
I   Z   V   J   E   Š   Ć  E 

o radu općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina između 09. i 10. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 

(od 25.03.2022. do 02.05.2022.) 

 
1. Odluka o  IV.  Izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu korištenja 

     godišnjih odmora za 2021. godinu 

 

I. 

 

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina koristit će 

godišnji odmor za 2021. godinu prema slijedećem rasporedu: 

 

Ime i prezime: Radno mjesto: Ukupno 

trajanje: 

Razdoblje 

korištenja 

Ostalo dana 

GO 

MARTA KUCELJ 

 

Pročelnik 29 22.11.-03.12. 

31.05.-28.06. 

0 

JELENA 

MALEKINUŠIĆ 

Viši stručni suradnik za 

opće i upravne poslove 

26 26.07.-13.08. 

29.12.-31.12. 

11.01.-14.01. 

23.05.-27.05. 

0 

HRVOJE 

PLAŠČAR 

Viši referent za 

financijske poslove 

25 16.07.-30.07. 

19.04.-27.04. 

19.05.-27.05. 

0 

MIRELA 

MONTAG 

Referent za komunalne 

poslove 

28 17.09.-01.10. 

28.01.-31-01. 

19.04.-27.04. 

8 

VERICA KESAK Referent – komunalni 

reda 

27 28.06.-16.07. 

14.02.-18.02. 

7 

MIRJANA 

RAJTORA 

Referent za 

administrativne poslove 

30 05.07.-23.07. 

29.12.-31.12. 

02.05.-06.05. 

01.06.-10.06. 

0 

DARIO HEGEL Domar 30 19.07.-30.07. 

15.04.-29.04. 

10 

BILJANA 

MARKOVIĆ 

Spremač 26 19.07.-06.08. 

15.11.-26.11. 

17.06.-21.06. 

0 

 

II. 

 

U slučaju da raspored godišnjih odmora radnika iz točke I. ove Odluke ne bude mogao biti 

realiziran u rokovima navedenim u točki I. ove Odluke, donijeti će se Odluka o izmjeni i dopuni 

Odluke o rasporedu korištenja godišnjeg odmora. 

 

 

 

 



III. 

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela izdat će Dopune Rješenja o korištenju godišnjeg 

odmora službenicima i namještenicima imenovanim u točki I. ove Odluke do 31. ožujka 2022. 

godine. 

IV. 

 

Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu korištenja godišnjih odmora stupa 

na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 

25.03.2022.   

 

2.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

               nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 
 

Članak 1. 

 

Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika 

Ludina, i to: 

1. Livada, k.č.br. 975, k.o. Okoli, u površini 12308 m², z.k. uložak 575, tržišne vrijednosti 

19.538,95 kuna, 

2. Oranica donje polje u donjem polju, k.č.br. 2024, k.o. Katoličko Selišće, u površini 632 

čhv, z.k. uložak 2021, tržišne vrijednosti 4.705,11 kuna, 

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

18.508,16 kuna, 

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

1.503,11 kuna, 
5. Oranica u Ludinici, k.č.br. 3246/1, k.o. Katoličko Selišće, u površini 2828 m², tržišne 

vrijednosti 3.994,55 kuna, 

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

vrijednosti 3.929,58 kuna, 

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

vrijednosti 4.190,89 kuna. 

 

Članak 2. 

 

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

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 28.02.2022. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

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

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 28.02.2022. godine, izrađenog od sudskog vještaka 

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

44320 Kutina. 

Procjena tržišne vrijednosti 3. nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

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

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

44320 Kutina. 

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

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



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

44320 Kutina. 

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

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

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

44320 Kutina. 

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

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

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

44320 Kutina. 

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

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

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

44320 Kutina.  

Članak 3. 

 

Iznos jamčevine za sudjelovanje u natječaju utvrđuje se u iznosu 10% od početne cijene. 

 

Članak 4. 

 

Jedinstveni upravi odjel Općine Velika Ludina priprema i objavljuje natječaj o prodaji 

nekretnina u javnom glasilu, oglasnoj ploči i Internet stranici Općine, a postupak natječaja 

provodi Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda koje imenuje Općinski načelnik. 

 

Članak 5. 

 

Nakon provedenog natječajnog postupka, Povjerenstvo dostavlja zapisnik sa prijedlogom 

donošenja Odluke Općinskom načelniku. 

 

Članak 6. 

 

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

Velika Ludina“. 07.04.2022. 

 

3. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju  

                nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Velika Ludina imenuju se:  

 

 1. Jelena Malekinušić – predsjednik, 

 2. Hrvoje Plaščar – član,  

 3. Mirjana Rajtora – član. 

II 

  

 Povjerenstvo otvara ponude prispjele na natječaj, sastavlja zapisnik i predlaže donošenje 

Odluka. 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 07.04.2022. 



4. Odluka o prihvaćanju ponude Poduzeća ViagemIT d.o.o. (Orioly), Jaruščica 11, 

10000 Zagreb, br. 0106-2022 od 05.04.2022. godine za uslugu nadogradnje postojećeg sustava 

Tour Explorer Moslavina (experience.moslavina.travel) u sklopu LAG-a Moslavina u iznosu 

od 1.236,00 kuna bez PDV-a odnosno 1.545,00 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“. 08.04.2022. 

 

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

Zagreb, br. P-4500 od 08.04.2022. godine za objavu oglasa za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Velika Ludina (1-7) u iznosu od 1.623,50 kuna bez PDV-a odnosno 2.029,38 kuna sa 

PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 08.04.2022. 

 

    6. Odluka o isplati jednokratnih financijskih sredstava, na prijedlog Odbora za socijalnu 

skrb i to:  

 

-  Kasalo Marijanu, V. Ludina, odobrava se jednokratna financijska pomoć  u iznosu od 500,00  

   kuna za kupnju lijekova jer je onkološki bolesnik. 

 

-  Svetec Siniši, Okoli, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za  

   kupnju hrane i lijekova zbog bolesti. 

 

-  Oštrec Božici, Okoli, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za  

   kupnju namirnica i plaćanje režijskih troškova. 

 

-  Fumić Ani, V. Ludina, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna  

   za kupnju obuće i odjeće za dijete. 

 

- Gvozdanović Anastaziji, Grabrov Potok, odobrava se jednokratna financijska  pomoć 

   u iznosu od 1.000,00 kuna za kupnju lijekova i plaćanje režijskih troškova. 

 

- Uroić Stjepanu, Velika Ludina, odobrava se  jednokratna financijska  pomoć u 

  iznosu od 500,00 kuna za kupnju hrane i lijekova jer živi sam  i nema primanja. 

 

- Vorel Marici, Grabričina, odobrava se jednokratna  financijska pomoć u iznosu od 500,00  

   Kuna za kupnju osnovnih namirnica za život. 

 

- Komljen Mariji, Vidrenjak, odobrava se jednokratna financijska pomoć  u iznosu od  500,00  

  kuna za kupnju lijekova. 

 

- Pelegrin Ivani, Okoli, odobrava se jednokratna financijska  pomoć u iznosu od 500,00 kuna 

  za  kupnju osnovnih namirnica za osnovne životne potrebe. 

 

- Radošević Nadici, Ruškovica, odobrava se jednokratna financijska  pomoć u iznosu od 500,00  

  kuna za kupnju lijekova i namirnica za život. 

 



- Mikac Božidaru, Vidrenjak, odobrava se jednokratna  financijska pomoć u iznosu od 

  500,00 kuna za osnovne životne potrebe. 

 

- Martinović Josip, Gornja Vlahinička, odobrava se  jednokratna financijska pomoć u iznosu 

  od 500,00 kuna za podmirenje troškova liječenja. 

 

- Belužić Tomi, Grabrov Potok, odobrava se  jednokratna financijska pomoć u iznosu od 500,00  

  Kuna za osnovne životne potrebe. 

 

- Mihelčić Andrijani, Gornja Vlahinička, odobrava se  jednokratna financijska pomoć 

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

 

- Vulama Ivani, Mustafina Klada, odobrava se jednokratna  financijska pomoć u iznosu od 

  500,00 kuna za kupnju osnovnih životnih potreba i potrepština za bolesnog sina. 

 

- Horvat Zorici, Okoli, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna 

  za kupnju osnovnih životnih potreba i kupnju lijekova za dijete koje boluje od šećerne bolesti. 

 

- Zajec Janku, Mala Ludina, odobrava se jednokratna  financijska pomoć u iznosu od 500,00  

  Kuna za kupnju namirnica za kupnju namirnica za život  i kupnju lijekova. 

 

- Bogdan Ankici, Vidrenjak, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 

  500,00 kuna za kupnju lijekova i plaćanje režijskih troškova. 

 

- Horvat Zvonku, Gornja Vlahinička, odobrava se  jednokratna financijska pomoć u iznosu od 

  1.000,00 kuna za kupnju lijekova i hranu za život. 

 

- Bogdan Slađani, Gornja Vlahinička, odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu 

  od 500,00 kuna za kupnju osnovnih životnih potreba. 

 

II 

 

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

financijska pomoć za Uskrs osobama ZMN s područja Općine Velika Ludina u iznosu od 

200,00 kuna i to: 

 
   

RED.BR. IME I PREZIME ADRESA 

1. Bogdan Miroslav Vidrenjak 

2. Bogdan Stojanka Vidrenjak   

3. Bogdan  Ivica Grabrov Potok 

4. Fehervari Ivan Ludinica 

5. Horvat Milan Vidrenjak  

6. Horvat Željko Gornja Vlahinička  



7. Horvat Miroslav Gornja Vlahinička  

8. Horvat Snježana Gornja Vlahinička  

9. Ivanić Mirjana Vidrenjak  

10. Jeriha Zdenko Gornja Vlahinička  

11. Jelaš Franjo Gornja Vlahinička  

12. Pranjić Tadija Gornja Vlahinička  

13. Puhek Slavko Gornja Vlahinička  

14. Stresec Željko Okoli  

15. Šajnović Danijela Vidrenjak 

16. Tutić Pejo Vidrenjak  

17. Stošić Katica Velika Ludina  

18. Glešić Jasmina Gornja Vlahinička 

19. Stošić Katarina Okoli  

 

III 

 

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

uvjeta i troškove liječenja odobrava se jednokratna financijska pomoć slijedećim osobama: 

 

- Zoufalik Željku iz Katoličkog Selišća  -  500,00 kuna 

- Denac Kristijanu, Gornja Vlahinička  - 500,00 kuna 

- Matijević Jasmini iz Gornje Vlahiničke - 500,00 kuna                                                                                                                                  

- Vrbanec Milici iz Velike Ludine - 500,00 kuna       

- Vurnek Viktor, Gornja Vlahinička - 500,00 kuna 

- Horvat Ivan iz Okola  - 500,00 kuna 

- Marton Mirjani iz Okola - 500,00 kuna 

- Kopejtko Vladislavu iz  Katoličkog Selišća - 500,00 kuna 

- Župančić Renata, Mala Ludina - 500,00 kuna 

- Prpić Dubravka iz Katoličkog Selišća  - 500,00 kuna                                                                                                               

- Baričević Goran, Mustafina Klada - 500,00 kuna                  

- Stažić Ana, Vidrenjak - 500,00 kuna 

- Haban Davor, Vidrenjak - 500,00 kuna 

- Kralj Daliborka, Vidrenjak -  500,00 kuna 

- Božić Mile, Vidrenjak - 500,00 kuna 

- Mrazek Josip, Vidrenjak  - 500,00 kuna 

- Pavlaković Katica, V. Ludina - 500,00 kuna 

 

 

 



IV 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Velika Ludina“. 12.04.2022.  

 

7. Odluka kojom se odobrava se isplata prigodne nagrade – Uskrsnica djelatnicima 

Općine Velika Ludina u iznosu od 500,00 kn ponaosob. 

  

 Isplata nagrade iz stavka 1. ove Odluke isplatit će se na tekuće račune djelatnika iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 13.04.2022. 

 

8. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva Uslužnom obrtu „MIILLER“, vl. 

Alen Miler, Nikole Tesle 10, 44320 Kutina, za idejno rješenje i oslikavanje pisanica 2 kom u 

iznosu od 15.000,00 kuna (oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem odredbe čl. 90. st. 2. Zakona 

o PDV-u (N.N. 73/13)) iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 15.04.2022. 

 

 9. Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti na  

             katastarskim česticama u vlasništvu Općine Velika Ludina  
 

I 

Daje se suglasnost za osnivanje prava služnosti Poljoprivrednom obrtu „Faltis – Jabuka“ 

vl. Danijela Faltis, Velika Ludina, na katastarskim česticama u vlasništvu Općine Velika 

Ludina, na slijedećim katastarskim česticama i to: 

 

K.O. K.Č.BR. NAZIV POVRŠINA POVRŠINA 

SLUŽNOSTI 

ZK.UL. 

VIDRENJAK 1006/2 PUT GREDE 4473 m²  1800 m² 973 

VIDRENJAK 1006/3 PUT GREDE 4178 m² 4178 m² 973 

VIDRENJAK 1006/5 PUT GREDE 4739 m² 386 m² 973 

VIDRENJAK 1006/8 PUT GREDE 3952 m² 800 m² 911 

   UKUPNO:  7164 m²  

 

II 

 

Pravo služnosti na nekretninama iz točke I. ove Odluke osniva se u svrhu realizacije 

projekta navodnjavanja voćnjaka Poljoprivrednog obrta „Faltis – Jabuka“ vl. Danijela Faltis, 

Velika Ludina. 

 

 



 

III 

 Visina naknade za pravo služnosti utvrđuje se u godišnjem iznosu od 2,10 kn/m² 

sukladno točki III Odluke o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na 

javnoj cesti (N.N. br. 87/14). 

 

 Godišnji iznos naknade za pravo služnosti iznosi 15.044,40 kuna koji će se uplatiti na 

žiro-račun Općine Velika Ludina HR472340009 1847700003, Model HR68, poziv na broj: 

5738-01625701648. 

IV 

 Za osnivanje prava služnosti na nekretninama iz točke I. ove Odluke sklopit će se 

poseban Ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 

 

V 

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

Općine Velika Ludina“. 19.04.2022. 

  

10. Odluka kojom se odobrava financijska potpora Akrobatskom Rock´n Roll Klubu 

„Mega rock“ Zagreb, III. Južna obala br. 5, 10000 Zagreb, za financiranje troškova odlaska na 

Svjetske Igre u kategoriji seniori Free Style u Birmingham AL (USA), perspektivnom 

seniorskom paru Ivi Jurec i Leonardu Kolencu, u iznosu od 4.000,00 kuna. 

 

Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatit će se na račun IBAN: HR 45 

25000091101182632 iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

II 

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

Općine Velika Ludina“. 19.04.2022. 

 

11. Odluka o provođenju preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, 

                  dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 

                  na području Općine Velika Ludina za razdoblje 2022. do 2025. godine 

 

Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao mjere zaštite pučanstva 

od zaraznih bolesti na području Općine Velika Ludina za razdoblje od 2022. do 2025. godine. 

 

Članak 2. 

 

 DDD se primjenjuje na cjelokupnom području Općine Velika Ludina, a sukladno 

Programu mjera zaštite pučanstava od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija, 

deratizacija na području Općine Velika Ludina u 2022. godini, kojeg je izradio Zavoda za 

javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije URBROJ: 2176-124-5/22-1777 od 11. ožujka 

2022. godine i Odlukom usvojilo Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 9. sjednici 

dana 30.03.2022. godine KLASA: 510-01/22-01/02, URBROJ: 2176-19-02-22-2, a u skladnu 

sa financijskim mogućnostima Općine i za to predviđenim proračunskim sredstvima. 

 

 



 

Članak 3. 

 

 Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD vršit će se prema Odluci o obavljanju komunalnih 

djelatnosti na području Općine Velika Ludina. 

 Stručni nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. 

 Inspekcijski nadzor provodi nadležna sanitarna inspekcija. 

 

Članak 4. 

 

 Sredstva za provedbu DDD osiguravaju se sukladno mogućnostima Općine Velika 

Ludina: 

a) stambene i poslovne zgrade u vlasništvu Općine te pripadajuća zemljišta, pod uvjetom da 

nisu dani u najam, 

b) javne prometne površine, zelene površine i parkove, nasipe vodotoka, 

c) napuštena domaćinstva, 

d) neuređena odlagališta otpada, 

e) domaćinstva i privatne posjede, privatne kuće, stambene zgrade. 

 

Članak 5. 

 

 Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD mora izvršiti povjereni posao u skladu sa važećim 

propisima, općim i posebnim uvjetima i pravilima struke. 

 

Članak 6. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 21.04.2022. 

 

 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Moslavine d.o.o. Kutina  

               s 31.12.2021. godine o realiziranim investicijama i 

               utrošenim sredstvima naknade za razvoj u 2021. godini  

 

I 

 

Prihvaća se Izvješće Moslavine d.o.o. s 31.12.2021. godine o realiziranim investicijama 

i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u 2021. godini Općine Velika Ludina, koje je sastavni 

dio ovog Zaključka. 

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 22.04.2022. 

 

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

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

izvanrednog održavanja kolničkog zastora Županijske ceste Ž3130 (dionica Ž3158 – M. Ludina 

– Kompator – Mustafina Klada – Ž3128) na području Općine Velika Ludina, ukupne duljine 

9100 metara u vremenskom periodu 2022./2023. godine. 

 



Općina Velika Ludina obvezuje se sudjelovati u sufinanciranju radova izvanrednog 

održavanja u iznosu od 750.000,00 kuna, a koje se obvezuje doznačiti na poslovni račun 

Županijske uprave za ceste SMŽ do 31.12.2022. godine, 

 

Preostali iznos radova obračunatih po situacijama, u iznosu od 1.250.000,00 kuna, 

Općina Velika Ludina obvezuje se doznačiti na poslovni račun, najkasnije do 31.12.2023. 

godine iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 25.04.2022. 

 

14. Odluka kojom se odobrava sklapanje Anexa Ugovora sa poduzećem LONIA 

TRGOVINA d.o.o., Kolodvorska 19, 44320 Kutina o zakupu poslovnog prostora u domu 

Katoličko Selište (Klasa: 372-01/17-01/06, Urbroj: 2176/19-01-17-3 od 05.11.2017. godine) u 

površini od 32 m² po cijeni od 4,00 kn/1m², što ukupno iznosi 128,00 kuna, na vrijeme od 5 

godina. 

 

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

Općine Velika Ludina“.  26.04.2022. 

 

15. Odluka kojom se odobrava sklapanje Anexa Ugovora sa poduzećem LONIA 

TRGOVINA d.o.o., Kolodvorska 19, 44320 Kutina o zakupu poslovnog prostora u domu 

Gornja Vlahinička (Klasa: 372-01/17-01/03, Urbroj: 2176/19-01-17-3 od 10.07.2017. godine) 

u površini od 36 m² po cijeni od 4,50 kn/1m², što ukupno iznosi 162,00 kuna, na vrijeme od 5 

godina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 26.04.2022. 

 

16. Odluka kojom se prihvaća ponuda P.I.O., Strossmayerov trg 8, 10000 Zagreb za 

oglašavanje, tisak i montažu BIGBORD platna na A3, izlaz Ivanić-Grad u razdoblju od 

01.04.2022. do 30.09.2022. godine (10% ukupnog troška – više naručitelja) – u sklopu Projekta 

brendiranja Moslavine u suradnji s LAG-om Moslavina, u iznosu od 4.603,74 kuna bez PDV-

a odnosno 5.754,68 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“. 29.04.2022. 

 

 

 

         Općinski načelnik: 

 

 

 

         Dražen Pavlović 

 

 

 
 


