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I   Z   V   J   E   Š   Ć  E 

o radu općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina od 23.09.2022. do 04.11.2022. godine 

 

1. Donijete su IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.  

    26.09.2022. 

 

2. Odluka o prihvaćanju ponude Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, 

Ulica kralja Tomislava 1, 44000 Sisak, Urbroj: 2176-124-5/22-4637 od 23. rujna 2022. godine 

za usluge stručnog nadzora nad provedbom preventivne i obvezne deratizacije u iznosu od 

1.908,00 kuna bez PDV-a odnosno 2.385,00 kn 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“. 26.09.2022. 

 

3. Odluka kojom se prihvaća ponuda TERMO-CENTRAL BATKOVIĆ d.o.o., za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Šartovac, Šartovačka ulica 16/A, 44320 Kutina br. 97, od 27.09.2022. godine, 

za popravak plinskog bojlera (izmjena osnovne ploče i servisnog ventila) u Općini Velika 

Ludina u iznosu od 2.240,00 kuna bez PDV-a odnosno 2.800,00 kn 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“. 27.09.2022. 

 

4. Odluka kojom se odobrava isplata naknade Povjerenstvu za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina za obavljanje 

stručnih poslova vezanih uz provedbu postupka javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i to: 

 

- Toni Tuđan, geodetske struke                           -     600,00 kuna, 

- Vladimir Bohatka, agronomske struke             -     600,00 kuna, 

- Vjekoslav Kamenščak, član Općinskog vijeća -     600,00 kuna, 

- Marijo Pomahać, član Općinskog vijeća          -     600,00 kuna 

    

Isplata naknade iz stavka I ove Odluke isplatit će se u neto iznosu na žiro-račune iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 27.09.2022. 

 

5. Odluka kojom se odobrava nabava pekarskih proizvoda iz Pekarne „Vikend“ vl. Zef Prenkaj, 

Popovača, povodom proslave Dana Općine: organizacije natjecanja u mini rukometu i 

biciklijade prema: 

 

- računu br. 132/01/2 od 26.09.2022. godine u iznosu od 640,00 kuna bez PDV-a 

odnosno 800,00 kuna s PDV-om 

- računu br. 133/01/2 od 26.09.2022. godine u iznosu od 408,40 kuna bez PDV-a 

odnosno 480,02 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“. 29.09.2022. 

 

6. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva za korištenje ugostiteljskih usluga u 

poduzeću „Moslavačka priča“ d.o.o., Mala Ludina povodom proslave Dana Općine – zabavnog 

dijela programa: nastupa Ivana Zaka i Vlade Kalembera s pratećim bendovima i to: 

 

- prema računu br. 77/UG1/2 od 23.09.2022. godine u iznosu od 1.015,16 kuna bez  

  PDV-a odnosno 1.164,80 kuna sa PDV-om i 

- prema računu br. 79/UG1/2 od 25.09.2022. godine u iznosu od 1.753,54 kuna bez 

  PDV-a odnosno 2.004,30 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

II 

Također se odobravaju financijska sredstva za korištenje ugostiteljskih usluga u 

poduzeću „Moslavačka priča“ d.o.o. za domjenak povodom proslave Miholja i održane sv. mise 

u crkvi Sv. Mihaela Ark. na kojoj su bili nazočni susjedni župnici i to: 

 

- prema računu br. 83/UG1/2 od 29.09.2022. godine u iznosu od 2.269,60 kuna bez 

  PDV-a odnosno 2.625,80 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

III 

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

Općine Velika Ludina“. 29.09.2022. 

 

7. Odluka o prihvaćanju ponude HRŽINA USLUGE j.d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, 

Križ, Moslavačka ulica 110, od 29.09.2022. godine za uslugu pripremu hrane za domjenak 

povodom proslave Dana Općine Velika Ludina dana 29.09.2022. godine u iznosu od 8.700,00 

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“. 29.09.2022. 

 

8. Odluka o prihvaćanju ponude Obrta za usluge DENI TISAK, Velika Ludina od 29.09.2022. 

godine za nabavku majica sa tiskom za biciklijadu i mini rukomet, izradu priznanja i plaketa sa 

tiskom, te pozivnica za proslavu Dana Općine Velika Ludina u iznosu od 16.240,00 kuna (PDV 

nije obračunat temeljem čl. 90. st. 1 i 2 Zakona o PDV-u) iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 29.09.2022. 
 

9. Odobravaju se financijska sredstva BARUN-u Sisak, J.J. Strossmayera 178, za pripremu 

hrane za domjenak povodom 100-te obljetnice DVD-a Gornja Vlahinička u iznosu od 4.380,53 

kune bez PDV-a odnosno 4.950,00 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“. 30.09.2022. 

 

10. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva LJILJAN S d.o.o., Željeznička 2, Kutina 

za nabavku građevinskog materijala za izgradnju nadstrešnice iza društvenog Doma Velika 
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Ludina u iznosu od 18.357,28 kn bez PDV-a odnosno 22.946,60 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“. 04.10.2022. 

 

11. Odluka kojom se odobravaju se financijska sredstva za kotizaciju webinara „Novine u 

uredskom poslovanju“ u organizaciji Town Sight j.d.o.o. Zagreb, Ul. Zvonimira Ljevakovića 

20, u iznosu od 650,00 kuna. 

 

        Financijska sredstva iz stavka 1. ove Odluke uplatit će se na transakcijski račun Town 

Sight j.d.o.o. broj HR 20 240700 011005 24542, poziv na broj: HR00 171022- OIB Općine iz 

Proračuna Općine Velika Ludina. 

  

II 

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

Općine Velika Ludina“. 10.10.2022. 

 

12. Odluka kojom se odobrava raspisivanje natječaja za dodjelu 5 (pet) stipendija studentima 

po socijalnom kriteriju i 5 (pet) stipendija studentima po kriteriju izvrsnosti s područja Općine 

Velika Ludina za školsku godinu 2022./2023., u iznosu od 600,00 kuna mjesečno počevši od 

01.10.2022. do 31.07.2023. godine. 

 

     Odobrava se raspisivanje natječaja za dodjelu 20 (dvadeset) stipendija učenicima srednjih 

škola po socijalnom kriteriju i 5 (pet) stipendija učenicima po kriteriju izvrsnosti s područja 

Općine Velika Ludina za školsku godinu 2022./2023. u iznosu od 300,00 kn mjesečno počevši 

od 01.09.2022. do 30.06.2023. godine. 

 

      Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Velika Ludina”. 10.10.2022. 

 

13. Odluka kojom se odobrava raspisivanje natječaja za sufinanciranje 10 (deset) smještaja 

učenika srednjih škola u učeničke domove za školsku godinu 2022./2023. 

 

       Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Velika Ludina”. 10.10.2022 

 

14. Odluka kojom se prihvaća ponuda KUKEC d.o.o., Nova industrijska cesta 6, Ivanić-Grad, 

br. PN0006031 od 11.10.2022. godine za nabavku betona (16 m³ betona, prijevoz, rad pumpe) 

za izgradnju nadstrešnice iza Društvenog doma Velika Ludina u iznosu od 10.294,40 kuna bez 

PDV-a odnosno 12.868,00 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“. 11.10.2022. 

 

 

15. ODLUKA O I. DOPUNAMA ODLUKE O  RASPOREDU  KORIŠTENJA   

      GODIŠNJIH  ODMORA ZA  2022.  GODINU 

 

I. 
Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina koristit će 

godišnji odmor za 2022. godinu prema slijedećem rasporedu: 
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Ime i prezime: Radno mjesto: Ukupno 

trajanje: 

Razdoblje 

korištenja 

Ostalo 

dana GO 

MARTA KUCELJ 

 

Pročelnik 29 08.08.-22.08.2022. 19 

JELENA 

MALEKINUŠIĆ 

Viši stručni suradnik za 

opće i upravne poslove 

26 19.08.-02.09.2022. 

14.11.-29.11.2022. 

4 

HRVOJE 

PLAŠČAR 

Viši referent za 

financijske poslove 

25 25.07.-08.08.2022. 15 

MIRELA 

MONTAG 

Referent za komunalne 

poslove 

28 22.08.-02.09.2022. 18 

VERICA KESAK Referent – komunalni 

redar 

27 04.07.-15.07.2022. 

21.11.-25.11.2022. 

12 

MIRJANA 

RAJTORA 

Referent za 

administrativne poslove 

30 18.07.-04.08.2022. 

07.11.-11.11.2022. 

11 

DARIO HEGEL Domar 30 18.07.-04.08.2022. 

 

16 

BILJANA 

MARKOVIĆ 

Spremač 24 18.07.-04.08.2022. 

21.11.-25.11.2022. 

5 

 

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 odmor. 

III. 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela izdat će Rješenja o korištenju godišnjeg odmora 

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

godine. 

 



5 

 

IV. 

Ova Odluka o I. dopunama odluke o rasporedu korištenja godišnjih odmora stupa na snagu 

danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“. 17.10.2022.   

 

16. Odluka o prihvaćanju ponude TERMO-CENTRAL BATKOVIĆ d.o.o. za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Šartovac, Šartovačka ulica 16/A, Kutina, br. 112 od 24.10.2022. godine za 

kupnju novog bojlera u općinskom stanu u iznosu od 11.840,00 kuna bez PDV-a odnosno 

14.800,00 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“. 24.10.2022. 

 

17. Odluka o imenovanju  

I 
 

Imenuje se JELENA MALEKINUŠIĆ, viši stručni suradnik za opće i upravne poslove 

u Općini Velika Ludina, tel. 044/658-935, e-mail: opcina@ludina.hr , ispred Općine Velika 

Ludina za predstavnika za koordinaciju, pripremu i realizaciju Sporazuma o dodjeli računalne 

opreme koju će koristiti službenici upravnih tijela nakon zaključenih okvirnih sporazuma te 

zaključenih ugovora po provedenom otvorenom postupku javne nabave „Računala i računalna 

oprema“. 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 25.10.2022. 

 

 

18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga IX.  Izmjena i dopuna Prostornog plana       

      uređenja Općine Velika Ludina za javnu raspravu  

 

I. 

Utvrđuje se prijedlog IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Velika Ludina (u 

daljnjem tekstu: Plan) za javnu raspravu koji sadrži: 

1. Obrazloženje plana 

2. Kartografske prikaze: 

br. naziv mjerilo 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1 : 25000 

2.1.1. ELEKTROENERGETSKA MREŽA 1 : 25000 

2.4. UREĐENJE REŽIMA VODA 1 : 25000 

 GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 

4.3. GRABROV POTOK  

4.4. KATOLIČKO SELIŠĆE  

4.8. MUSTAFINA KLADA  

4.11. VELIKA LUDINA  

4.12. VIDRENJAK  

3. Prijedlog Odluke o donošenju plana 

4. Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga plana i podaci o tvrtki 

izrađivača 

 

mailto:opcina@ludina.hr
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II. 

Ovlašćuje se upravni odjel Općine Velika Ludina da provede javnu raspravu o prijedlogu plana 

sukladno Zakonu o prostornom uređenju. 

 Javni uvid u prijedlog plana trajat će 8 dana, od 8. studenog 2022. do 15. studenog 2022. 

sukladno stavku 2. članka 98. Zakonu o prostornom uređenju. 

 Oglas javne rasprave objavit će se, sukladno stavku 3. članka 96. Zakona o prostornom 

uređenju, prije početka javne rasprave u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama 

Ministarstva i Općine.  

 Oglas javne rasprave sadržavat će, sukladno stavku 4. članka 96. Zakona o prostornom 

uređenju, mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana, mjesto i datum 

javnog izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u 

kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana.  

 Pisana obavijest o javnoj raspravi dostavit će se, sukladno stavku 1. članka 97. Zakona o 

prostornom uređenju, javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili 

trebala dati zahtjeve za izradu plana. 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Općine 

Velika Ludina.27.10.2022. 

 

 

19. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o  unutarnjem redu 

      Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

 U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina 

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/22) u članku 5. stavak 6. briše se. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 6. riječi „i drugih neposredno nadređenih službenika.“ brišu se. 

 

 

Članak 3. 

 

 U članku 8. stavak 2. riječi „državni stručni ispit“ zamjenjuju se riječima „državni ispit“. 

 

Članak 4. 

 

 U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Općinski načelnik donošenjem Plana prijma u službu te Odluke o potrebi prijma u službu, koja 

se donosi za potrebe provedbe Plana prijma u službu, daje prethodno odobrenje za popunu 

radnog mjesta, koje se popunjava prijmom službenika i namještenika u službu.“ 

 

Članak 5. 

 

U članku 10. Sistematizacija radnih mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu, koja čini sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta 4. Referent za 

komunalne poslove,  Opis poslova i zadataka radnog mjesta mijenja se i glasi:  
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OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

Približan postotak 
vremena potreban za 
obavljanje pojedinog 
posla 

obavlja jednostavnije i rutinske poslove po utvrđenim obrascima 
vezano za postupak utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog 
doprinosa, naknade za uređenje voda i legalizacije objekata 

30% 

za vrijeme održavanja raznih manifestacija obavlja jednostavnije 
poslove po utvrđenim obrascima vezano za postupak utvrđivanja 
prava na korištenje javnih površina 

 
20% 

sudjeluje u izradi prijedloga odluka i drugih akata za općinsko 
vijeće i općinskog načelnika, prati zakonske i druge propise iz 
područja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za 
uređenje voda i legalizacije objekata 

10% 

prati prostorno-plansku dokumentaciju, rad u sustavu eDozvola 10% 

po uputi i uz stalni nadzor pročelnika sastavlja opomene i naloge 
za ovrhu iz područja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, 
naknade za uređenje voda i legalizacije objekata 

10% 

Vodi evidenciju komunalne infrastrukture; ažurira i dopunjuje 
bazu nerazvrstanih cesta 

10% 

obavlja i druge poslove prema nalogu pročelnika  10% 
 

Kod radnog mjesta 5. Referent – komunalni redar,  Opis poslova i zadataka radnog 

mjesta mijenja se i glasi: 

 

 
OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

Približan postotak 
vremena potreban za 
obavljanje pojedinog 
posla 

provodi nadzor nad provedbom odluke o komunalnom redu, 
sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu i drugim propisima i aktima; izdaje rješenja i druge 
akte kojima naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu 
održavanja komunalnog reda te vodi evidenciju poduzetih radnji u 
postupku nadzora nad komunalnim redom 

20% 

naređuje mjere za održavanje komunalnog reda i druge propisane 
mjere, izriče propisane sankcije, priprema optužni prijedlog za 
propisani prekršaj koji utvrdi u nadzoru 

 
20% 

nadzire provođenje odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i izrađuje propisana 
izvješća; vrši nadzor nad provođenjem odluka i drugih propisa iz 
djelokruga veterinarstva i higijeničarske službe, zaštite pučanstva 
od zaraznih bolesti (DDD); provodi nadzor nad korištenjem javnih 
površina za vrijeme održavanja raznih manifestacija te nadzor nad 
korištenjem javnih površina u bilo koju drugu svrhu 

10% 
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obavlja poslove nadzora nad održavanjem kanala u nadležnosti  
„Hrvatskih voda“; obavlja poslove nadzora nad stanjem i 
održavanjem sistema kanalizacije i ostale komunalne 
infrastrukture na području Općine Velika Ludina 

 
20% 

prati zakonske i druge propise u kojima je propisana nadležnost 
komunalnog redara te osigurava njihovu primjenu, sudjeluje u 
izradi prijedloga odluka i drugih akata za općinsko vijeće i 
općinskog načelnika 

5% 

vodi program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sastavlja 
ugovore iz područja poljoprivrednog zemljišta; vodi razne 
evidencije poljoprivrednog zemljišta, način njegova korištenja i 
drugo vezano uz raspolaganje poljoprivrednog zemljišta 

 
20% 

obavlja i druge poslove prema nalogu pročelnika 
 

 
5% 

 

 

 

 

Kod radnog mjesta 6. Referent za uredsko poslovanje,  Opis poslova i zadataka radnog 

mjesta, u retku 2, mijenja se tako da se riječi: „vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta“ 

zamjenjuju riječima: „vodi evidenciju predmeta upravnog i neupravnog postupka“. 

 

Kod radnog mjesta 8. Spremač,  Opis poslova i zadataka radnog mjesta, u retku 5, riječi 

„neposredno nadređenog službenika i“ brišu se. 

 

Članak 6. 

 

 Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi: 

 

„Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške. 

Teške povrede službene dužnosti propisuju se zakonom, a lake povrede zakonom i ovim 

Pravilnikom. 

Lake povrede službene dužnosti, uz one propisane zakonom, su:  

1. neovlašteno javno iznošenje podataka o radu i poslovanju Općine Velika Ludina i 

trgovačkih društava čiji je osnivač  Općina Velika Ludina, putem društvenih mreža 

ili sredstava javnog priopćavanja, 

2. uznemirivanje javnosti  i  građana  Općine Velika Ludina  neistinitim  i  poluistinitim 

informacijama o radu tijela Općine Velika Ludina, 

3. ometanje drugih službenika i namještenika u obavljanju službenih poslova što 

posebno podrazumijeva neopravdano ili nepotrebno zadržavanje u službenim 

prostorijama u kojima rade drugi službenici Općine.” 

 

Članak 7. 

 

Ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Velika Ludina se ne mijenjaju i ostaju na snazi. 
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Članak 8. 

 

Ovaj Pravilnik o  izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Velika Ludina stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 27.10.2022.                                                                   

 

 

20. Odluka kojom se prihvaća ponuda Večernjeg lista d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 

Zagreb, br. P-11070 od 28.10.2022. godine za objavu oglasa javne rasprave IX. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina u iznosu od 1.113,50 kuna bez PDV-

a odnosno 1.391,88 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“. 28.10.2022. 

 

21. Odluka kojom se prihvaća ponuda GEO TOM za geodetske poslove, J.J. Strossmayera 5a, 

Bjelovar, br. 12/2022 od 28.10.2022. godine za izvođenje geodetskih poslova izrade 

geodetskog elaborata za izgradnju sportske dvorane na k.č.br. 331 i 332/2 k.o. Ludina i to: 

 

- za izradu geodetske situacije za projektiranje u iznosu od 3.500,00 kuna sa PDV-om; 

- za izradu geodetskog elaborata u iznosu od 4.375,00 kuna sa PDV-om 

  odnosno 7.875,00 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“. 31.10.2022. 

 

 

22. Odluka kojom se odobrava Vladimiru Bohatki iz Velike Ludine, naknada troškova za rad 

predsjednika Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda – suša na 

području Općine Velika Ludina u vremenu od 16. svibnja do 22. kolovoza 2022. godine, koja 

je proglašena 05.09.2022. godine u iznosu od 1,920,00 kuna + prijevoz 84,00 kn = sveukupno 

2.004,00 kuna iz Proračuna Općine Velika Ludina. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 02.11.2022. 

 

 

23. Odluka o prihvaćanju ponude Poduzeća GEOLAB d.o.o. Varaždin, Lepoglavska 33, 42000 

Varaždin za izradu geotehničkog elaborata s proračunom nosivosti, graničnog opterećenja i 

slijeganja sportske dvorane u Velikoj Ludini u iznosu od 12.000,00 bez PDV-a odnosno 

15.000,00 kn 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“. 03.11.2022. 

                             Općinski načelnik: 

 

Dražen Pavlović   

 

                                                                       


