
I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 

 

o radu Općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina između 32. i 33. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(od 06.05.2020. godine do 12.06.2020.  godine) 

 

 

1. PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU,  

    TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA   

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca  u pogledu obrade osobnih podataka i 

pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Općina Velika Ludina (u daljnjem 

tekstu: Općina) je obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679. 

 

Članak 2. 

 

Općina je sukladno čl. 4. Opće uredbe voditelj obrade osobnih podataka koji sam ili zajedno s 

drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom ili pravom EU. 

 

Članak 3. 

 

U skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće 

značenje: 

„osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet 

utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest 

osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora 

kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć 

jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, 

ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca 

 

„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima 

ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim 

sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, 

prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, 

širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, 

ograničavanje, brisanje ili uništavanje 

 

„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema 

posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na 

funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi 

 

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo 

tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; 

kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, 



voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom 

Unije ili pravom države članice; 

 

„primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo 

kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.   

 

„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo 

koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu 

osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade 

 

„privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno 

izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje 

pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose; 

 

„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili 

nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim 

podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani 

 

„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne 

mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da 

se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim 

mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je 

identitet utvrđen ili se može utvrditi 

  

Članak 4. 

 

Općina osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. 

  

Općina obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u posebne, izričite 

i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama. 

 

Osobne podatke koje Općina obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Oni podaci koji nisu 

točni Općina bez odlaganja briše ili ispravlja. 

 

Općina osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika i to samo onoliko 

dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci 

mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe 

arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke 

svrhe. 

 

Općina osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost 

osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog 

gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. 

 

 

Članak 5. 

 

OPĆINA VELIKA LUDINA sa sjedištem u Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, Hrvatska, 

a (u daljnjem tekstu OPĆINA VELIKA LUDINA) temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe 

o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. 



je Voditelj obrade osobnih podataka, te je dužan nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i 

zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.  

 

Članak 6. 

 

Temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016, OPĆINA VELIKA LUDINA vodi evidencije o 

aktivnostima obrade za koje je odgovoran. Te evidencije sadrže sljedeće informacije: 

a) Ime i kontaktne podatke voditelja obrade  

b) Službenika za zaštitu podataka 

c) Opis kategorije ispitanika 

d) Kategoriju osobnih podataka 

e) Kategoriju primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, 

uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije 

f) Rokove brisanja različitih kategorija podataka 

g) Opis organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera  

 

Voditelj obrade OPĆINA VELIKA LUDINA vodi slijedeće evidencije o aktivnostima obrade 

(Članak 30) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.:  

 

• Evidencija kandidata za zapošljavanje putem samoinicijativnog javljanja 

• Evidencija kandidata za zapošljavanjem temeljem natječaja/oglasa 

• Evidencija o kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa 

• Evidencija kandidata za javne radove 

• Evidencija članova povjerenstva za provedbu natječaja 

• Evidencija zaposlenih radnika 

• Evidencija o radnom vremenu 

• Evidencija odluka o pravima radnika 

• Evidencija obračuna plaća 

• Evidencija ugovora o djelu 

• Evidencija obračuna drugog dohotka 

• Evidencija putnih naloga 

• Evidencija zapisnika o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način 

• Evidencija uvjerenja za osposobljavanje pučanstva provedbu preventivnih mjera zaštite 

od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom 

• Evidencija uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika 

• Evidencija usavršavanja radnika 

• Evidencija podnositelja zahtjeva temeljem Zakona na pravo na pristup informacijama 

• Evidencija osuđenika upućenih na rad za opće dobro 

• Evidencija članova civilne zaštite 

• Evidencija članova predstavničkog tijela i izvršnog tijela  

• Evidencija videonadzora 

• Evidencija ponuditelja u jednostavnoj nabavi 

• Evidencija urudžbenog zapisnika 



• Evidencija prijemna knjiga za poštu 

• Evidencija komunalnih prekršitelja 

• Evidencija obveznika naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

• Evidencija obveznika komunalnog doprinosa 

• Evidencija obveznika komunalne naknade 

• Evidencija obveznika naknade za uređenje voda 

• Evidencija vlasnika pasa 

• Evidencija rješenja o novom grobnom mjestu 

• Evidencija dozvola za ukop 

• Evidencija promjene podataka o korisniku grobnog mjesta 

• Evidencija suglasnosti za radove na groblju 

• Evidencija grobni očevidnik 

• Evidencija grobna naknada 

• Evidencija prijavitelja štete nastale elementarnom nepogodom 

• Evidencija ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta 

• Evidencija savjetovanja s javnošću 

• Evidencija korisnika jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete i darova za 

djecu 

• Evidencija korisnika jednokratne novčane pomoći 

• Evidencija korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

• Evidencija korisnika pomoći za podmirenje troškova nabave ogrijeva 

• Evidencija korisnika minimalne zajamčene naknade 

• Evidencija korisnika programa „Pomoć zajednici“ 

• Evidencija korisnika stipendija 

• Evidencija sufinanciranja smještaja u učeničke domove 

• Evidencija korisnika sufinancirane prehrane 

• Evidencija polaznika prakse 

• Evidencija zamolbi za donaciju 

• Evidencija ugovora o privremenom korištenju Društvenih domova  

• Evidencija produženja radnog vremena obrtnicima 

• Evidencija korisnika javnih površina  

 

Evidencije podataka moguće je dodavati, mijenjati i brisati ovisno o potrebama poslovanja. 

Članak 7. 

Naziv voditelja obrade – evidencija o aktivnostima obrade i njegovo sjedište, odnosno adresa 

 

OPĆINA VELIKA LUDINA sa sjedištem u Velikoj Ludini, Sv. Mihaela 37 

 

Članak 8. 

Svrha obrade 

 

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza OPĆINE VELIKA 

LUDINA 

Članak 9. 

Pravni temelj uspostave evidencije o aktivnostima obrade 



 

Pravni temelj za uspostavu evidencija o aktivnostima obrade osobnih podataka proizlazi iz 

zakona. 

 

II. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA 

 

Članak 10. 

 

Općina imenuje službenika za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka imenuje se iz 

redova službenika Općine.  

  

Kontakt podatke službenika za zaštitu podataka Općina objavljuje na svojim web stranicama te 

o osobi imenovanoj za službenika obavještava  nadzorno tijelo. 

 

Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba 

Općine i njezinih zaposlenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim 

obvezama iz Opće uredbe, prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o 

zaštiti, omoguće prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom.  

 

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u 

obavljanju svoje dužnosti. 

 

 III. OBRADA OSOBNIH PODATAKA 

 

Članak 11. 

 

Općina osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 

- da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha 

- da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka   

- da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Općine 

- da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe 

- da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti 

Općine 

- da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Općine ili treće strane, osim u slučaju kada 

su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu 

osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.   

 

Članak 12. 

 

Privola kojom ispitanik Općini daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose 

mora biti dobrovoljna, dana u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, 

jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.    

 

Članak 13. 

 

U postupku obrade osobnih podataka Općina na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) 

ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi 

obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima Općine, namjeri 

predaji osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o 



postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih 

podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.  

 

IV. PRAVA ISPITANIKA 

 

Članak 14. 

 

Ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke sadržane u sustavu pohrane Općine koji se na njega 

odnose. 

 

Ispitanik ima pravo ispisa osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose.  

  

Općina će bez odgađanja, na zahtjev ispitanika ispraviti netočne podatke koji se na njega odnose 

odnosno temeljem traženja ispitanika iste dopuniti. 

 

Općina će bez odgađanja, temeljem zahtjeva ispitanika, provesti brisanje osobnih podataka koji 

se na njega odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su 

prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji. 

 

Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti 

podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.  

 

Članak 15. 

 

U svrhu zaštite osobnih podataka Općine, u svim slučajevima kada je to moguće, a posebice 

prilikom javnog objavljivanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, 

provodi pseudonimizaciju podataka. 

 

 

V. SUSTAV POHRANE 

Članak 16. 

 

Općina prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih dužnosnika (općinski načelnik, zamjenik 

općinskog načelnika, vijećnici općinskog vijeća), službenika i namještenika.  

 

Članak 17. 

Općinski načelnik donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka iz 

čl. 11. ovog Pravilnika. 

VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

Članak 18. 

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u 

registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem 

korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se 

radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije. 

 

 



Članak 19. 

 

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su poduzeti tehničke, kadrovske i 

organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od 

slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, 

nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. 

 

Članak 20. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 6/18).  

 

Članak 21. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“ i na Internet stranici Općine.  08.05.2020. 

 2. Odluka o prihvaćanju ponude SALVE SERVITIUM j.d.o.o., Josipa Buturca 1, 48260 

Križevci, br.: 03/20 od 09.05.2020. godine za Izradu procjene rizika na radu – Izmjene i dopune 

u iznosu od 400,00 kuna (usluga je neoporeziva prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u, te se isti ne 

obračunava niti se ne prikazuje na računu) iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 12.05.2020. 

 

3. Odluka o prihvaćanju ponude EURONET – Obrta za računalne usluge, vl. Danijela 

Jovanov, Cvjetna 12, 44316 Velika Ludina, br. 113 od 13.05.2020. godine za nabavu prijenosnog 

računala Lenovo IdeaPad S 145 za ured tajništva Općine Velika Ludina u iznosu od 3.340,00 

kuna bez PDV-a odnosno 4.175,00 kuna s PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 13.05.2020. 

 

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

    na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina 

                za razdoblje od 2020. do 2025. godine 

 

I. 

 Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

na okoliš (u daljnjem tekstu: OCJENA) Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Velika 

Ludina za razdoblje 2020. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: PGO Općine Velika Ludina). 

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

 

II. 

 Razlog za donošenje PGO Općine Velika Ludina proizlazi iz obveze propisane 

odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 

14/19 i 98/19). 

 

 

 

 



III. 

Cilj donošenja PGO Općine Velika Ludina je dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja 

otpadom na cjelokupnom području Općine Velika Ludina u skladu s relevantnim zakonskim i 

podzakonskim odredbama, s općim ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog smanjenja 

ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i odvojenog 

prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno smanjenje 

količine otpada za konačno odlaganje uz poseban naglasak na edukaciju stanovništva i 

unaprjeđenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom. 

 

IV. 

 Programsko polazište je činjenica da se prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada trenutno 

provode na cijelom području Općine Velika Ludina, u 12 naselja organizirano je odvojeno 

sakupljanje otpada putem vreća na „kućnom pragu“ (papir, plastika, bio otpad), reciklažno 

dvorište za odvojeno prikupljanje raznih vrsta otpada te su na području Općine Velika Ludina 

definirane lokacije na kojima se provode posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada. 

 

V. 

            PGO Općine Velika Ludina obuhvatiti će sustav gospodarenja otpadom na cjelokupnom 

području Općine Velika Ludina uspostavljanjem funkcionalnijeg sustava gospodarenja otpadom 

usklađenog sa standardima Europske unije s jednakim uvjetima i mogućnostima na cjelokupnom 

području Općine Velika Ludina. 

 

VI. 

      Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš Nacrta PGO Općine Velika Ludina, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Uredbe o strateškoj 

procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).  

 

VII. 

 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. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3,10000 Zagreb 

6. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Ul. Antuna Cuvaja 16, 44000  

Sisak 

   

VIII. 

 Jedinstveni 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.  

 

 

 



IX. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i 

„Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 13.05.2020. 

 

 

5. Odluka kojom se odobrava sklapanje Dodatka I. Ugovora sa Privrednom bankom 

Zagreb, - Dioničko društvo, Zagreb, Radnička cesta 50, o zakupu dijela prostora u Velikoj 

Ludini, Obrtnička 3, za potrebe bankomata, po cijeni zakupa od 40,00 EUR (slovima: 

četrdeseteura) mjesečno uvećano za PDV, a plaćanje se obavlja za tri mjeseca unaprijed, u 

kunama po srednjem tečaju za EUR po tečajnoj listi Privredne banke Zagreb d.d. na prvi radni 

dan u mjesecu za tromjesečje za koji se zakupnina plaća. 

 

Dodatkom I. Ugovoru o zakupu dijela prostora u Velikoj Ludini, Obrtnička 3, za potrebe 

bankomata produžuje se rok trajanja osnovnog ugovora od 05.11.2020. do 04.11.2025. godine.  

 

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

Općine Velika Ludina“.  15.05.2020. 

 

 

6. ODLUKA  O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA  

    PROVOĐENJE USLUGA 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 na  

    području Općine Velika Ludina 

 

3. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  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 prema  

    Zakonu o komunalnom gospodarstvu, evidencijski broj nabave: 05-20,  

    CPV oznaka: 85200000-1.        

 

5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  4 godine 

 

6. IZABRANI PONUDITELJ:   „Veterinarska stanica Kutina d.o.o.“, Vladimira Nazora  

    61,  44320 Kutina.  

 

7. Cijena ponude za jednu godinu: 23.950,00 kn bez PDV-a odnosno 29.937,50 kn sa PDV-om.  

 

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

15.05.2020. 

 

 



7. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PROVOĐENJE 

                PREVENTIVNO-SANITARNIH MJERA ZAŠTITE LJUDI, PRIVREDNIH 

      I POSLOVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

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. GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  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 prema  

    Zakonu o komunalnom gospodarstvu, evidencijski broj nabave: 04-20, CPV oznaka:  

    90923000-3.        

 

5. ROK SKLAPANJA UGOVORA:  4 godine 

 

6. IZABRANI PONUDITELJ:   „Veterinarska stanica Kutina d.o.o.“, Vladimira Nazora  

   61,  44320 Kutina.  

 

7. Cijena ponude za jednu godinu: 28.170,00 kn bez PDV-a odnosno 35.212,50 kn sa  

    PDV-om.  

 

II 

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

15.05.2020. 

 

 

8. Odluka kojom se odobrava isplata nagrade službenicima i namještenicima Općine 

Velika Ludina koji su za vrijeme pandemije COVID-19 bili izloženi većem opsegu posla u iznosu 

od 1.000,00 kuna uz plaću za mjesec svibanj i to: Jelena Malekinušić, Hrvoje Plaščar, Mirjana 

Rajtora, Verica Kesak, Biljana Marković, Dario Hegel. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 18.05.2020. 

 

9. Odluka o prihvaćanju ponude Poduzeća BARBARIĆ PRODUKT d.o.o. za 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Žutička ulica 30, 10310 Ivanić-Grad, br. 035-20 od 19.05.2020. 

godine za nabavku kontejnera za krpe zatvoreni u iznosu od 8.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 

10.000,00 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“. 19.05.2020. 

 

 



10. ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE  

      CENTRALNOG GRIJANJA DRUŠTVENOG DOMA VELIKA LUDINA 

 

1. Podaci o naručitelju: 

Naziv: Općina Velika Ludina 

Sjedište: Velika Ludina 

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina 

OIB: 02359032919 

      mail adresa: opcina@ludina.hr. 

2. Predmet nabave: Centralno grijanje Društvenog doma Velika Ludina 

3. Procijenjena vrijednost nabave:  48.000,00 kuna bez PDV-a.   

4. Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine V. Ludina za 2020. godinu.   

5. Mjesto izvršenja ugovora:   Društveni dom Velika Ludina  

6.  Rok trajanja ugovora:  30 dana 

7. Rok za podnošenje ponuda: 08.06.2020. godine do 13,00 sati. 

8. Evidencijski broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu:      27-

2020.   

9. Zakonska osnova za provođenje postupka prikupljanja ponuda je: članak 7. 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 Općine Velika Ludina. 

12. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 22.05.2020. 

   

   

11. Odluka  - U postupku jednostavne nabave roba i usluga centralnog grijanja 

Društvenog doma Velika Ludina, poziv za dostavu ponude upućuje se na adresu jednog 

gospodarskog subjekta: TERMO-CENTRAL BATKOVIĆ d.o.o., Šartovac, Šartovačka ulica 

16/A, 44320 Kutina, zbog hitnosti radova. 

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

Općine Velika Ludina“. 22.05.2020. 

 

12. Odluka kojom se prihvaća ponuda Elektrocentra Petek d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 

Ivanić-Grad br. 100038904 od 25.05.2020. godine za nabavu cijevi gigapipe SN8 PP DN/ID 300 

(6 kom) zbog hitne sanacije propusta u Grabričini u iznosu od 609,00 kuna bez PDV-a odnosno 

762,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općina Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 25.05.2020. 

 

13. Odobrava se ugradnja auto kuke kod ŠOBAK PROMETA j.d.o.o., Konšćani 100, 

10315 Novoselec, na službeno vozilo Općine Velika Ludina Volkswagen Caddy 2.0 SDI, reg. 

oznake KT326DD u iznosu od 1.800,00 kuna (Poduzetnik nije u sustavu PDV-a prema članku 

90. Zakona o PDV-u, PDV nije obračunat) iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 26.05.2020. 

 

    



 14. Odluka kojom se odobrava isplata naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) 

za 2020. godinu u iznosu od 2.500,00 kn iz Proračuna Općine Velika Ludina službenicima i 

namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina i to: 

 

- Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik 

- Hrvoje Plaščar, viši refrent za financijske poslove 

- Mirjana Rajtora, refrent za administrativne poslove 

- Dario Hegel, domar 

- Biljana Marković, spremač. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 01.06.2020. 

 

 15. Odluka kojom se daje suglasnost za isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora 

(regres) za 2020. godinu u iznosu od 2.500,00 kn iz Proračuna Općine Velika Ludina ravnateljici 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina Josipi Lažeta. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 01.06.2020. 

 

16. Odluka kojom se odobrava sklapanje Ugovora sa Županijskom upravom za ceste 

Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, Sisak, o zajedničkom financiranju radova 

izvanrednog održavanja na Ž3130, Ž3158 i L33003 na području Općine Velika Ludina. 

 

Procijenjena vrijednost radova iz stavka 1. ove Odluke iznosi 99.750,00 kuna sa PDV-

om a Općina Velika Ludina se obvezuje sudjelovati u sufinanciranju radova izvanrednog 

održavanja u iznosu od 50% ukupne vrijednosti radova obračunatih po okončanoj situaciji (PDV 

uključen) iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 09.06.2020. 

 

17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova 

                  centralnog grijanja Društvenog doma Velika Ludina 

    

1. Podaci o naručitelju: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina,             

    OIB: 02359032919, zastupana po načelniku: Draženu Pavloviću. 

 

2.  Predmet nabave:  Centralno grijanje Društvenog doma Velika Ludina 

 

3.   Odabrani  ponuditelj: TERMO-CENTRAL BATKOVIĆ d.o.o. Šartovac,  

                                           Šartovačka ulica 16/A, 44320 Kutina   

 

4.  Razlog odabira:  prihvatljiva ponuda ponuditelja u iznosu 47.360,00 kn bez PDV-a 

     odnosno 59.200,00 kuna sa PDV-om. 

 

5. Uputa o pravnom lijeku: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u 

pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalitelj je dužan istodobno 

jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji. Žalba se izjavljuje u roku 5 

dana  od dana primitka odluke o odabiru.  10.06.2020. 



                  

18. Odluka kojom se odobrava isplata slijedećih jednokratnih financijskih pomoći na 

prijedlog Odbora za socijalnu skrb Općine Velika Ludina i to: 

 

I 

 

- Vorel Marici iz Grabričine, Čazmanska ulica 4, OIB: 71352103000, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za kupnju osnovnih namirnica za život. 

 

- Oštrec Božici iz Okola, Naftaplinska ulica 1, OIB: 18387912264,  jednokratna financijska 

pomoć u iznosu od 500,00 kuna za kupnju osnovnih namirnica za život. 

 

- Ivanić Mirjani iz Vidrenjaka, Mije Stuparića 34, OIB: 87394138728, jednokratna 

novčana pomoć u iznosu od 500,00 kuna za saniranje krovišta na stambenom objektu u 

kojem živi. 

 

- Haban Davoru iz Vidrenjaka, Mije Stuparića 63, OIB: 65596502126, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za kupnju lijekova i dr. potrepština zbog 

bolesti. 

 

- Kirin Nevenki iz Gornje Vlahiničke, Radićeva ulica 8, OIB: 02581195739, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za kupnju osnovnih namirnica za život. 

 

- Pelegrin Ivani iz Okola, Crkvena 153, OIB: 51620623956, jednokratna financijska pomoć 

u iznosu od 500,00 kuna za kupnju osnovnih namirnica za život. 

 

- Kasalo Marijanu iz Velike Ludine, Moslavačka ulica 25, OIB: 38962670120, jednokratna 

novčanu pomoć u iznosu od 500,00 kuna radi plačanja troškova liječenja i odlaska na 

kontrole. 

 

- Uroić Stjepanu iz Velike Ludine, Obrtnička ulica 81, OIB: 11300820780, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za plaćanje režijskih troškova i kupnju 

namirnica za život. 

 

- Horvat Zorici iz Okola, Crkvena 136, OIB: 41026232407, jednokratna novčana pomoć u 

iznosu od 500,00 kuna za plaćanje režijskih troškova i kupnju namirnica za život. 

 

- Horvat Veri, Staro Brdo 14, Mustafina Klada, OIB: 15709239689, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za nabavu drva za ogrjev. 

 

- Mihelčić Adrijani, Moslavačka 12, Gornja Vlahinička, OIB: 64152987155, jednokratna 

financijsku pomoć u iznosu od 500,00 kuna za popravak krovišta nakon oluje i 

nevrijemena. 

 

- Zajec Janku iz Male Ludine, Moslavačka ulica 36, OIB: 30200755312, jednokratna 

novčanu pomoć u iznosu od 500,00 kuna za kupnju osnovnih životnih namirnica. 

 



- Vulama Ivani iz Mustafine Klade, Ulica Mustafina Klada 43, OIB: 44068444151, 

jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kuna za nabavu osnovnih životnih 

namirnica i za troškove liječenja bolesnog djeteta. 

 

- Stošić Katarini iz Okola, Ulica Jasena 11, OIB: 03327620858, jednokratna financijska 

pomoć u iznosu od 500,00 kuna za kupnju osnovnih životnih potrepština. 

 

- Radošević Nadici, Ruškovica 31, Velika Ludina, OIB: 51619960233, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za kupnju osnovnih životnih potrepština. 

 

- Belužić Blaženki, Grabrov Potok 49, Velika Ludina, OIB: 51296614018, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za plaćanje režijskih troškova. 

 

- Levaković Slađani iz Vidrenjaka, Kolodvorska 92/A, OIB: 6314448691, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za kupnju obuće i odjeće za djecu. 

 

- Oršuš Ivani, Vidrenjak, Kolodvorska ulica 92/A, Velika Ludina, OIB: 28355867786,  

jednokratna financijsku pomoć u iznosu od 300,00 kuna za plaćanje troškova režija. 

 

- Bogdan Štefici iz Vidrenjaka, Kolodvorska ulica 90/A, OIB: 07345114096, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za plaćanje režijskih troškova i kupnju 

namirnica za život. 

 

- Bogdan Slađani, Gornja Vlahinička, Moslavačka 119, OIB: 39356423282, jednokratna 

financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za kupnju osnovnih higijenskih potrepština 

za malu djecu. 

II 

 

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

financijska pomoć osobama ZMN s područja Općine Velika Ludina u iznosu od 200,00 kuna i 

to: 

     

RE

D.B

R. 

IME I PREZIME ADRESA OIB 

1. Bogdan Ivica  Kolodvorska 87, Vidrenjak  84525283804  

2. Bogdan Jasmina Moslavačka 119, Gornja Vlahinička 69764683105 

3. Bogdan Stojanka Vidrenjak 90/1 65175413513 

4. Bogdan Ivica  Farmerska ulica 22, Grabrov Potok  63672967923  

5. Fehervari Ivan  Ludinica 16, Ludinica  67636679424  

6. Horvat Zvonko Moslavačka 119, Gornja Vlahinička 87832783932 

7. Horvat Ružica Moslavačkih vinograda 82, Katoličko Selišće 79761948989 

8. Horvat Željko  Moslavačka 119, Gornja Vlahinička  10486607204  

9. Horvat Miroslav  Moslavačka 119, Gornja Vlahinička  88335585373  

10. Horvat Snježana  Moslavačka 119, Gornja Vlahinička  75342541023  

11. Hrastnik Zdravko  Mije Stuparića 115, Vidrenjak  17036961872  

12. Jeriha Zdenko  Janesova 1, Gornja Vlahinička  50234146424  

13. Jelaš Franjo  Moslavačka 73, Gornja Vlahinička  84738558358  

14. Krupička Franjo  Moslavačkih vinograda 20 A, Kat. Selišće  49496618506  



15. Pranjić Tadija  Moslavačka 25, Gornja Vlahinička  83160692588  

16. Puhek Slavko  Moslavačka 91, Gornja Vlahinička  53558132329  

17. Smiljanec Ivan  Vidrenjak 12  12680441492  

18. Stresec Željko  Plinska 11, Okoli  94944274322  

19. Šajnović Danijela  Kolodvorska 92 A, Vidrenjak  64879916465  

20. Štefančić Tomislav Kolodvorska 73, Vidrenjak 27828091268 

21. Tutić Pejo Mije Stuparića 84, Vidrenjak 87899822367 

22. Stošić Katica Obrtnička 86, Velika Ludina 87599829005 

 

 

III 

 

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

i troškove liječenja odobrava se jednokratna financijska pomoć slijedećim osobama: 

 

- Denac Kristijanu, Gornja Vlahinička, Moslavačka ulica, OIB: 45618650033      - 500,00 kuna, 

 

- Zmišlja Ljiljani, Mala Ludina, Moslavačka ulica 41, V. Ludina, OIB: 69295445109,  

                      - 500,00 kuna, 

 

- Matijević Jasmini iz Gornje Vlahiničke, Moslavačka 37, OIB: 62993856829     - 500,00 kuna, 

 

- Bosak Antunu, Moslavačkih vinograda 16, Katoličko Selišće, OIB: 91215097283,   

                                                                                                                                 -  500,00 kuna, 

 

- Pernar Draženu iz Katoličkog Selišća, Velika Ludina, OIB: 18432897817        -  500,00 kuna, 

 

- Zoufalik Željku iz Katoličkog Selišća, Velika Ludina, OIB: 36879169497        -  500,00 kuna, 

 

- Prpić Dubravki iz Katoličkog Selišća, Moslavačkih vinograda 48,  OIB: 33031868464                

                                                                                                                                  - 500,00 kuna, 

 

- Mrazek Josipu iz Vidrenjaka, Mije Stuparića  V. Ludina, OIB: 54218203364      - 500,00 kuna, 

 

- Lovreković Heleni iz Vidrenjaka, Juraja Pintarića 8, OIB: 15367645324           - 500,00 kuna, 

 

- Vrbanec Milici iz Velike Ludine, Obrtnička ulica 86, OIB: 36195828431          - 500,00 kuna,         

                      

- Vurnek Viktoru, Moslavačka 19, Gornja Vlahinička, OIB: 71106461769           - 500,00 kuna, 

 

- Marton Mirjani iz Okola, Crkvena ulica  10, OIB:  39639171974                       - 500,00 kuna, 

 

- Kopejtko Vladislavu iz  Katoličkog Selišća, Moslavačkih vinograda 24, 

  OIB: 75681098169                    - 500,00 kuna, 

 

- Horvat Ivanu iz Okola, Crkvena 76, OIB:   26170879081                                    - 500,00 kuna, 

 

- Stažić Ani, Vidrenjak, Stažićeva ulica 76, OIB:  25726039189,                          - 500,00 kuna, 

 

- Hibl Monika, Katoličko Selišće, Moslavačkih vinograda 33, Velika Ludina      - 400,00 kuna. 



II 

 

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

Općine Velika Ludina“.  10.06.2020.  

 

 

          Općinski načelnik: 

 

 

           Dražen Pavlović 

 

 
 


