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SKRAĆENI ZAPISNIK
2. sjednice Gradskog vijeća Grada Ludbrega održane 26. srpnja 2013. godine u
Pučkom otvorenom učilištu “Dragutin Novak” Ludbreg s početkom u 16,00
sati.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega Božica Makar obavijestila je
tko je pozvan na današnju sjednicu, a tko je obaviješten o održavanju današnje
sjednice, pozdravila je sve prisutne, te zamolila da se izvrši prozivka.
Po izvršenoj prozivci, predsjednica Gradskog vijeća konstatirala je da je na
današnjoj sjednici Gradskog vijeća nazočno svih 15 vijećnika, da se mogu donositi
pravovaljane odluke, te je otvorila 2. sjednicu Gradskog vijeća.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Dejan Gizdavec, Tomo Filip, Krešimir Šalig, Igor Balog,
Renata Potočnik, Vedran Zlatar, Petar Skupnjak, Goran Horvat, Vanja Vahtarić,
Nikola Vidaković, Božidar Hajsok, Božica Makar, Ivan Lončarić, Ružica Bačani i
Anica Katana.
Pored vijećnika sjednici su nazočni gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko
Bilić, zamjenica gradonačelnika Vera Jadanić, pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i financije Josip Horvat, pročelnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu Darko Rak, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Mirjana Balažinec, članica
Županijske skupštine Marija Đud, te predstavnici javnog priopćavanja.
Predsjednica Gradskog vijeća Božica Makar upoznala je vijećnike s
odredbama Poslovnika Gradskog vijeća vezano s načinom postavljanja vijećničkih
pitanja i davanja odgovora pa je pozvala vijećnike i ovlaštenike za davanje odgovora
kojima će pitanja biti postavljena, da se istog pridržavaju.
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Pitanja su postavili vijećnici/ce:
Dejan Gizdavec – postavio je pitanje gradonačelniku vezano uz prosvjed
ispred ureda gradonačelnika.
Vedran Zlatar – pitanja je uputio gradonačelniku. Zanima ga kakva je dinamika
punjenja gradskog proračuna u prvoj polovici ove proračunske godine, da li je
zadovoljan punjenjem proračuna. Također ga interesira stanje gradske blagajne na
današnji dan. Drugo pitanje vezano je uz status gradonačelnika i njegove zamjenice
što se tiče radnog odnosa, da li stalnog ili volontiranja. Da li gradonačelnik prima
kakvu naknadu za vršenje dužnosti gradonačelnika s obzirom da plaću prima kao
saborski zastupnik, te koji je status zamjenice gradonačelnika u ovom mandatu. Da li
je zamjenica stalno zaposlena u Gradu Ludbregu ili volontira. Ako postoje bilo kakve
naknade ili plaće, kolike su u bruto i neto iznosima.
Nikola Vidaković postavio je pitanje kada će početi izgradnja pješačke staze u
Vinogradskoj ulici u Ludbregu, te pitanje klizišta u Vinogradima Ludbreškim kod
obitelji Vađon Majde, gdje je počeo kliziti vrt i izgrađene prostorije. Kad se gradila
cesta taj problem je trebao biti riješen, međutim nije i sada postoji opasnost da se
cijela kuća uruši na cestu, pa pita kada će se početi sa rješavanjem tog problema.
Igor Balog pitanja je postavio gradonačelniku. Navodi da je u predizbornoj
kampanji bilo govora o smanjenju cijene vrtića pa ga konkretno zanima kad i koliko.
Pošto bi se trebalo pomoći predškolskoj djeci zanima ga na na koji način Grad
Ludbreg misli pomoći i roditeljima školske djece kod nabavke knjiga ili školskog
materijala.
Krešimir Šalig – pitanja je uputio gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na
gospodarstvo. Moglo bi se reći da je gospodarstvo motor svake lokalne samouprave,
ako je gospodarstvo dobro onda ima novaca i za sport, i za kulturu i ostale sadržaje,
pa ga zanima da li je gradonačelnik izvršio dijagnozu stanja gospodarstva u
Ludbregu, te koji su koraci koje se može očekivati od gradske vlasti u predstojećem
razdoblju. Drugo pitanje odnosi se na naplatu parkiranja. Budući su obavljeni
razgovori s koncesionarom – Crtoradom, zanima ga koji su rezultati i koje su
predstojeće akcije po tom pitanju.
Vanja Vahtarić pitanja je postavio gradonačelniku. S obzirom da je Grad
Ludbreg 2012. godine završio s manjkom prihoda u iznosu od 3.100.00,00 Kn, a
stavljanjem velikog naglaska u predizbornoj kampanji na kontrolu troškova u 2013.
godini, zanima ga da li je točna informacija da se za zaposlenike Grada Ludbrega
nabavlja nova informatička oprema ili se planira nabaviti tokom ove godine. Ako da
koja se oprema nabavlja, po kojoj cijeni i najvažnije da li je ona stvarno neophodna
za realizaciju nekih novih projekata koji se ne mogu realizirati na postojećoj. Drugo
pitanje također se odnosi na smanjenje troškovne strane proračuna, zanima ga da li
je došlo do kakvih novih kadrovskih promjena unutar Grada nakon preuzimanja
upravljanja, konkretno novih zapošljavanja bilo stalni radni odnos ili ugovor o djelu.
Zanima ga na kojim funkcijama i da li će ta nova zaposlenja biti korisna za Grad
Ludbreg i sve građane u cilju realizacije nekih novih projekata ili samo za novo
zaposlene pojedince.
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očekuje puštanje u funkciju biološkog pročistača otpadnih voda u Selniku, te u kojoj
je fazi prodaja 2/3 društvenog doma kraj nogometnog igrališta u Selniku.
Renata Potočnik pitanje je uputila predsjednici Gradskog vijeća Božici Makar
vezano na dva praznika koja su se obilježavala u 6. mjesecu – Dan antifašističke
borbe i Dan državnosti. Zanima ju da li je slučajno došlo do kakvog propusta u
protokolu jer je bio izuzetno slab odaziv vijećnika na ta obilježavanja.
Pero Skupnjak postavio je pitanje gradonačelniku. Zanima ga nastavak
asfaltiranja ceste Slokovec – Globočec. Početak je bio negdje prije pet godina za
vrijeme g. Lončarića, u prošlom mandatu se ništa nije pokrenulo, sad ga zanima
nastavak.
Usmene odgovore na vijećnička pitanja dali su gradonačelnik Grada Ludbrega
Dubravko Bilić, predsjednica Gradskog vijeća Božica Makar i pročelnik Upravnog
odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu Darko Rak.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega Božica Makar zaključila je
aktualni sat.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Predsjednica je stavila na glasovanje predloženi dnevni red koji je usvojen
jednoglasno.
DNEVNI

RED

1.Verifikacija zapisnika konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada
Ludbrega
2. a) Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2012.
godinu
b) Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Grada Ludbrega za
2012. godinu
3. Prijedlog Odluke o mjerama za pokriće manjka prihoda i primitaka
Proračuna Grada Ludbrega
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora na području Grada Ludbrega
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju općih akata
društva „Lukom“ d.o.o. Ludbreg
6. Prijedlog Rješenja o raspisivanju natječaja za prodaju Odmarališta „Oštro“ u
Kraljevici
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Ludbrega
8. Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Ludbrega
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Radost“ Ludbreg
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća POU
„Dragutin Novak“ Ludbreg
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.
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Verifikacija zapisnika konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Ludbrega
Jednoglasno bez primjedbi verificiran je Zapisnik konstituirajuće
sjednice Gradskog vijeća Grada Ludbrega.
Točka 2.
a) Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2012.
godinu
b) Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Grada Ludbrega za
2012. godinu
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2012. godinu i Prijedlog
Odluke o prihvaćanju Izvješća o godišnjem obračunu Proračuna Grada Ludbrega za
2012. godinu po ovlaštenju gradonačelnika obrazložio je pročelnik Upravnog odjela
za gospodarstvo i financije Josip Horvat prema pisanim materijalima.
Predsjednica Odbora za proračun i financije Renata Potočnik iznijela je stav
Odbora koji je razmatrao Izvješće o izvršenju proračuna kao i Prijedlog odluke o
godišnjem obračunu proračuna, te isti upućuje Vijeću na prihvaćanje i donošenje.
Stav Kluba vijećnika SDP-a, HSU-a, HNS-a i Hrvatskih laburista – Stranke
rada iznio je vijećnik Igor Balog.
Vijećnik Nikola Vidaković iznio je stav Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSP-a,
koji neće prihvatiti predloženo Izvješće i Prijedlog odluke.
U raspravi su učestvovali vijećnici Ivan Lončarić, Božidar Hajsok, Vedran
Zlatar, gradonačelnik Dubravko Bilić i zamjenica gradonačelnika Vera Jadanić.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je većinom
glasova (8 za, 5 protiv i 2 suzdržana) Gradsko vijeće Grada Ludbrega prihvatilo
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2012. godinu i donijelo
Odluku o godišnjem obračunu Proračuna Grada Ludbrega za 2012. godinu.
Zbog veličine materijala Izvješće o izvršenju Proračuna i Odluka o prihvaćanju
Izvješća o godišnjem obračunu Proračuna se ne prilaže ovom skraćenom zapisniku.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o mjerama za pokriće manjka prihoda i primitaka
Proračuna Grada Ludbrega
Prijedlog Odluke o mjerama za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna
Grada Ludbrega po ovlaštenju gradonačelnika obrazložio je pročelnik Upravnog
odjela za gospodarstvo i financije Josip Horvat prema pisanim materijalima.
Stav Odbora za proračun i financije iznijela je predsjednica Odbora Renata
Potočnik. Odbor je raspravljao o predloženim mjerama, koje će biti puno opširnije od
onog što je prezentirano. U rebalansu će se predložiti po točkama rashoda gdje i što
se misli smanjiti i na koji način se misli sanirati gubitak.
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bi mogli prihvatiti predložene mjere postavio je pitanja vezano na izradu, provedbu i
kontrolu predloženih mjera, pitanje dugoročnih obveza koje Grad treba platiti, koju
gradsku imovinu Grad misli prodati, te koje usluge je Grad do sada koristio, a sada
mu više nisu potrebne. Odgovor mu se može dostaviti i pismeno, a tako dugo dok ne
znaju odgovor Klub vijećnika ne može podržati predloženu Odluku.
Vijećnik Krešimir Šalig iznio je stav Kluba vijećnika SDP-a, HSU-a, HNS-a i
Hrvatskih laburista – Stranke rada koji će podržati ovu odluku.
U raspravi su učestvovali vijećnici Ivan Lončarić, Božidar Hajsok, Vedran
Zlatar.
Odgovore na pitanja iz rasprave dao je gradonačelnik Dubravko Bilić.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega većinom glasova (8 za i 7 suzdržanih) donijelo Odluku o
mjerama za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Ludbrega.
ODLUKA
o mjerama za pokriće manjka prihoda i primitka
Proračuna Grada Ludbrega
I
Utvrđuje se da manjak prihoda i primitka Proračuna Grada Ludbrega za 2012.
godinu iznosi 3.104.898 kn za pokriće u sljedećem razdoblju.
II
Pokriće manjka prihoda i primitaka Grada Ludbrega iz točke III. ove Odluke, planirati će se
prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ludbrega za 2013. godinu.
III
Mjere za pokriće prihoda i primitka iz točke II. ove Odluke utvrđuju se kako
slijedi:
-

prioritetno planiranje i izvršavanje zakonskih i ugovornih obveza Grada,
obustava preuzimanja novih dugoročnih obveza,
racionalno i ekonomično izvršavanje planiranih sredstava Proračuna,
daljnja revizija svih akata kojima se uređuje rad tijela Grada, u svrhu smanjenja troškova
istih,
ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta u zonama malog i srednjeg poduzetništva,
sukladno donesenim odlukama i zaključcima,
ostvarenje prihoda od prodaje imovine u vlasništvu Grada,
kontinuirano provođenje mjera naplate prihoda Grada (komunalna naknada,
sufinanciranje građana, naknade za priključenje, zakupa poslovnih prostora i gradskih
poreza),
sve rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja racionalizirati i smanjiti
na najmanju moguću mjeru,
smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, osim u slučajevima gdje su
osigurana bespovratna sredstva iz drugih izvora (ministarstva, fondovi i sl.)
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Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora na području Grada Ludbrega
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora na području Grada Ludbrega obrazložio je gradonačelnik
Dubravko Bilić prema pisanim materijalima.
Vijećnica Anica Katana iznjela je stav Kluba vijećnika SDP-a, HSU-a, HNS i
Hrvatskih laburista – Stranke rada koji se slaže s Prijedlogom odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na području Grada
Ludbrega.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na području Grada Ludbrega.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama
Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
na području Grada Ludbrega
Članak 1.
U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora na području Grada Ludbrega („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ br. 32/2005) u članku 4. riječi: „Upravni odjel za prostorno uređenje,
komunalne djelatnosti i financije Grada Ludbrega, te Upravni odjel za društvene djelatnosti i
imovinsko-pravne poslove“ zamjenjuju se riječima: „upravni odjel nadležan za obavljanje poslova
raspolaganja imovinom“.
Članak 2.
Članak 5. i 6. brišu se.
Članak 3.
U članku 11. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Za udruge kojima je u okviru njihovih redovitih registriranih djelatnosti osnovna djelatnost
jedna od slijedećih aktivnosti: humanitarni rad, rad s djecom, rad na području kulture ili umjetnosti, a
gradonačelnik ocijeni da je djelatnost i rad navedenih udruga od osobitog interesa za razvoj i
promicanje Grada Ludbrega, visina zakupnine za zakup poslovnih prostora utvrđuje se u umanjenom
iznosu od 50% iznosa utvrđenih u članku 11. stavku 3. podstavku 3., točkama 1., 2. i 3.“
Članak 4.
U članku 18. stavku 1. riječi: „i na Radio Ludbregu“ zamjenjuju se riječima: „i po potrebi u
tiskovnim ili elektronskim medijima“.
Članak 5.
U članku 19. stavku 1. podstavku 1. točci 1. riječi: „MBG za fizičke osobe, odnosno MB za
pravne osobe“ zamjenjuju se riječima: „OIB za fizičke, odnosno pravne osobe“.
U članku 19. stavku 1. podstavku 2. točci 5. riječi: „Upravnog odjela za prostorno uređenje,
komunalne djelatnosti i financije Grada Ludbrega“ zamjenjuju se riječima: „upravni odjel nadležan za
poslove financija“.
U članku 19. stavku 2. riječi: „Komisiji za imovinsko-pravna pitanja“ brišu se.
Članak 6.
Članak 23. briše se.
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U cijelom tekstu Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na području Grada Ludbrega
riječi: „Gradsko poglavarstvo“ u određenom rodu i padežu zamjenjuju se riječima: „gradonačelnik“ u
odgovarajućem rodu i padežu.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Točka 5.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju općih akata
društva „Lukom“ d.o.o. Ludbreg
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju općih akata
društva „Lukom“ d.o.o. Ludbreg po ovlaštenju gradonačelnika obrazložila je
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
Mirjana Balažinec prema pisanim materijalima.
Ujedno je iznjela Amandman gradonačelnika, ovlaštenog predlagatelja
Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju općih akata društva
Lukom d.o.o. Ludbreg, a suklando odredbama članka 46. Poslovnika Gradskoga
vijeća Grada Ludrega kojim predlaže jednu dopunu i to da iza članka 1. dolazi članak
2. koji glasi: „Članak 14. mijenja se i glasi: „Nadzorni odbor Društva ima 7 (sedam)
članova“. Dosadašnji članci 2., 3., 4. i 5 postaju članci 3., 4., 5. i 6. Zatim je isti
obrazložila. Dosadašnjom Izjavom o usklađenu općih akata društva „Lukom“ d.o.o.
članom 14. predviđeno je da Nadzorni odbor Društva ima 5 članova Nadzornog
odbora, a radi transparentnosti i efikasnosti rada predlaže se da Nadzorni odbor
„Lukom-a“ ujesto dosadašnjih 5 ima 7 članova.
Vijećnik Vedran Zlatar iznio je stav Kluba vijećnika HDZ, HSP-a i HSS-a koji
ne može podržati ovakvu Odluku o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju općih
akata trgovačkog društva Lukom. Objasnio je razloge zbog čega to ne mogu podržati
i zašto se s tim ne slažu.
U raspravi su učestvovali gradonačelnik Dubravko Bilić i vijećnik Vedran
Zlatar.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega većinom glasova (10 za i 5 protiv) donijelo Odluku o
izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju općih akata društva „Lukom“ d.o.o.
Ludbreg.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama
Izjave o usklađenju općih akata društva LUKOM – d.o.o. Ludbreg
Članak 1.
U izjavi o usklađenju općih akata društva LUKOM d.o.o. (potpuni tekst) – poslovni broj OU329/12 od 08. kolovoza 2012. godine mijenja se članak 14. tako da glasi:
„Nadzorni odbor Društva ima 7 (sedam) članova“.
Članak 2.
U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Članove Nadzornog odbora imenuje i opoziva Gradonačelnik Grada Ludbrega“.
Članak 3.
Članak 17. mijenja se tako da glasi:
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isteka mandata na koji su imenovani“.
Članak 4.
U članku 20. dodaje se nova alineja koja glasi:
„-imenuje i opoziva upravu Društva – direktora“.
Članak 5.
U članku 24. mijenja se stavak 2. tako da glasi:
„Upravu društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor“.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Sudski registar
Trgovačkog suda u Varaždinu sukladno važećim pravnim propisima.

Točka 6.
Prijedlog Rješena o raspisivanju natječaja za prodaju odmarališta „Oštro“ u
Kraljevici
Prijedlog Rješenja o raspisivanju natječaja za prodaju odmarališta „Oštro“ u
Kraljevici obrazložio je gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić prema pisanim
materijalima.
Stav Kluba vijećnika HDZ-a, HSP-a i HSS-a iznio je vijećnik Vanja Vahtarić.
Mišljenja je da bi svi prisutni trebali uzeti u obzir činjenicu da navedeno odmaralište
nije vlasništvo pojedinca u Gradu ili nekolicine koji bi trebali donijeti Odluku, već svih
građana Ludbrega koji su sudjelovali u financiranju i održavanju objekta, te je
zamolio vijećnike da isto ne prihvate.
Stav Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i Hrvatskih laburista – Stranke
rada iznio je vijećnik Božidar Hajsok. Klub vijećnika je detaljno i iscrpno razmotrio
Prijedlog rješenja o raspisivanju natječaja za prodaju odmarališta Oštro, Kraljevica i
podržat će ga.
U raspravi su učestvovali vijećnici Ivan Lončarić, Krešimir Šalig, Vanja
Vahtarić, Anica Katana, Vedran Zlatar, Igor Balog, te gradonačelnik Dubravko Bilić.
Nakon provedenog glasovanja, predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega većinom glasova (8 za, 4 protiv i 3 suzdržana) donijelo
Rješenje o raspisivanju natječaja za prodaju odmarališta „Oštro“ u Kraljevici.

RJEŠENJE
o raspisivanju natječaja za prodaju
odmarališta «Oštro» u Kraljevici
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju odmarališta «Oštro» u
naselju Oštro, Milana Šenoe 2, 51262 Kraljevica, i to:
- čkbr 3103 – kuća Oštro od 71 m2, dvorište Oštro od 322 m2, ukupne površine od 393 m2,
upisane u zk.ul.br. 1057 k.o. Kraljevica.
Objekt odmarališta «Oštro» u potpunosti je uređen i opremljen, a sastoji se od ukupno 169,33
m2 korisne površine u tri etaže (podrum, prizemlje i kat), odnosno 189,66 m2 bruto površine.
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Početni iznos kupoprodajne cijene za predmetnu nekretninu iznosi 1.350.000,00 kn.
Kupac je cijeli ponuđeni iznos kupoprodajne cijene dužan uplatiti Gradu Ludbregu odmah kod
sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno u roku od 60 dana od dana sklapanja predugovora o
kupoprodaji predmetne nekretnine.
Tek po isplati cijelog iznosa kupoprodajne cijene, kupcu će se izdati isprava podobna za
uknjižbu prava vlasništva.
Članak 3.
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani RH, kao i
pravne osobe koje imaju sjedište na području RH i upisane su u registar Trgovačkog suda u RH,
odnosno strane fizičke i pravne osobe uz predočenje odgovarajućeg uvjerenja o pravu na stjecanje
nekretnina u Republici Hrvatskoj.
Članak 4.
Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude, te ponude osoba koja imaju
nepodmirenih obveza (komunalne naknade, komunalnog doprinosa, obveze izgradnje objekata i sl.)
prema Gradu Ludbregu.
Članak 5.
Natječaj se provodi u krugovima do prodaje gore navedene nekretnine.
Svaki krug natječaja iznosi u pravilu 15 dana, a započinje, zavisno od dana objave natječaja
na oglasnoj ploči Grada Ludbrega, 1. i završava 15. dana pojedinog kalendarskog mjeseca u godini,
odnosno započinje 16. dana a završava istekom kalendarskog mjeseca.
Po isteku pojedinog natječajnog kruga izvršit će se otvaranje ponuda dostavljenih u tom krugu
i između njih izvršiti odabir najpovoljnije ponude.
Članak 6.
Kao garanciju ozbiljnosti ponude svaki je ponuditelj dužan položiti jamčevinu u iznosu od 5%
od početnog iznosa kupoprodajne cijene istaknute u ovom natječaju.
Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Grada Ludbrega IBAN HR1823600001824400005,
poziv na broj HR68 7757-OIB, te se obračunava u ukupni iznos cijene.
Ponuditelju koji ne uspije svojom ponudom, uplaćena će se jamčevina vratiti po odabiru
najpovoljnije ponude.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustanka od ponude gubi
pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Članak 7.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama Gradu Ludbregu, Trg Sv. Trojstva 14, 42230
Ludbreg, s naznakom na omotnici »ZA NATJEČAJ – PRODAJA ODMARALIŠTA «OŠTRO» – NE
OTVARAJ«.
Ponuda na natječaj treba sadržavati:
1. ime i prezime/naziv ponuditelja, prebivalište/sjedište ponuditelja, OIB,
2. oznaka nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
3. visinu ponuđene kupoprodajne cijene,
4. potpis ponuditelja i pečat za pravnu osobu i obrtnika.
Uz ponudu se kao dokaz sposobnosti prilaže:
1. preslika osobne iskaznice za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku
osobu, a za pravne osobe izvod iz registra Trgovačkog suda, odnosno za obrtnike preslika
rješenja ili obrtnice Ureda za Gospodarstvo, te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji
tvrtke u matičnoj državi za stranu pravnu osobu,
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
3. upravna pristojba od 20,00 kn.
Članak 8.
Podnositelji ponuda mogu prisustvovati otvaranju ponuda ako u ponudi to zatraže.
Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će Komisija za imovinsko-pravna pitanja Grada
Ludbrega a odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće.
Najpovoljnija ponuda je ponuda koja je uzeta u razmatranje i sadrži najvišu ponuđenu
kupoprodajnu cijenu.
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između tih ponuditelja utvrditi najpovoljnija ponuda.
U slučaju usmenog nadmetanja najmanji iznos za koji se ponuda može povećati je 1.000,00
kn.
Članak 9.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel.042/810-876, a objekt je moguće razgledati po
dogovoru s ovlaštenim osobama Grada Ludbrega.
Članak 10.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o raspisivanju natječaja za
prodaju odmarališta «Oštro» u Kraljevici, od 10. listopada 2011. g., KLASA:947-02/08-01/1,
URBROJ:2186/18-02/1-11-3.

Točka 7.
Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Ludbrega
Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Ludbrega
po ovlaštenju gradonačelnika obrazložila je pomoćnica pročelnika Upravnog odjela
za društvene djelatnosti i opće poslove Mirjana Balažinec prema pisanim
materijalima.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega jednoglasno bez rasprave donijelo Odluku o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Ludbrega.
ODLUKA
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Grada Ludbrega
Članak 1.
U Stožer zaštite i spašavanja Grada Ludbrega imenuju se:
a) za načelnicu Stožera
1. VERA JADANIĆ - zamjenica gradonačelnika Grada Ludbrega
b) za članove Stožera
1. ZORAN HAPP – predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Varaždin
2. VLADO PIRC – načelnik Policijske postaje Ludbreg
3. ALEN SABOL – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i
opće poslove Grada Ludbrega – zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite
4. VLADO VUKINA – zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega
5. mr.sc. IGOR FRANOLIĆ,dipl.ing. – direktor «Lukom»-a d.o.o. Ludbreg
6. SUZANA BAČANI, dr. med. – koordinatorica Ispostave Ludbreg Zavoda za
hitnu medicinu Varaždinske županije
7. NIKOLA VIDAKOVIĆ,dipl.vet.med. - direktor Veterinarske stanice Ludbreg –
Nova d.o.o.
8. ROBERT KRANJČEC –v.d. ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg
9. DANIJEL HABIJAN,dipl.ing.el. – rukovoditelj Pogona Ludbreg u HEP ODS
d.o.o., Elektra Koprivnica
10.SAŠA VINCETIĆ – voditelj Sekcije za radio komunikacije u Radio klubu
Ludbreg
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Stožer zaštite i spašavanja upravlja i usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje katastrofe i veće nesreće, s ciljem
sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
Članak 3.
Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja Grada Ludbrega nalaže gradonačelnik, a
provodi se u pravilu putem nadležnog Županijskog centra 112.
Članak 4.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 38/2009) kao i Rješenja o razrješenju i
imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.
34/2010., 25/2011., 38/2012., 48/2012. i 5/2013.).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske
županije».

Točka 8.
Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Ludbrega
Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Ludbrega
po ovlaštenju gradonačelnika obrazložila je pomoćnica pročelnika Upravnog odjela
za društvene djelatnosti i opće poslove Mirjana Balažinec prema pisanim
materijalima.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega jednoglasno bez rasprave donijelo Odluku o
imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Ludbrega.
ODLUKA
o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite
Grada Ludbrega
Članak 1.
U Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Ludbrega imenuju se:
a) za zapovjednika Zapovjedništva
ALEN SABOL – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i
opće poslove Grada Ludbrega
b) za načelnicu Zapovjedništva
BOŽICA MAKAR – predsjednica Gradskoga vijeća Grada Ludbrega
c) za operativca Zapovjedništva
mr.sc.IGOR FRANOLIĆ,dipl.ing. – direktor «Lukom»-a d.o.o. Ludbreg
d) za članove Zapovjedništva
1. ROBERT KRANJČEC – v.d.ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg
2. VLADO VUKINA – zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega
3. IVAN FILIPAŠIĆ – stručni suradnik za prostorno uređenje u Upravnom odjelu
za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu Grada Ludbrega

- 124. MIRJANA BALAŽINEC – pomoćnica pročelnika u Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti i opće poslove Grada Ludbrega
5. MLADEN STRUŠKI – predsjednik Odreda izviđača Ludbreg
6. DANIJEL HABIJAN,dipl.ing.el. – rukovoditelj Pogona Ludbreg u HEP ODS
d.o.o., Elektra Koprivnica
7. SAŠA VINCETIĆ – voditelj Sekcije za radio komunikacije u Radio klubu
Ludbreg
Članak 2.
Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Ludbrega zapovijeda snagama i sredstvima civilne
zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Ludbrega.
Članak 3.
Članovi Civilne zaštite Grada Ludbrega mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze
sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
Članak 4.
Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Ludbrega mobilizira se i poziva sukladno operativnom
planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika, putem županijskog centra
112.
Članak 5.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite
Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 28/2008) kao i Rješenja o razrješenju i
imenovanju načelnika te članova Zapovjedništva civilne zaštite („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ br. 38/2009., 25/2011., 38/2012. i 5/2013.).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske
županije».

Točka 9.
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Radost“ Ludbreg
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Radost“ Ludbreg obrazložio je gradonačelnik Dubravko Bilić prema pisanim
materijalima.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirada da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega bez rasprave većinom glasova (12 za i 3 protiv) donijelo
Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“
Ludbreg.
R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića “Radost” Ludbreg
I.
Gradsko vijeće Grada Ludbrega r a z r j e š u j e:
1. ANTUNA NOVOTU iz Kućana L. 1a
– dužnosti predsjednika Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića «Radost»Ludbreg

- 132. LJERKU HEREGA iz Ludbrega,
– dužnosti člana Upravnog vijeća
Koprivnička 19a
3. ZDENKU GLOŽINIĆ iz Sigeca L., – dužnosti člana Upravnog vijeća
A. Šenoe 63
II.
Gradsko vijeće Grada Ludbrega u Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Ludbreg
i m e n u j e:
1. NADU ŠPOLJARIĆ iz Ludbrega,
Kolodvorska 9
- za predsjednicu Upravnog vijeća
2. PETRU POKEC iz Ludbrega,
Trg Svetog Trojstva 9
- za članicu Upravnog vijeća
3.BISERKU KUTNJAK iz Ludbrega,
Ulica M. Kerstnera 3
- za članicu Upravnog vijeća
III.
Mandat predsjednici i članicama Upravnog vijeća traje 4 godine.

IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Varaždinske županije”.

Točka 10.
Prijedlog Rješenja o razrješenju i i imenovanju Upravnog vijeća POU „Dragutin
Novak“ Ludbreg
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća POU „Dragutin
Novak“ Ludbreg obrazložio je gradonačelnik Dubravko Bilić prema pisanim
materijalima.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega bez rasprave većinom glasova (11 za i 4 protiv) donijelo
Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća POU „Dragutin Novak“
Ludbreg.
R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta “Dragutin Novak” Ludbreg

I.
Gradsko vijeće Grada Ludbrega r a z r j e š u j e:
1. MIRJANU JERBIĆ iz Ludbrega, R. Fizira 4
2. ŽELJKA ŠPOLJARIĆA iz Ludbrega,
Ulica bana Jelačića 8

- dužnosti predsjednice
Upravnog vijeća POU
«Dragutin Novak» Ludbreg
- dužnosti člana Upr.vijeća

II.
Gradsko vijeće Grada Ludbrega
Novak” Ludbreg i m e n u j e:

u

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta “Dragutin

- 141. BRANKA DOBECA iz Ludbrega, Vinogradska
2. VILIMA CIKAČA iz Ludbrega, Trg Sv. Trojstva 9
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- za predsjednika Upravnog
vijeća POU „Dragutin Novak“
Ludbreg
- za člana Upravnog vijeća

III.
Mandat predsjedniku i članu Upravnog vijeća traje 4 godine.
IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Varaždinske županije”.

Budući da je dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada Ludbrega iscrpljen,
predsjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega Božica Makar zaključila je sjednicu u
18,52 sati.
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