Godina XIII

Velika Ludina, 09. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE 06.02.2006.
13. Izmjene i dopune Rješenja o
imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik;
14. Odluka o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Velika Ludina;
15.
Zaključak
o
objavi
pozivnog
natječaja za uređenje zemljišta u
Gospodarsko-poslovnoj zoni u Velikoj
Ludini – I. faza (stara ciglana);
16.
Zaključak
o
objavi
pozivnog
natječaja za projektiranje
prometne i
ostale
komunalne
infrastrukture
u
Gospodarsko-poslovnoj zoni u Velikoj
Ludini – I. faza (stara ciglana);
17. Odluka načelnika o imenovanju
članova
Zapovjedništva
zaštite
za
spašavanje Općine Velika Ludina.

Broj: 2

Strana : 10

Velika Ludina

Broj : 2

13.

III

Na temelju članka 24. Statuta
Općine Velika Ludina ("Službene
novine" Općine Velika Ludina broj:
7/01 i 9/01) i članka 35. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Velika
Ludina ("Službene novine" Općine
Velika Ludina br. 9/01), Općinsko
vijeće Općine Velika Ludina na svojoj
9. sjednici održanoj 06.02.2006.
godine, donijelo je
Izmjene i dopune
R J E Š E N J A
o imenovanju Odbora
za Statut i Poslovnik

I
U Rješenju o imenovanju Odbora
za Statut i Poslovnik («Službene novine
Općine Velika Ludina» br. 5/01) u točci I,
pod rednim brojem 1. umjesto «Damir
Markiš, dipl.iur. – predsjednik» imenuju
se «Zlatko Nežić – član».
Na osnovi izmjene i dopune
Rješenja o imenovanju Odbora za Statut i
Poslovnik članovi Odbora su:
1. Dražen Pavlović - predsjednik;
2. Zlatko Nežić - član,
3. Zvonko Majetić - član.

Ovo Rješenje stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama" Općine Velika
Ludina.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 021-01/06-01/5
UBROJ : 2176-19-06-01/5
Velika Ludina, 25.01.2006.
Predsjednik:
Općinskog Vijeća
Dražen Pavlović, v.r.

14.
Na temelju članka 24. Statuta
Općine Velika Ludina ("Službene
novine" Općine Velika Ludina broj:
7/01, 9/01), Općinsko vijeće Općine
Velika Ludina na svojoj 9. sjednici
održanoj 06.02.2006. godine, donijelo
je slijedeću

II
Odbor za Statut i Poslovnik
raspravlja i predlaže nacrt Statuta Općine,
nacrt
Poslovnika
Općinskog
vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu i
dopunu Statuta, odnosno Poslovnika
Općinskog vijeća, a može predlagati
donošenje odluka i drugih akata iz
nadležnosti Općinskog vijeća, te obavlja i
druge poslove utvrđene ovim Statutom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

O D L U K U

Donosi se Odluka o izmjenama i
dopunama Statuta Općine Velika Ludina,
koja stupa na snagu danom objave u
«Službenim novinama Općine Velika
Ludina», a sastavni je dio ove Odluke.

Broj : 2
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Na temelju članka 132. – 137.
Ustava
Republike
Hrvatske
(«Narodne novine» br. 41/01 i
55/01) i članaka 8. i 35. stavka 1.
Zakona
o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine"
br.33/01,
60/01
–
vjerodostojno tumačenje i 129/05.),
Općinsko vijeće Općine Velika Ludina
na
svojoj
9.
sjednici
održanoj
06.02.2006. godine, donosi

ODLUKA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA
S T A T U TA
OPĆINE VELIKA LUDINA
Članak 1.
U Statutu Općine Velika Ludina
(«Službene novine Općine Velika Ludina»
br. 7/01 i 9/01), u daljnjem tekstu:
Statut, članak 14. mijenja se i glasi:
«Općina Velika Ludina u svom
samoupravnom
djelokrugu
obavlja
poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana, a
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji
se odnose na:
-

uređenje naselja i stanovanje,
prostorno
i
urbanističko
planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i
šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog
okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu,
promet na svom području,
te ostale poslove sukladno
posebnim zakonima.
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Posebnim zakonima kojima se
uređuju pojedine djelatnosti iz
stavka 1. ovoga
članka odredit će se poslovi čije je
obavljanje Općine Velika Ludina dužna
organizirati,
te
poslovi
koje
može
obavljati».
Članak 2.
U članku 16. Statuta stavak 2.
briše se.
Članak 3.
U članku 22. Statuta, stavku 3,
alineja 3. iza zareza brišu se riječi «koji
obavljaju dužnost općinskog načelnika i
njegovog zamjenika».
U stavku 4. istog članka iza riječi
«vijeća» brišu se riječi «u obavljanju
dužnosti općinskog načelnika odnosno
njegovog zamjenika».

Članak 4.
glasi:

Članak 24. Statuta mijenja se i

«Općinsko
Ludina:

vijeće

Općine

Velika

1. donosi Statut Općine Velika
Ludina, Poslovnik Općinskog
vijeća Općine
Velika Ludina, Proračun Općine Velika
Ludina,
Odluku
o
privremenom
financiranju,
2. donosi odluke i druge opće akte,
kao i druge akte kojima uređuje pitanja iz
samoupravnog djelokruga Općine Velika
Ludina,
3. bira i razrješuje Općinskog
načelnika Općine Velika Ludina i njegove
zamjenike,
te
članove
Općinskog
poglavarstva Općine Velika Ludina,
4. osniva i bira članove radnih
tijela Općinskog vijeća, te imenuje i
razrješuje
druge
osobe
određene
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zakonom,
Statutom,

Velika Ludina
drugim

propisom

i

ovim

5. uređuje ustrojstvo i djelokrug
upravnih tijela Općine Velika Ludina,
6. osniva javne ustanove i druge
pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih,
komunalnih
i
drugih
djelatnosti od interesa za Općinu Velika
Ludina,
7. obavlja i druge poslove koji su
zakonom ili drugim propisom stavljeni u
djelokrug Općinskog vijeća Općine Velika
Ludina».
Članak 5.
Članak 27. Statuta mijenja se i
glasi:
«Na sjednicama Općinskog vijeća
glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne
odluči da se u skladu s Poslovnikom
Općinskog vijeća ili drugim općim aktom,
o nekom pitanju glasuje tajno.

Broj : 2
Predsjednik
Općinskog
vijeća
određuje koji ga od potpredsjednika
zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti
ili spriječenosti, te koji obavlja i druge
poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili
predsjednik, ukoliko Općinsko vijeće nije
odredilo koji će predsjednik obaviti
pojedini posao».
Članak 8.

glasi:

Članak 32. Statuta mijenja se i

«Predsjednik
Općinskog
vijeća
Općine Velika Ludina saziva sjednice
Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i
predstavlja Općinsko vijeće Općine Velika
Ludina.
Predsjednik
Općinskog
vijeća
Općine Velika Ludina saziva sjednice
Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje
jednom u tri mjeseca.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se
sazvati i elektroničkim putem te se
održavati
putem
videoveze
(videokonferencija).

Predsjednik
Općinskog
vijeća
Općine Velika Ludina je dužan sazvati
sjednicu Općinskog Vijeća Općine Velika
Ludina na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova Općinskog vijeća, u
roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Poslovnikom o radu Općinskog
vijeća urediti će se osiguranje praćenja
rasprave i sudjelovanje u radu i
odlučivanju».

Ukoliko
predsjednik
Općinskog
vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka
3. ovoga članka sjednicu će sazvati
Općinski načelnik u roku od 15 dana.

Članak 6.

Nakon proteka rokova iz stavka 4.
ovoga članka sjednicu može sazvati, na
zahtjev jedne trećine članova Općinskog
vijeća, čelnik središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave.

U članku 28. Statuta stavak 2. i 3.
brišu se.
Članak 7.
glasi:

Članak 29. Statuta mijenja se i

«Predsjednika i potpredsjednike
Općinskog vijeća bira Općinsko vijeće iz
reda svojih članova, koji se biraju
većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća, a na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanje ili na prijedlog jedne trećine
članova Općinskog vijeća Općine Velika
Ludina.

Ostala
prava
i
dužnosti
predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Velika Ludina utvrđuju se
Poslovnikom Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina».
Članak 9.
Iza članka 35. Statuta dodaje se
nova točka sa člancima 35.a, 35.b, 35.c,
35.d, 35.e, 35.f, 35.g, 35.h, 35.i, 35.j,
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35.k, 35.l, 35.m, 35.n, 35.o, 35.p, 35.r,
35.s i 35.š koji glase:
«IV

IZVRŠNA
TIJELA
OPĆINSKI NAČELNIK I
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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Članak 35.a
Izvršna tijela u Općini Velika
Ludina su Općinski načelnik Općine Velika
Ludina (u daljnjem tekstu: Općinski
načelnik) i Općinskog poglavarstvo Općine
Velika
Ludina
(u
daljnjem
tekstu:
Općinsko poglavarstvo).
Članak 35.b
Općinskog načelnika bira Općinsko
vijeće iz reda svojih članova, u pravilu
između
nositelja
lista
stranaka
i
nezavisnih lista koje su osvojile mandate
u Općinskom vijeću na način i po
postupku utvrđenim Poslovnikom u skladu
sa Statutom i Zakonom.
Općinski načelnik bira se većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća, a
na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje
ili na prijedlog jedne trećine članova
Općinskog vijeća.
Članak 35.c
Općinski
načelnik
ima
dva
zamjenika, koji se biraju većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina, a na prijedlog Općinskog
načelnika ili Odbora za izbor i imenovanje
ili jedne trećine članova Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina.
Članak 35.d
Općinski načelnik zastupa Općinu
Velika Ludina.
U
obavljanju
poslova
iz
samoupravnog djelokruga Općine Velika
Ludina, Općinski načelnik:
- predstavlja
Općinsko
poglavarstvo,
- provodi odluke iz djelokruga
Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva i odgovoran je za
njihovo provođenje,

-

-

-

-

-

-

ima
prao
obustaviti
od
primjene opći akt Općinskog
vijeća, ako ocijeni da je tim
aktom povrijeđen zakon ili
drugi propis i postupiti u skladu
s odredbama Zakona o lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi,
dostavlja Statut i druge opće
akte koje donosi Općinsko
vijeće, na nadzor zakonitosti,
vodi
brigu
o
upravljanju
općinskom
imovinom
i
naredbodavac je za izvršenje
općinskog proračuna,
predlaže
Općinskom
vijeću
sastav Općinskog poglavarstva,
neposredno
usmjerava
rad
upravnih tijela i potpisuje akte
koje oni donose u okviru svoga
djelokruga, ako za potpisivanje
nije
nadležan
pročelnik
upravnog odjela,
kao
predsjednik
Općinskog
poglavarstva rukovodi radom
Općinskog poglavarstva: saziva
sjednice, predsjedava im i
potpisuje
akte
Općinskog
poglavarstva,
ima pravo podnositi prijedlog
za donošenje općeg i drugog
akta,
obavlja
i
druge
poslove
utvrđene
zakonom,
drugim
propisima,
ovim
Statutom,
odlukama Općinskog vijeća i
drugim aktima.
Članak 35.e

Općinski načelnik odgovoran je
središnjim tijelima državne uprave za
obavljanje
poslova
državne
uprave
prenesenih u nadležnost Općine Velika
Ludina.
Članak 35.f
Općinski načelnik, u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga
Velika
Ludina,
ima
pravo
Općine
obustaviti od primjene opći akt Općinskog
vijeća ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis te
zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od
15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako
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Općinsko vijeće to ne učini, Općinski
načelnik je dužan u roku od 8 dana o
tome obavijestiti predstojnika ureda
državne uprave u županiji, te čelnika
središnjeg
tijela
državne
uprave
ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću
tijela lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Općinskog načelnika, većinom glasova
svih članova na vrijeme od četiri godine.

Članak 35.g

Članovi Općinskog poglavarstva
mogu biti zaduženi za jedno ili više
određenih područja iz djelokruga Općine
Velika Ludina.

Općinskog načelnika u slučaju duže
opravdane
odsutnosti
(više
od
1
mjeseca); što je dužan prethodno najaviti
Općinskom vijeću; ili drugih razloga
opravdane spriječenosti (bolesti i dr.) u
obavljanju njegove dužnosti, zamjenjuje
zamjenik, u skladu s ovim Statutom i
odlukom Općinskog vijeća iz članka 35.c
Statuta Općine Velika Ludina.
Općinski načelnik, u skladu s ovim
Statutom, može obavljanje određenih
poslova iz svog djelokruga povjeriti
zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih
poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne
prestaje odgovornost Općinskog načelnika
za njihovo obavljanje.

Članak 35.h
Općinski načelnik Općine Velika
Ludina obavlja dužnost profesionalno ili
volonterski.
Članak 35.i
Izvršne poslove u Općini Velika
Ludina obavlja Općinsko poglavarstvo.
Općinsko poglavarstvo ima 3 člana,
uključujući
predsjednika
i
njegove
zamjenike.
Općinski načelnik predsjednik je
Općinskog poglavarstva, a zamjenici iz
članka 35.c Statuta po položaju su
zamjenici
predsjednika
Općinskog
poglavarstva.

Pročelnici općinskih upravnih odjela
Općine Velika Ludina mogu biti birani za
članove Općinskog poglavarstva.
Članak 35.k

Članak 35.l
Općinsko poglavarstvo:
1. ima pravo predlagati i priprema
prijedloge općih i drugih akata koje donosi
vijeće;
daje
mišljenja
o
Općinsko
prijedlozima akata koje podnesu drugi
ovlašteni
predlagatelji,
te
utvrđuje
prijedlog Statuta Općine Velika Ludina,
Proračuna Općina Velika Ludina, odluke o
privremenom financiranju i drugih akata,
podnosi izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Velika Ludina;
2.
izvršava
ili
osigurava
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
3. utvrđuje prijedlog ustrojstva
upravnih tijela Općine Velika Ludina,
usmjerava djelovanje upravnih tijela u
Općini
Velika
Ludina
iz
njihova
samoupravnog djelokruga i nadzire njihov
rad, te uređuje njihovu unutarnju
organizaciju i sistematizaciju,
4.
upravlja
i
raspolaže
nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Općine Velika Ludina kao i njezinim
prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
5. obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom,
drugim
propisom,
ovim
Statutom i drugim aktima Općinskog
vijeća ili po njegovom ovlaštenju.

Članak 35.j
bira

Članove Općinskog poglavarstva
Općinsko
vijeće
na
prijedlog

Članovi Općinskog poglavarstva
nemaju pravo odlučivati o pitanjima iz
stavka 1. točka 4. ovog članka kad su
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osobno ili preko članova
zainteresirana strana.

uže

obitelji

Članak 35.m
Općinsko
poglavarstvo
donosi
odluke većinom glasova ako je na sjednici
nazočna većina njegovih članova.
Odluke
kojima
raspolaže
nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Općine, kao i njezinim prihodima i
rashodima, te u drugim slučajevima
utvrđenim zakonom i ovim Statutom,
Općinsko poglavarstvo odlučuje većinom
glasova svih članova.
Članak 35.n
Ostala pitanja o ustrojstvu, načinu
rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva
podrobnije
se
uređuje
njegovim
Poslovnikom u skladu s ovim Statutom i
zakonom.
Članak 35.o
Općinsko
poglavarstvo
odgovorno Općinskom vijeću.

je

Članak 35.p
Općinsko poglavarstvo je obvezno
o svojem radu u cjelini ili u pojedinom
području o izvršavanju odluka ili pojedinih
akata Općinskog vijeća Općine Velika
Ludina, te o drugim pitanjima iz svojeg
djelokruga izvješćivati Općinsko vijeće
Općine Velika Ludina.
Predsjednik
Općinskog
poglavarstva
je
dužan
izvješćivati
Općinsko vijeće o broju održanih sjednica
Općinskog poglavarstva između dviju
sjednica
Općinskog
vijeća,
te
o
raspravljenim
temama
i
donesenim
aktima na istim sjednicama.
Članak 35.r
Općinsko vijeće Općine Velika
Ludina može Općinskom načelniku Općine
Velika Ludina, pojedinom članu Općinskog
poglavarstva Općine Velika Ludina ili
Općinskom poglavarstvu u cjelini iskazati
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nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije
isteka vremena na koje je izabran.
Prijedlog
za
iskazivanje
nepovjerenja može podnijeti najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina.
O
prijedlogu
za
iskazivanje
nepovjerenja ne može se raspravljati i
glasovati prije nego što protekne sedam
dana od dana njegovog podnošenja.
Rasprava i glasovanja o prijedlogu
za iskazivanje nepovjerenja mora se
provesti najkasnije u roku od 30 dana od
dana dostave prijedloga predsjedniku
Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.
Članak 35.s
Odluka o nepovjerenju prihvaćena
je ako je za nju glasovala većina svih
članova Općinskog vijeća.
Kad Općinsko vijeće izglasuje
nepovjerenje općinskom načelniku ili
Općinskom poglavarstvu u cjelini, ono
mora izabrati novog općinskog načelnika
u roku od 30 dana od dana izglasavanja
nepovjerenja.
Ako
odlukom
o
iskazivanju
nepovjerenja Općinskom načelniku i
Općinskom poglavarstvu u cjelini nije
određen dan razrješenja i prestanka
dužnosti, Općinski načelnik i Općinsko
poglavarstvo
kojem
je
iskazano
nepovjerenje smatraju se razriješenim i
prestaje im dužnost izborom novog
Općinskog načelnika.
Odlukom
o
iskazivanju
nepovjerenja Općinskom načelniku i članu
Općinskog poglavarstva ne prestaje
dužnost člana Općinskog vijeća.
U
slučaju
izglasavanja
nepovjerenja pojedinom članu Općinskog
poglavarstva Općinsko vijeće donosi
odluku o danu s kojim se razrješuje
dužnosti.
Ako Općinsko vijeće ne izglasuje
nepovjerenje, članovi Općinskog vijeća
koji su podnijeli prijedlog ne mogu
ponovno podnijeti isti prijedlog prije
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isteka roka od 6 mjeseci od dana njegova
odbijanja
odnosno
izglasavanja
povjerenja.

obavlja svoje dužnosti koje
mogu štetiti interesima službe
u obavljanju poslova jedinica
lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Članak 35.š
Općinski načelnik može tražiti
glasovanje
o
povjerenju
Općinskom
poglavarstvu,
ako
Općinsko
vijeće
povodom prijedloga Općinskog načelnika
ne donese odluku kojom potvrđuje
povjerenje Općinskom poglavarstvu, time
se
ne
smatra
da
je
Općinskom
poglavarstvu iskazano nepovjerenje».
Članak 10.

glasi:

Članak 40. Statuta mijenja se i

«Jedinstvenim upravnim odjelom
upravlja pročelnik, kojeg na temelju
javnog
natječaja
imenuje
Općinsko
poglavarstvo.
Općinsko
poglavarstvo
može
razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovog
članka:
1. ako pročelnik
razrješenje,

sam

Pročelnik koji bude razriješen
sukladno
stavku
4.
ovoga
članka
rasporedit će se na drugo slobodno radno
mjesto u jedno od upravnih tijela Općine
Velika Ludina, za koje ispunjava stručne
uvjete.
Na prava, obveze i odgovornosti
kao i druga pitanja u svezi s radom
pročelnika koja nisu utvrđena Zakonom o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi, primjenjuju se odredbe
zakona kojima se uređuje radni odnos
službenika i namještenika u tijelima
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave».
Članak 11.
Iza članka 42. Statuta dosadašnja
točka IV postaje točka:

zatraži

V. AKTI OPĆINE.
Članak 12.

2. ako nastanu takvi razlozi koji
po posebnim propisima kojima
se uređuju radni odnosi dovode
do prestanka radnog odnosa,
3. ako pročelnik ne postupa po
propisima ili općim aktima
jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, ili
neosnovano ne izvršava odluke
tijela
jedinice
lokalne
i
(regionalne)
područne
samouprave,
ili
postupa
protivno njima,
4. ako
pročelnik
svojim
nesavjesnim
ili
nepravilnim
radom prouzroči jedinici lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave veću štetu, ili ako
zanemaruje
ili
nesavjesno

glasi:

Članak 43. Statuta mijenja se i

«Općinsko vijeće u okviru svog
samoupravnog djelokruga, a u skladu sa
zakonom i ovim Statutom donosi Statut
Općine Velika Ludina, Poslovnik Općinskog
vijeća Općine Velika Ludina, Proračun
Općine Velika Ludina, odluke, zaključke,
rješenja, naputke i druge akte, te daje
vjerodostojna tumačenja Statuta i drugih
akata ih svog djelokruga.
Sadržaj i način donošenja akata iz
stavka 1. ovog članka uređuje se
Poslovnikom Općinskog vijeća Općine
Velika Ludina».
Članak 13.

Broj : 2

Velika Ludina

Iza članka 43. Statuta dodaje se
članak 43.a koji glasi:
«Općinsko poglavarstvo u okviru
svoga
djelokruga
donosi
odluke,
zaključke, pravilnike, poslovnik, naputke,
rješenja i druge akte.
Poslovnikom
Općinskog
poglavarstva uredit će se sadržaj i način
donošenja akata iz stavka 1. ovog
članka».
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Na sjednicama Općinskog vijeća
omogućuje se, u skladu s odredbama
Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina, nazočnost novinara
medija javnog informiranja i građana.
Radi
potpunijeg
izvješćivanja
javnosti predstavnici tijela Općine Velika
Ludina mogu davati priopćenja i održavati
konferencije
javnog
informiranja
za
medije».
Članak 17.

Članak 14.

Članak 49. Statuta mijenja se i
glasi:

Članak 45. Statuta mijenja se i

«Nadzor zakonitosti općih akata
Općinskog
vijeća
iz
samoupravnog
djelokruga Općine obavljaju uredi državne
uprave u županijama i nadležna središnja
tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu sukladno posebnom zakonu.
Općinski
načelnik
dužan
je
dostaviti statut, poslovnik, proračun ili
drugi opći akt predstojniku ureda državne
uprave u županiji zajedno sa izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak
donošenja općeg akta propisan statutom i
poslovnikom, u roku od 15 dana od dana
donošenja općeg akta».
Članak 15.
glasi:

Članak 47. Statuta mijenja se i

«Djelovanje tijela Općine Velika
Ludina je javno».
Članak 16.
glasi:

Članak 48. Statuta mijenja se i

«Javnost rada tijela Općinskog
vijeća osigurava se izvješćivanjem o
vremenu održavanja sjednica i dnevnom
redu
sjednica
u
medijima
javnog
informiranja, te objavljivanjem donesenih
akata u službenom glasilu, na oglasnoj
ploči i na druge načine, a sve u skladu sa
zakonom, drugim propisima i aktima.

glasi:
«Sjednice Općinskog vijeća su
javne. Nazočnost javnosti može se
isključiti samo iznimno, u slučajevima
predviđenim posebnim zakonima i općim
aktom».

Članak 18.
Ova
Odluka
o
izmjenama
i
dopunama Statuta stupa na snagu danom
objave u «Službenim novinama Općine
Velika Ludina».

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 080-02/06-02/1
UBROJ : 2176-19-06-01/1
Velika Ludina, 25.01.2006.
Predsjednik:
Općinskog Vijeća
Dražen Pavlović, v.r.
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Velika Ludina

15.

Broj : 2

16.

Na temelju članka 24. Statuta
Općine Velika Ludina ("Službene
novine" Općine Velika Ludina broj:
7/01, 9/01), Općinsko vijeće Općine
Velika Ludina na svojoj 9. sjednici
održanoj 06.02.2006. godine, donijelo
je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Odobrava se objava pozivnog
natječaja
postupkom
ograničenog
prikupljanja ponuda
za uređenje
zemljišta u Gospodarsko-poslovnoj zoni u
Velikoj Ludini – I faza (stara ciglana),
sukladno Programu održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture.
Povjerenstvo
za
pripremu
i
provedbu postupka nabave roba, radova i
usluga dužno je provesti postupak
natječaja i donijeti prijedlog Odluke o
izboru izvođača radova.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 363-01/06-02/16
UBROJ : 2176-19-06-01/16
Velika Ludina, 25.01.2006.
Predsjednik:
Općinskog Vijeća
Dražen Pavlović, v.r.

Na temelju članka 24. Statuta
Općine Velika Ludina ("Službene
novine" Općine Velika Ludina broj:
7/01, 9/01), Općinsko vijeće Općine
Velika Ludina na svojoj 9. sjednici
održanoj 06.02.2006. godine, donijelo
je slijedeću

Z A K L J U Č A K

Odobrava se objava pozivnog
natječaja
postupkom
ograničenog
prikupljanja ponuda
za projektiranje
prometne
i
ostale
komunalne
infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj
zoni u Velikoj Ludini – I faza (stara
ciglana).
Povjerenstvo
za
pripremu
i
provedbu postupka nabave roba, radova i
usluga dužno je provesti postupak
natječaja i donijeti prijedlog Odluke o
izboru izvođača radova.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 363-01/06-02/17
UBROJ : 2176-19-06-01/17
Velika Ludina, 25.01.2006.
Predsjednik:
Općinskog Vijeća
Dražen Pavlović, v.r.

Broj : 2

Velika Ludina
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prijetnje ili nastanka katastrofe ili veće

17.

nesreće.
Na temelju članka 9. stavak 2.

Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.
174/04) i članka 31. Statuta Općine
Velika

Ludina

(«Službene

novine»

Općine Velika Ludina broj: 7/01 i

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

9/01.), donosim
KLASA : 214-01/06-01/2
UBROJ : 2176-19-06-01/2
O D

L U K U

Velika Ludina, 25.01.2006.

I
Za članove Zapovjedništva zaštite i
spašavanja Općine Velika Ludina imenuju
se :
1.

Dražen

Pavlović,

zapovjednik

zapovjedništva- načelnik Općine
Velika Ludina iz Velike Ludine
Obrtnička 50, tel: 044/658-250
na poslu, mobitel : 098/394-678
2.

Goran

Bistrički,

Vatrogasne
Velika

zapovjednik

zajednice

Ludina

iz

Općine

Vidrenjaka,

Cvjetna 11, tel: 044/ 658-470,
mobitel: 091/553-2223
3.

Krešimir
Roždanik

Jugović.
23,

Iz

tel.

044/560-860

Novske,
na

ili

poslu
preko

Županijskog centra 112, mobitel
091/254-8241,

tel.

u

stanu

044/674-086

II
Zapovjedništvo
spašavanja

zaštite

rukovodi

i

i

zapovjeda

operativnim snagama zaštite i spašavanja
i

ukupnim

ljudskim

i

materijalnim

resursima Općine u slučaju neposredne

Predsjednik:
Općinskog Vijeća
Dražen Pavlović, v.r.

