
I   Z   V   J   E   Š   Ć  E 

o radu općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina od 01.09.2022. do 23.09.2022. godine 

(između 12. i 13. sjednice Općinskog vijeća) 

 

1. Odluka o prihvaćanju ponude SVARPOS POSLOVANJE d.o.o., Rimska ulica 2, 

Sisak, br. 2022-00011 od 08.06.2022. godine za pripremu projektnog prijedloga za Poziv za 

dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih 

ustanova, prvi Poziv i Upravljanja projektom i administracija u iznosu od 129.000,00 kuna bez 

PDV-a odnosno 161.250,00 kuna sa PDV-om. 

 

II 

 

Odobrava se isplata za pripremu projektnog prijedloga za Poziv za dodjelu bespovratnih 

sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prema 

navedenoj ponudi iz točke I ove Odluke u iznosu od  1.500,00 kuna bez PDV-a odnosno 

1.875,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

Ostatak financijskih sredstava u iznosu od 127.500,00 kuna bez PDV-a odnosno 

159.375,00 kuna sa PDV-om za Upravljanje projektom isplatit će se ukoliko navedeni projekt 

za Izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova bude prihvaćen od 

strane EU. 

III 

Za uslugu iz točke I. ove Odluke sklopit će se poseban ugovor.   

 

IV 

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

Općine Velika Ludina“. 21.07.2022. 

                                                        

 2. Donijete su III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu 

04.08.2022. 

 

3. Odluka o darovanju 

I 

 

Odobrava se nabavka HP Laserjet M234dw, u iznosu od 2.255,00 kuna bez PDV-a 

odnosno 2.818,75 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

Printer iz stavka 1. ove Odluke daruje se Domu zdravlja Kutina, Ambulanti Velika 

Ludina u trajno vlasništvo. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 02.09.2022. 

 

 

 



4. Odluka o prihvaćanju ponude VIVATIP d.o.o. Sesvete, Ninska 24, 10000 Zagreb, br. 

2188 od 19.09.2022. godine za nabavu medalja i pehara za turnir u mini rukometu „KUP 

JABUKA“ koji će se održati dana 25.09.2022. godine, u iznosu od 1.723,23 kune bez PDV-a 

odnosno 2.154,04 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

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

Općine Velika Ludina“. 19.09.2022. 

 

5. Odluka o prihvaćanju ponude o priključenju broj: 4007-70126630-20098505 od 

16.09.2022. godine HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA KRIŽ, Trg Sv. 

Križa 7, 10314 Križ, građevine na lokaciji: Velika Ludina, Zagrebačka ulica bb, 44316 Velika 

Ludina, k.č.br. 875, k.o. Vidrenjak za PROČISTAČ –BIOROTOR, u iznosu od 14.904,00 kune 

bez PDV-a odnosno 18.630,00 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“. 20.09.2022. 

 

     6. Odluka o  davanju u najam stan u vlasništvu Općine Velika Ludina      

 

I 

 
 Daje se u najam stan u vlasništvu Općine Velika Ludina MAT ŠPORT-u d.o.o., 

Zagorska 10, 10314 Križ, koji se nalazi na adresi: Sv. Mihaela 37, Velika Ludina, na k.č.br. 

310/2, k.o. Ludina, isključivo za stanovanje, na vrijeme do maksimalno 5 godina. 

 

Najmoprimac iz stavka I ove Odluke plaćat će mjesečnu najamninu u iznosu od 1.400,00 

kuna + režijske troškove (struja, plin, voda, smeće) na žiro-račun Općine Velika Ludina.  

 

II 

 

 Za najam stana iz točke I ove Odluke zaključit će se Ugovor o najmu stana. 

 

III 

 

 Ova Odluka o davanju u najam stana u vlasništvu Općine Velika Ludina objavit će se 

u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 20.09.2022. 

 

 

        Općinski načelnik: 

 

       

 

        Dražen Pavlović 
 


