
R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LUDBREG   
          Gradsko vijeće 
KLASA:944-01/16-01/03 
URBROJ:2186/18-02/1-17-14 
Ludbreg, 10. ožujka 2017. g.    PRIJEDLOG 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 
tekst) i članka 33. Statuta Grada Ludbrega („Službeni Vjesnik Varaždinske županije“ br. 
23/09, 17/13, 40/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 30. sjednici 
održanoj 10. ožujka 2017. g., donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. 
 Prihvaća se zahtjev društva SUNCE MOJE MALO d.o.o., Ludbreg, Antuna Nemčića 
13, OIB:89088066205, za produljenje roka za ishođenje izvršnog akta o građenju 
dječjeg vrtića na čkbr. 1229/38 – pašnjak u Ulici dr. Franje Tuđmana od 1709 m2, upisane 
u zk.ul.br. 3233 k.o. Ludbreg. 
 Rok za ishođenje izvršnog akta o građenju koji u članku 5. Ugovora o kupoprodaji 
od 30.06.2016. g., (KLASA:944-01/16-01/03, URBROJ:2186/18-01/1-16-7, sklopljenoga 
između Grada Ludbrega kao prodavatelja i društva Sunce moje malo d.o.o. kao kupca), 
iznosi 8 (osam) mjeseci od dana sklapanja ovog Ugovora, produljuje se i iznosi 1 (jednu) 
godinu od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji, tako da rok za ishođenje izvršnog akta o 
građenju završava 30.06.2017. g. 
 

II. 
 Nakon stupanja na snagu ove Odluke, ugovorne strane iz točke I. ove Odluke sklopiti 
će Aneks Ugovora o kupoprodaji od 30.06.2016. g., u kojemu će se utvrditi da je kupac 
dužan ishoditi izvršni akt o građenju dječjeg vrtića na nekretnini iz članka 1. Ugovora o 
kupoprodaji, u roku od 1 (jedne) godine od dana sklapanja Ugovora, dok sve ostale odredbe 
predmetnog Ugovora ostaju na snazi. 
 

III. 
 Zahtjev društva Sunce moje malo d.o.o. od 24.02.2017. g., za produljenje roka za 
ishođenje izvršnog akta o građenju za izgradnju dječjeg vrtića u Ludbregu, prihvaća se s 
obzirom da je društvo Sunce moje malo d.o.o., kao kupac zemljišta u vlasništvu Grada 
Ludbrega, ispunilo ugovornu obvezu u pogledu isplate kupoprodajne cijene utvrđene u 
članku 3. Ugovora o kupoprodaji, te da je sklapanjem Ugovora br. 03-2017-P za izradu 
projektne dokumentacije za dječji vrtić u Ludbreg, od 08.02.2017., učinilo vjerojatnim 
postojanje namjere za izgradnju dječjeg vrtića.  
 

IV. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
             Predsjednica 
          Gradskog vijeća 
           Renata Potočnik 
 




















