica Đudarić,     

                                          Dubravko Petir   

 

 OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o. Kutina, 

- Vjekoslav Hanjilec, financijski direktor Eko Moslavine d.o.o. Kutina, 

- Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina, 

- Dražen Kralj, zamjenik Općinskog načelnika Općine Velika Ludina, 

- Jelena Malekinušić, viši upravni referent Općine Velika Ludina, 

- Mirjana Rajtora, administrativni referent I, 

- Mirela Montag, komunalni redar u Općini Velika Ludina, 

- Hrvoje Plaščar, financijski knjigovođa u Općini Velika Ludina, 

- Vanja Kos, novinar Moslavačkog lista Kutina, 

- Branko Nikitović, snimatelj Mreže TV Zagreb. 

 

 

 Sjednicu je otvorio Tomislav Bišćan, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina po ovlaštenju predsjednika Vjekoslava Kamenščaka za vođenje 

10. sjednice Općinskog vijeća. Zamjenik predsjednika pozdravio je sve nazočne 

vijećnike, djelatnike Općine i medije, te utvrdio kvorum za pravovaljanost rada 

sjednice i konstatirao da je na sjednici prisutno 9 vijećnika od ukupno 13, te se mogu 

pravovaljano donositi sve odluke Općinskog vijeća. Napominje da se svaka sjednica 

tonski snima. 

 

 Daje predloženi dnevni red na razmatranje i postavlja pitanje da li ima 

nadopuna. 

 

 Dražen Pavlović, predlaže da se kod točke 2. Aktualni sat stavi točka   

a) Izvješće direktorice Eko-Moslavine d.o.o. Kutina u svezi zbrinjavanja  

otpada i poslovanja Eko-Moslavine d.o.o. Kutina, a točke a) do c) postaju 

točke b) do d). 

 

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje predloženi dnevni red sa navedenom 

nadopunom koji je prihvaćen jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 
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Z  A   K   L   J   U   Č   A   K 

 

 

 Prihvaća se dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina. 

 

 

KLASA:  021-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-3 

 

 

D N E V N I    R E D   : 

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina  

    (Zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća),  

 

2. Aktualni sat: 

    a) Izvješće direktorice Eko-Moslavine d.o.o. Kutina u svezi zbrinjavanja  

        otpada i poslovanja Eko-Moslavine d.o.o. Kutina,  

    b) Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između  

        09. i 10. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina,  

    c) Razmatranje zahtjeva Mehičić Mirsada iz Gornje Vlahiničke u svezi  

        oslobađanja plaćanja jedne rate komunalnog doprinosa, 

    d) Razmatranje zahtjeva Davida Bogdana iz Vidrenjaka za pomoć oko 

        legalizacije romskog naselja u Vidrenjaku, 

             

3. a) Davanje suglasnosti na Pravilnik o zaštiti na radu Knjižnice i čitaonice  

        Velika Ludina, 

    b) Prihvaćanje Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 2017. godinu 

 

4. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina  

    za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, II. Izmjena i 

    dopuna Odluka sa Programima za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture  

    i dr. programa, II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika  

    Ludina i II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa, 

 

5. Donošenje Statutarne Odluke Općine Velika Ludina, 

    

6. Donošenje Poslovničke Odluke Općine Velika Ludina, 

 

7. Donošenje Odluke o odabiru izvoditelja za izgradnju i opremanje reciklažnog  

    dvorišta u Općini Velika Ludina 

 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu sustava 

    tehničke zaštite – video nadzor 
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Ad. 1. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na razmatranje Zapisnik sa 09. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Velika Ludina održane 31.01.2018. godine, te otvara raspravu. Kako 

primjedbi na zapisnik nije bilo, isti daje na glasovanje koji je prihvaćen jednoglasno 

sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

 Prihvaća se Zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

održane 31.01.2018. godine. 

 

Ad. 2. a) 

 

 Tomislav Bišćan, otvara točku „Aktualni sat“, te daje riječ direktorici Eko-

Moslavine d.o.o. Kutina Adrijani Cvrtila, te otvara raspravu. 

 

 Adrijana Cvrtila, ističe kako je na prošloj sjednici Općinskog vijeća donijeta 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada Općine Velika Ludina koju su prema Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bile dužne donijeti do 31. 

siječnja 2018. godine. Ističe kako je cilj Odluke uspostava javnog, kvalitetnog, 

postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada koji će 

biti u skladu s načelnima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i 

zaštitom javnog interesa. Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada je javna usluga od općeg interesa. Odlukom se utvrđuje način 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada, te povezanih javnih usluga odvojenog prikupljanja otpadnog 

papira, metalne ambalaže, staklene ambalaže, plastične ambalaže, otpadnog tekstila, 

te glomaznog otpada koji se sakuplja na području Općine Velika Ludina. 

 

 Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i prikupljanje biorazgradivog 

komunalnog otpada prikupljat će se putem spremnika i vreća od pojedinih korisnika i 

prijevoz do ovlaštene osobe odnosno Eko Moslavine d.o.o. Kutina koja će taj otpad 

obraditi. O preuzetom otpadu vodit će se evidencija koju će voditi davatelj usluge 

koja će sadržavati podatke o korisniku, korištenju usluge za obračunsko mjesto, 

korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, te korištenju usluge 

preuzimanja glomaznog otpada. 

 

 Miješani komunalni otpad iz domaćinstva i iz trgovina, industrije i iz ustanova  

koji su po svojstvima i sastavu slični otpadu iz kućanstava iz kojeg posebnim 

postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, ambalažno staklo, 

metalna ambalaža, plastična ambalaža, tekstil i dr.) Biorazgradivim komunalnim 

otpadom koji je nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 

kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u 

svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. 
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 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Velika Ludina sadrži: opće uvjete 

ugovora s korisnicima, odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge, 

odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, 

odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih 

okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.), provedba Ugovora o korištenju 

javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, područja pružanja javne usluge, 

standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika / vrećica za prikupljanje otpada, 

kriteriji obračuna količine otpada, najmanja učestalost odvoza otpada prema 

područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, kriterij obračuna javne 

usluge, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici 

javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o 

njihovim udjelima, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su 

korisnici javne usluge i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički 

spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, kriteriji za određivanje 

korisnika usluge, odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge, odredbe o 

prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedine korisnike usluga, odredbe o 

korištenju javne površine za prikupljanje otpada, odredbe o količini krupnog 

(glomaznog) otpada koji se preuzima u okviru javne usluge, odredbe o načinu 

podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu 

sustavom sakupljanja, odredbe o ugovornoj kazni, popis adresa reciklažnih dvorišta. 

 

 U raspravi oko načina pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sudjelovali su: Igor Faltis, 

Damir Belavić, Dražen Pavlović, Dražen Kralj na koji je direktorica odgovorila. 

 

2. b) 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako je u materijalima za sjednicu dostavljeno 

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Ludina između 09. i 10. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 25.01.2018. godine do 16.02.2018. 

godine, te otvara raspravu.  

 

 Dražen Pavlović, ističe kako će se zajednički sa Gradom Kutina, Gradom 

Popovača i Općinom Velika Ludina ići u organiziranja edukacije građana oko 

odvajanja otpada. Ujedno istiće da je Općina Velika Ludina kandidirala projekt 

Cvjetne ulice u Velikoj Ludini - mjera 7.2 ‘Ruralni razvoj” preko Agencije za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te je donijeta Odluka o 

prihvatljivosti projekta. Vrijednost projekta je 2.400.000,00 kuna, a Općina Velika 

Ludina sudjeluje u sufinanciranju sa 10%. Podsjeća da je uređena Pintarićeva ulica u 

Vidrenjaku i dom Kompator također Europskim financijskim sredstvima. Od 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odobreno nam je sufinanciranje našeg 

preostalog dijela odnosno 246.287,36 kn. Ističe kako još  ne zna da li je prošao projekt 

proširenja Dječjeg vrtića za koji se očekuje pozitivan odgovor. 

 Ističe kako se planira kupnja zemljišta kraj Osnovne škole Ludina, zemljište 

pok. Đurđice Sudec na kojem postoje dva vlasnika: jedan živi u Zagrebu, a drugi u 

Albaniji s kojim se komunicira preko odvjetnika. Svaki je vlasnik 50% zemljišta.  
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 Ponuđena cijena bila je 20.000,00 eura, a oni su tražili 21.000,00 eura, da bi 

došlo do sklapanja ugovora. Navedeno zemljište se krčilo i čistilo od raslinja, a 

zemljište bi se otkupilo i poklonilo Osnovnoj školi Ludina radi proširenja dvorišta i 

školske dvorane za što bi se tražio novac iz sredstava EU. 

 Pokrenuta je prodaja odmarališta u Malom Lošinju, te ističe kako se na tome 

intenzivno radi. Ističe kako je potrebno, prema Zakonu, do kraja siječnja 2018. godine 

na sjednici Općinskog vijeća donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Velika Ludina. 

 Igor Faltis, postavlja pitanje kad će proširenje Dječjeg vrtića Ludina odnosno 

smatra da ima potrebe i da postoji još djece koja se nisu upisala u vrtić, te zašto se ne 

može u vrtić primiti više djece? Odgovor je dok se za to steknu uvjeti. Kako je i sam 

bio član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, pa je sa svime i upoznat, te zna da prednost 

kod upisa djece u Dječjem vrtiću imaju oba zaposlena roditelja. 

 Dejan Faltis, ističe da ima potrebu da objasni, kao član Upravnog vijeća vrtića, 

da svakom djetetu po pravilu pripada 3 m² prostora u vrtiću, te ističe da postoje 

kriteriji po kojem se djeca primaju u Dječji vrtić. Ako su kapaciteti djece u Dječjem 

vrtiću popunjeni, a jedan roditelj nezaposlen, dijete nije primljeno u vrtić. 

 Dražen Pavlović, ističe da je projekt proširenja Dječjeg vrtića kandidiran iz 

mjera ruralnog razvoja i još se ne zna da li je projekt prihvatljiv ili ne. Smatra da 

kriteriji u našem Dječjem vrtiću nisu tako strogi i ravnateljica svakome izađe u susret 

ako je moguće. 

 Tomislav Bišćan, ističe kako je općinski načelnik dao Izvješće i odgovorio na 

sva postavljena pitanja konstatira da je Općinsko vijeće upoznato sa Izvješćem 

općinskog načelnika između 09. i 10. sjednice Općinskog vijeća od 25.01.2018. 

godine do 16.02.2018. godine, te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

o primanju na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina 

za razdoblje od 25.01.2018. do 16.02.2018. godine 

 

I 

 

 Prima se na znanje Izvješće načelnika Općine Velika Ludina za razdoblje od 

25.01.2018. godine do 16.02.2018. godine. 

 

II 

 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni 

dio. 
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2. c) 

 

 Tomislav Bišćan, daje na razmatranje zahtjev Mehičić Mirsada iz Gornje 

Vlahiničke, Sv. Huberta 15, 44316 Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, 

za oslobođenje plaćanja jedne rate komunalnog doprinosa za zgradu stambene 

namjene (legalizacija za zgradu stambene namjene na katastarskoj čestici broj 2389, 

upisano u z.k. uložak broj: 1775, k.o. Katoličko Selišće) koja iznosi 719,57 kuna.  

 

 Jelena Malekinušić, viši upravni referent, koja ističe da nije dostavljena sva 

potrebna dokumentacija na temelju koje bi se moglo odlučiti o predmetnom zahtjevu, 

npr. Potvrda porezne uprave o prihodima i da li se radi o socijalnom slučaju i sl. 

Ujedno ističe kako se može zatražiti dostava potrebne dokumentacije i tada odlučiti 

sukladno Odluci o komunalnom doprinosu da li se zahtjevu želi udovoljiti. Obrazlaže 

kako je u Odluci o komunalnoj naknadi propisano da se privremeno može osloboditi u 

određenim slučajevima, pa bi sličnu praksu trebalo primijeniti i u slučaju komunalnog 

doprinosa.   

 

 Nakon kraće rasprave  Tomislav Bišćan daje na glasovanje prijedlog da se 

zahtjev Mehičić Mirsada za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa prihvati, za 

koji su vijećnici glasovali sa 7 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, te konstatira 

da zahtjev nije odobren, te je donijet slijedeći  

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Ne udovoljava se zahtjevu Mehičić Mirsada iz Gornje Vlahiničke, Sv. Huberta 

15, 44316 Velika Ludina za oslobođenje plaćanja jedne rate komunalnog doprinosa za 

zgradu stambene namjene (legalizacija za zgradu stambene namjene na katastarskoj 

čestici broj 2389, upisano u z.k.uložak broj: 1775, k.o. Katoličko Selišće), koja iznosi 

719,57 kn iz razloga nedostavljanja dokumentacije iz koje bi bilo vidljivo financijsko 

i socijalno stanje podnositelja zahtjeva. 

  

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-02/18-02/22 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

  

2. d) 

 

 

     Tomislav Bišćan, daje na razmatranje zahtjev Davida Bogdana iz Vidrenjaka 

za pomoć oko legalizacije romskog naselja u Vidrenjaku, na prijedlog općinskog 

načelnika, te otvara raspravu. 
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 Jelena Malekinušić, obrazlaže zahtjev Davida Bogdana iz Vidrenjaka, te 

predlaže da se isti odbaci zbog nenadležnosti kojim se traži oslobođenje romskog 

stanovništva sa područja Općine Velika Ludina od plaćanja komunalne naknade, 

vodnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u 

postupcima legalizacije nekretnina u romskom naselju. Općina Velika Ludina nije 

nadležna za odlučivanje o vodnom doprinosu i naknadi za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih objekata, budući takve naknade nisu isključivi prihod Općine Velika 

Ludina.  

 

 Odlukom o komunalnoj naknadi Općine Velika Ludina propisani su uvjeti za 

privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, a zahtjev za oslobađanje 

podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina. 

 

 Daje na glasovanje zahtjev Davida Bogdana iz Vidrenjaka za pomoć oko 

legalizacije romskog naselja u Vidrenjaku za koji su vijećnici glasovali sa 9 glasova 

PROTIV, te konstatira da zahtjev nije odobren, te je donijet slijedeći 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Odbacuje se zbog nenadležnosti zahtjev Davida Bogdana iz Vidrenjaka, 44316 

Velika Ludina za oslobođenje romskog stanovništva sa područja Općine Velika 

Ludina od plaćanja komunalne naknade, vodnog doprinosa i naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih objekata  u postupcima legalizacije nekretnina u romskom 

naselju.   

II 

 

 Općina Velika Ludina nije nadležna za odlučivanje o vodnom doprinosu i 

naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, budući takve naknade nisu 

isključivi prihod Općine Velika Ludina. 

 Odlukom o komunalnoj naknadi Općine Velika Ludina („Službene novine 

Općine Velika Ludina“ broj: 9/01) propisani su uvjeti za privremeno oslobađanje od 

plaćanja komunalne naknade, a zahtjev za oslobađanje podnosi se Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Velika Ludina.  

 

III 

   

 Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  350-01/18-01/06 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 
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3. a) 

 

 

 Tomislav Bišćan, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, ističe kako je 

potrebno dati suglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu Knjižnice i čitaonice Velika 

Ludina, na prijedlog ravnateljice Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, te otvara 

raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je prema Zakonu o zaštiti na radu i Statutu 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina ravnateljica donijela Pravilnik o zaštiti na radu 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina na koji je potrebno da Općinsko vijeće kao 

osnivač da prethodnu suglasnost. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti 

na Pravilnik o zaštiti na radu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

O  D   L   U   K   A 

o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o zaštiti na radu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina 

 

I 

 

 Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina KLASA: 612-01/18-01/08, URBROJ: 2176-93-18-1 od 

05.02.2018. godine, koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

II 

 

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

Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:  612-01/18-01/___ 

URBROJ: 2176/19-02-18-__ 

 

3. b) 

 

 

     Tomislav Bišćan, ističe da je potrebno prihvatiti Izvješće o radu Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina za 2017. godinu, na prijedlog ravnateljice Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina, te otvara raspravu.  

 

 Nakon obrazloženja Jelene Malekinušić daje na glasovanje Izvješće o radu 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 2017. godinu koje je prihvaćeno jednoglasno 

sa 9 glasova ZA, te je donijet slijedeći 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 2017. 

godinu, Klasa: 612-01/18-01/07, Urbroj: 2176-93-18-1 od 14.02.2018. godine, koje je 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 
II 

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

 

 

KLASA:   612-01/18-01/05 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

Ad. 4. 

 

 

 Tomislav Bišćan, otvara točku 4. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 

2019. i 2020. godinu, II. Izmjena i dopuna Odluka sa Programima za izgradnju i 

održavanje komunalne infrastrukture i dr. programa, II. Izmjena i dopuna Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina i II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih 

programa, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Dražen Pavlović, ističe da je došlo do povećanje stavke za izgradnju 

reciklažnog dvorišta u iznosu od 400.000,00 kuna tako da sada ukupno izgradnja 

reciklažnog dvorišta iznosi 2.780.000,00 kuna. Drugo povećanje u II. Izmjenama i 

dopunama Odluke bilo je povećanje transfera N.K. Sokol za 30.000,00 kuna i treće 

povećanje Proračuna u iznosu od 180.000,00 kuna je zbog planirane kupnje zemljišta 

kraj Osnovne škole Ludina u svrhu izgradnje školske dvorane. 

 

 Tomislav Bišćan, nakon obrazloženja općinskog načelnika daje na glasovanje 

II. Izmjene i dopune Odluke o  Proračunu Općine Velika Ludina za 2018. god. koje su 

prihvaćene jednoglasno sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 

2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu koje su prihvaćene sa 9 

glasova ZA. 

  

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova 

ZA. 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2018. 

godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 
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 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu 

za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 

financiranju predškolskog odgoja za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova 

ZA. 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad 

standarda u osnovnom školstvu za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 

2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 

2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 

2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Velika Ludina za 2018. godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA. 

 

 Daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. 

godinu koje su prihvaćene sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

 

O   D   L   U   K   A 

 

Donose se: 

- II. Izmjene i dopune Odluke o  Proračunu Općine Velika Ludina za 2018. god., 

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu i  

  Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  

  infrastrukture za 2018. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

  za 2018. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2018. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2018. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za  

  2018. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu   

  za 2018. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu,  

- II. Izmjene i dopune Programa Razvoja civilnog društva za 2018. godinu, 

- II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2018.  

  godinu,   
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- II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2018.  

  godinu 

  koji su sastavni dio ove Odluke, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“.  

 

 

KLASA: 400-06/18-01/__ 

URBROJ: 2176/19-02-18-__ 

 

Ad. 5. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na razmatranje prijedlog Statutarne Odluke Općine 

Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je novim Zakonom o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi potrebno donijeti Statutarnu 

odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina koji je potrebno 

uskladiti sa navedenim izmjenama Zakona, a koji se odnosi na: rodno značenje, grb i 

zastavu, postupak i način raspisivanja referenduma za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika, trajanje mandata članova Općinskog vijeća, postupak oko 

donošenja proračuna i druge izmjene i dopune. 

 

 Tomislav Bišćan, nakon obrazloženja daje na glasovanje prijedlog Statutarne 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

STATUTARNA ODLUKA O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA 

S  T  A  T  U  T A  

  OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 

6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) u članku 1. iza stavka1. dodaje se stavak 2. koji glasi:  

„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod.“ 

Članak 2. 

 

 U članku 4. stavak 3. riječi: „- službu Općine Velika Ludina“ brišu se. 

 

Članak 3. 

 

U članku 9. iza stavka1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske 

i drugim propisima.“ 

 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 
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Članak 4. 

 

U članku 22. stavci: 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:  

„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se 

opozvati putem referenduma. 

 

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača Općine Velika Ludina, 

- 2/3 članova Općinskog vijeća. 

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja 

birača, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu sa člankom 22.a stavak 2. 

ovog Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 

potrebnog broja birača. 

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog 

vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika koji je izabran zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom 

većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog 

načelnika. 

 

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se 

raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog 

referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 

općinskog načelnika. 

 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje 

provedba referenduma.“ 

 

Članak 5. 

 

U članku 22.a stavak 2. brojka: „8“ zamjenjuje se brojkom: „30“. 

 

Članak 6. 

 

 Članak 42. mijenja se i glasi:  

 „Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih 

redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade 

Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

 Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do 

isteka tekućeg mandata člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji 
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se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 

lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi.“ 

  

Članak 7. 

 

 U članku 43. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 „Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 

sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“ 

 

Članak 8. 

 

 Članak 56. mijenja se i glasi: 

 „Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja 

dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika 

Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.“ 

 

Članak 9. 

 

 U članku 57. stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi: 

 „- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Velika Ludina 

i drugom raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 

stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 

imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna ako je stjecanje i otuđivanje planirano u 

proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,“. 

  

 Stavak 3. mijenja se i glasi: 

 „Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točka 12. ovog članka općinski 

načelnik dužan je objaviti u prvom broju „Službenih novina Općine Velika Ludina“ 

koji slijedi nakon donošenja te odluke“. 

 

Članak 10. 

 

 U članku 64. stavak 1. riječi: „- služba Općine Velika Ludina“ brišu se. 

 

Članak 11. 

 

 U članku 68. iza riječi: „djelokruga“ dodaju se riječi: „osobito u svrhu pripreme 

projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“ 

 

Članak 12. 

 

 U članku 78. stavak 1. riječi: „organizacije i udruženja građana“ zamjenjuju se 

riječima: „članovi Općinskog vijeća“. 

 U stavku 2. riječi: „ili njihove organizacije i udruženja“ brišu se. 
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Članak 13. 

 

 Članak 94. mijenja se i glasi: 

 „Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinskih načelnik 

te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako 

ono učestalo krši statut Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 

poslove.“. 

 

Članak 14. 

 

 U članku 96. stavak 1. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“. 

 

Članak 15. 

 

 U članku 97. stavak 2. točka 6. mijenja se i glasi: „6. udio u zajedničkom 

porezu“. 

 U točki 7. riječi: „i dotacija“ brišu se. 

 

 

Članak 16. 

 

 U članku 100. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:  

„Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog 

proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim 

zakonom.“ 

 Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. 

 Dosadašnji stavak 3. briše se.  

 

Članak 17. 

 

 Iza članka 100. dodaje se novi članak 100.a koji glasi:  

 

 „Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče 

prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna 

u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog 

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 

zajedno s njim. 

 

 U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 

općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno 

posebnom zakonu. 

 

 Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun 

u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost. 

 

 Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 

dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću. 
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 Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 

1. ovog članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“. 

 

 Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovog članka razriješeni 

općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske 

u roku od 8 dana od dana objave rješenja. 

 

 Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan. 

 

 Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od 

dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike 

Hrvatske i razriješenom općinskom načelniku. 

 

 Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim 

novinama“. 

 

 Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati 

prijevremene izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke 

Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. 

 

Članak 18. 

 

 Iza članka 100. a dodaje se članak 100. b koji glasi:  

 „Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, 

privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o 

privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela 

Općine Velika Ludina i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s 

posebnim zakonom. 

 

 Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. 

prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog 

načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

 

 U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije 

razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se 

obavlja izdržavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

 

 Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik 

predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su 

uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska 

povjerenika. 

 

 Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 

 

 Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovog 

članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim 

zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“ 
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Članak 19. 

 

 U članku 106. riječi: „obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuju se riječima: 

„nadzire zakonitost“. 

 

Članak 20. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta 

Općine Velika. 

 

Članak 21. 

 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   021-01/18-01/06 

URBROJ: 2176/19-02-18-2 

 

Ad. 6.  

 

 

 Tomislav Bišćan, otvara točku 6. Donošenje Poslovničke Odluke Općine 

Velika Ludina, na prijedlog općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je prema Zakonu o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi potrebno donijeti Poslovničku odluku o II. Izmjenama i 

dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Ludina u kojem je potrebno 

izmijeniti članak 15. koji se odnosi na mandat člana Općinskog vijeća, u članku 19. 

dodaje se novi stavak, u članku 77. briše se jedna riječ, članak 94. mijenja se, a odnosi 

se na donošenje proračuna. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje prijedlog Poslovničke Odluke o II. 

Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Ludina koja je 

prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 

 

POSLOVNIČKA ODLUKA 

 O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA 

P O S L O V N I K A OPĆINSKOG VIJEĆA 

  OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

Članak 1. 

 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Velika Ludina („Službene novine 

Općine Velika Ludina“ br. 6/09 i 2/13) članak 15. mijenja se i glasi: 

 

 „Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih 

redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade 
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Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

 Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do 

isteka tekućeg mandata člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji 

se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 

lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi.“ 

Članak 2. 

 

U članku 19. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 

 „Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 

sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“ 

 

Članak 3. 

 

 U članku 77.stavak 4. riječ „danom“ zamjenjuje se riječima „dan nakon.“ 

 

Članak 4. 

 

 Članak 94. a mijenja se i glasi: 

 

 „Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, 

privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o 

privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela 

Općine Velika Ludina i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s 

posebnim zakonom. 

 

 Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. 

prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog 

načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

 

 U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije 

razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se 

obavlja izdržavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

 

 Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik 

predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su 

uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska 

povjerenika. 

 

 Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 

 

 Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovog 

članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim 

zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“ 
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Članak 5. 

 

 Ova Poslovnička Odluka o II. Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Velika Ludina stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

 

 

KLASA:   021-01/18-01/07 

URBROJ: 2176/19-02-18-1 

 

Ad. 7. 

 

 

 Tomislav Bišćan, otvara točku 7. Donošenje Odluke o odabiru izvoditelja za 

izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Velika Ludina, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, obrazlaže da je u otvorenom postupku javne nabave male 

vrijednosti putem EOJN dana 29. prosinca 2017. godine objavljen poziv za 

nadmetanje. U privitku se nalazi Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda iz kojeg je 

vidljivo da su bili zainteresirani Kapitel d.o.o. i Strabag d.o.o. . Kapitel d.o.o. nije 

dostavio tehničke uvjete tražene natječajem, a Strabag d.o.o. nije dostavio ponudu. 

Dostavljena je samo jedna ponuda Zajednice ponuditelja, te je takav i prijedlog 

Odluke je da se za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Velika Ludina 

prihvati ponuda Zajednice ponuditelja: MIPEK d.o.o. Industrijska cesta bb, Križ i 

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Etanska cesta 8, Ivanić-Grad, po cijeni od 

2.081.082,43 kune bez PDV-a odnosno 2.601.353,04 kune s PDV-om.  

 

 Dražen Pavlović, Ističe kako su na raspisan natječaj za izvođača radova za 

izgradnju reciklažnog dvorišta dokumentaciju za nadmetanje podigli: Kapitel i 

Strabag. Kapitel nije zadovoljio tehničke uvjete tražene natječajem, a Strabag nije 

dostavio ponudu jer je vjerojatno odustao, tako da je prihvatljiva samo jedna ponuda 

Zajednice ponuditelja: MIPEK d.o.o. Križ i Elektro centar Petek d.o.o. Ivanić-Grad, 

što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Vrijednost projekta je 

2.300.000,00 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nam je odobrio 

financijska sredstva u iznosu od 1.993.754,78. Budući je projekt rađen 2015. godine u 

međuvremenu je došlo do povećanja cijena, a razliku će platiti Općina Velika Ludina, 

što je i planirano u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 Tomislav Bišćan, daje na usvajanje Odluku o odabiru izvođača radova na 

izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Općini Velika Ludina koja je prihvaćena 

jednoglasno sa 9 glasova ZA, te je donijeta slijedeća 
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O D L U K A   O   O D A B I R U 

 

I. 

 

U postupku javne nabave male vrijednosti, evidencijski broj nabave: 1/2018, za 

predmet nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Velika Ludina 

odabire se ponuda  

Zajednice ponuditelja: MIPEK d.o.o., Industrijska cesta b.b., 10314 Križ, OIB: 

07285361673;    ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Etanska cesta 8, 10310 Ivanić 

Grad, OIB: 17491977848. 

Cijena ponude  2.081.082,43 kune bez PDV, odnosno 2.601.353,04 kune s PDV-om. 

 

II. 

Sukladno članku 306. ZJN 2016, rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave 

odluke. 

  

III. 

Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke sklopiti ugovor o javnoj nabavi s odabranim 

ponuditeljem. 

                                                               

IV. 

 

Razlozi za isključenje ponuditelja: nema. 

Razlozi za odbijanje ponuda: sukladno čl. 295. st.1 ZJN 2016 odbija se ponuda 

ponuditelja Kapitel d.o.o. Ivanić Grad jer je na temelju rezultata pregleda i ocjene 

ponuda i provjere uvjeta iz čl. 291. utvrdio da je dostavljena ponuda neprihvatljiva jer 

nisu ispunjeni svi uvjeti za kvalitativni odabir u dijelu koji se odnosi na tehničku i 

stručnu sposobnost. 

 

                                                                  V. 

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koji će se uz 

Odluku dostaviti bez odgode ponuditeljima u postupku, sukladno ZJN 2016 putem 

EOJN RH. 

 

O b r a z l o ž e n j e : 

 

 

Naručitelj je na temelju članka 356. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) proveo 

otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja i 

opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Velika Ludina, ev. broj: 1/2018 te je:  

- Procijenio ukupnu vrijednost predmeta nabave na 1.764.633,90  kuna bez 

PDV-a,  

- Imenovao stručno Povjerenstvo  za provođenje postupka nabave, 

- Dana 28.12.2017. godine poslao u Elektronički oglasnik javne nabave 

obavijest o nadmetanju, koja je objavljena 29.12.2017. pod brojem: 2017/S 

0F2-0027917. 

- Javno otvorio ponude 22.01.2018. godine u 9,00 sati te utvrdio da su u 

postupku nabave  pristigle dvije ponude. 

-    Izvršio pregled i ocjenu ponuda od strane članova stručnog povjerenstva za  
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     Javnu nabavu zaključno s danom 15.02.2018. godine i izradio Zapisnik o  

     pregledu i ocjeni ponuda koji se nalazi u privitku ove Odluke. 

  -  pregledom i ocjenom ponuda od strane članova stručnog povjerenstva ocijenio  

     da je izabrana ponuda sukladna dokumentaciji o nabavi. 

 -   Naručitelj će imati osigurana financijska sredstva. 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

 

Protiv ove Odluke može se, sukladno članku 405. ZJN 2016. izjaviti žalba 

Državnoj komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: 

Državna komisija, Zagreb, Koturaška cesta 43/IV), u roku deset dana od dana 

primitka ove Odluke.  

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. ZJN 2016, a 

dostavlja se u pisanom obliku, neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem, 

ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu 

s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj 

komisiji, Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv 

način. 

 

 

KLASA:  351-01/18-01/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-10 

 

Ad. 8. 

 

 Tomislav Bišćan, ističe kako je potrebno donijeti Odluku o odabiru 

najpovoljnije ponude za nabavu sustava tehničke zaštite – video nadzor, na prijedlog 

općinskog načelnika, te otvara raspravu. 

 

 Jelena Malekinušić, ističe kako se radi o komunalnim djelatnostima, pa je 

stoga potrebna Odluka Općinskog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu 

sustava tehničke zaštite. Poziv za dostavu ponuda upućen je na tri gospodarska 

subjekta od kojih se odazvao samo jedan i to Telital mobitel d.o.o. iz Zagreba, M. 

Matošeca 8, po cijeni od 27.835,83 kune bez PDV-a odnosno 34.794,79 kuna sa 

PDV-om.  

 

 Tomislav Bišćan, daje na glasovanje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude 

za nabavu sustava tehničke zaštite koja je prihvaćena jednoglasno sa 9 glasova ZA, te 

je donijeta slijedeća 

 

O  D  L  U  K  A  

 

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA  

NABAVU SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE 

 

I 

 

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

                                          OIB: 02359032919 
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2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava sustava tehničke zaštite. 

 

3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  28.000,00 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 2018.  godinu, evidencijski broj nabave: 5.        

 

5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  30 dana 

 

6. IZABRANI PONUDITELJ:  Telital mobitel d.o.o. M. Matošeca 8, 10000 Zagreb. 

  

7. CIJENA IZABRANE PONUDE: 27.835,83 kuna bez PDV-a, ukupna cijena  

    34.794,79 kuna sa PDV-om. 

    
II 

 

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

Ludina“. 

 

 

KLASA:  363-01/18-02/01 

URBROJ: 2176/19-02-18-5 

 

 

 

 Završeno u 17:35 sati. 

 

 

           Zapisničar:                      Predsjednik: 

 

 

 

       Mirjana Rajtora             Vjekoslav Kamenščak  


