
I   Z   V   J   E   Š   Ć  E 

o radu općinskog Načelnika 

Općine Velika Ludina od 15.07.2022. do 01.09.2022. godine 

(između 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća) 

  

1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu: 

                Opremanje sale Društvenog doma Velika Ludina 

 

I    

 

1. Podaci o naručitelju: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina,             

    OIB: 02359032919, zastupana po načelniku: Draženu Pavloviću. 

 

2.  Predmet nabave:  Opremanje sale Društvenog doma Velika Ludina 

 

3.   Odabrani  ponuditelj: TAMARIS GRUPA, Obrt za proizvodnju i usluge,  

       vl. Adam Mihaljević, Ul. Stjepana Radića 59, 31000 Osijek 

 

4.  Razlog odabira:  prihvatljiva ponuda ponuditelja u iznosu 185.000,00 kn. 

     (nisu u sustavu PDV-a). 

II 

Stavlja se van snage Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu: Opremanje sale 

Društvenog doma Velika Ludina, KLASA:  333-01/22-02/38, URBROJ: 2176-19-01-22-9 od 

28.06.2022. 

III 

 

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

Velika Ludina“.   18.07.2022. 

                                                                       

2. ODLUKU O DONOŠENJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA  

                O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA  

                OPĆINE VELIKA LUDINA  ZA 2022. GODINU 

 

I 

 

Ovom Odlukom donosi se Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa 

Općine Velika Ludina  za razdoblje 2021. -2025., a koje se odnosi na razdoblje od 01.01.2022-

30.06.2022. godine. 

II 

 

 Uz Tablični predložak za izradu Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog 

programa Općine Velika Ludina donosi se i tekstualno obrazloženje prema Uputama koje je 

sastavni dio ovog Izvješća. 

III 

 

 Polugodišnje Izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Velika Ludina za 

2022. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“ i internetskim stranicama Općine Velika Ludina. 18.07.2022. 

 



 

3. Odluka o početku postupka nabave usluge stručnog nadzora nad asfalterskim  

    radovima na Cvjetnoj ulici, Obrtničkoj ulici i Ulici Bukovec 

 

Podaci o naručitelju: 

Naziv: Općina Velika Ludina 

Sjedište: Velika Ludina 

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina 

OIB: 02359032919 

      mail adresa: opcina@ludina.hr. 

1. Predmet nabave: Nabava usluge stručnog nadzora nad asfalterskim radovima na 

Cvjetnoj ulici, Obrtničkoj ulici i Ulici Bukovec. 

2. Ugovorena vrijednost radova: Cvjetna ulica       198.575,00 kuna sa PDV-om 

                                                             Obrtnička ulica   197.865,00 kuna sa PDV-om 

                   Ulica Bukovec     953.547,68 kuna sa PDV-om 

 

3. Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine V. Ludina za 2022. godinu.   

4. Rok trajanja ugovora:  sukladno ugovorima za Cvjetnu ulicu, Obrtničku ulicu i 

Ulicu Bukovec. 

5. Rok za podnošenje ponuda: 28.07.2022 godine do 09,00 sati. 

6. Zakonska osnova za provođenje postupka prikupljanja ponuda je: članak 7. 

Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. 

7. Provedbu postupka jednostavne nabave provodit će: Franjo Martinović, Jelena 

Malekinušić, Mirela Montag. 

8. Odgovorna osoba javnog naručitelja: Općinski načelnik Općine Velika Ludina. 

9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  19.07.2022.   

    
4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

               nekretnine u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

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

Ludina, i to: 

1. Stan u Velikoj Ludini, k.č.br. 313/2, k.o. Ludina, u površini 59,09 m² i spremište 13,54 

m², stan u prizemlju, Etažno vlasništvo (E-2), tržišne vrijednosti 120.036,16 kuna. 

 

Članak 2. 

 

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne 

vrijednosti nekretnine procijenjene na dan 21.07.2022. 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“.  25.07.2022. 

 

  

5. Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva za nabavku sitnog inventara za: 

 

- Društveni dom Okoli u iznosu od 5.387,99 kuna bez PDV-a odnosno 6.735,00 kuna 

s PDV-om i 

 

- Društveni dom Katoličko Selišće u iznosu od 3.761,65 kuna bez PDV-a odnosno 

4.702,09 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“. 26.07.2022. 

 

  6. Odluka o početku postupka nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem  

                 građevinsko obrtničkih radova na uređenju groblja u Maloj Ludini 

 

1. Podaci o naručitelju: 

Naziv: Općina Velika Ludina 

Sjedište: Velika Ludina 

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina 

OIB: 02359032919 

      mail adresa: opcina@ludina.hr. 

2. Predmet nabave: Nabava usluge stručnog nadzora nad izvođačem građevinsko 

obrtničkih radova na uređenju groblja u Maloj Ludini. 

3. Ugovorena vrijednost radova na uređenju groblja u Maloj Ludini 297.794,94 kuna sa 

PDV-om 

4. Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine V. Ludina za 2022. godinu.   

5. Rok trajanja ugovora:  sukladno ugovoru za radove na uređenju groblja u Maloj Ludini. 

6. Rok za podnošenje ponuda: 04.08.2022 godine do 09,00 sati. 

7. Zakonska osnova za provođenje postupka prikupljanja ponuda je: članak 7. Pravilnika 

o provedbi postupka jednostavne nabave. 

8. Provedbu postupka jednostavne nabave provodit će: Franjo Martinović, Jelena 

Malekinušić, Mirela Montag. 

9. Odgovorna osoba javnog naručitelja: Općinski načelnik Općine Velika Ludina. 

10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 26.07.2022. 



7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju  

               nekretnine u vlasništvu Općine Velika Ludina 

 

I 

 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnine 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“. 27.07.2022. 

 

8. Odluka kojom se odobrava objava čestitke u „Moslavačkom listu“ d.o.o. i u programu 

Radio Moslavine povodom praznika Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih 

branitelja 2022. godine u iznosu od 400,00 kuna bez PDV-a odnosno 500,00 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“. 28.07.2022. 

 

9. Odluka kojom se prihvaća ponuda Nezavisne televizije (mreža tv) d.o.o., Kamenarka 

30, 10000 Zagreb br. 27 od 28.07.2022. godine za objavu čestitke za Dan pobjede i domovinske 

zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja u iznosu od 1.500,00 kuna bez PDV-a odnosno 1.875,00 

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“. 28.07.2022. 

 

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

Zagreb, br. P-8118 od 27.07.2022. godine za objavu oglasa za prodaju nekretnine u vlasništvu 

Općine Velika Ludina (općinski stan u zgradi) u iznosu od 1.224,00 kuna bez PDV-a odnosno 

1.530,00 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“. 28.07.2022. 

 

11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu: 

                  Stručni nadzor nad asfalterskim radovima na Cvjetnoj ulici,  

                  Obrtničkoj ulici i Ulici Bukovec  

 

I    



1. Podaci o naručitelju: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina,             

    OIB: 02359032919, zastupana po načelniku: Draženu Pavloviću. 

 

2.  Predmet nabave:  Stručni nadzor nad asfalterskim radovima na Cvjetnoj ulici,  

     Obrtničkoj ulici i Ulici Bukovec 

 

3. Odabrani  ponuditelj: AL PRO ING d.o.o., Križ, Gornji Prnjarovec 41 A, 10314 Križ 

 

4.  Razlog odabira:  prihvatljiva ponuda ponuditelja u iznosu 32.400,00 kn bez PDV-a 

     odnosno 40.500,00 kuna sa PDV-om. 

 

5. Rok sklapanja ugovora: sukladno rokovima ugovorenim za Cvjetnu ulicu, Obrtničku  

    ulicu i Ulicu Bukovec. 

II 

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

Općine Velika Ludina“. 29.07.2022.  

 

            12. Odluka kojom se odobrava sa poduzećem LONIA TRGOVINA d.o.o., 

Kolodvorska 19, 44320 Kutina sklapanje 6. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora u 

Domu Katoličko Selište, na adresi Moslavačkih vinograda 64, upisano kod Općinskog suda u 

Kutini, z.k. odjel Kutina, na k.č.br. 5019, zk.ul.br. 1558, k.o. 316172, Katoličko Selište, u 

površini od 32,00 m2 po cijeni od 4,00 kn/1m2.  

 

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

Općine Velika Ludina“.  01.08.2022. 

 

 13. Odluka kojom se odobrava sa poduzećem LONIA TRGOVINA d.o.o., Kolodvorska 

19, 44320 Kutina sklapanje 5. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora u domu Gornja 

Vlahinička, na adresi Moslavačka ulica 32, upisano kod Općinskog suda u Kutini, zk. Odjel 

Kutina, na kč.br. 1864/1, zk.ul.br. 241, k.o. 316172, Katoličko Selište, u površini od 36,00 m2 

po cijeni od 4,50 kn/1m2. 
 

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

Općine Velika Ludina“.  01.08.2022. 

 

 14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge stručnog nadzora 

                    nad izvođačem građevinsko obrtničkih radova na uređenju groblja u  

                    Maloj Ludini  

I    

 

1. Podaci o naručitelju: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina,             

    OIB: 02359032919, zastupana po načelniku: Draženu Pavloviću. 

 

2.  Predmet nabave:  stručnog nadzora nad izvođačem građevinsko obrtničkih radova na  

     uređenju groblja u Maloj Ludini 

 

3. Odabrani  ponuditelj: AL PRO ING d.o.o., Križ, Gornji Prnjarovec 41 A, 10314 Križ 



4.  Razlog odabira:  prihvatljiva ponuda ponuditelja u iznosu 7.200,00  kuna bez PDV-a,  

     odnosno 9.000,00 kuna sa PDV-om. 

 

5. Rok sklapanja ugovora: sukladno ugovoru za radove na uređenju groblja u Maloj Ludini. 

 

II 

 

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

Općine Velika Ludina“. 08.08.2022.  
 

 

15. ODLUKU O ODABIRU – Opskrba električnom energijom  

 

I. 

U postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Opskrba električnom energijom 

za potrebe  Općine Velika Ludina, ev. broj: 12/2022 odabire se ponuda ponuditelja 

HEP – Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 63073332379.  Cijena 

ponude 661.452,39 kn bez PDV-a  odnosno  747.441,20 kn s PDV-om. 

 

II. 

Sukladno članku 306. Stavak 2 ZJN 2016, rok mirovanja ne primjenjuje se jer je u postupku 

javne nabave sudjelovao jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana. 

  

III. 

Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke sklopiti ugovor o javnoj nabavi s odabranim 

ponuditeljem. 

 

          IV. 

Razlozi za isključenje ponuditelja: nema. 

 

    V. 

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koji će se uz Odluku dostaviti 

bez odgode ponuditeljima u postupku, sukladno ZJN 2016 putem EOJN RH. 

 

 

Obrazloženje: 

 

Naručitelj je na temelju članka 356. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) proveo otvoreni 

postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Opskrba električnom energijom za  

potrebe Općine Velika Ludina , ev. broj: 12/2022 te je:  

- Procijenio ukupnu vrijednost predmeta nabave na 400.000,00  kuna bez PDV-a.  

- Imenovao stručno povjerenstvo  za provođenje postupka nabave.  

-    Poziv za nadmetanje poslao dana 1. srpnja 2022. godine. Nadmetanje je objavljeno  4. 

     srpnja  2022. godine, broj poziva iz EOJN RH:   2022/S 0F2-0025990. 



- Javno otvorio ponude 22. srpnja 2022. godine u 14,00 sati te utvrdio da su u postupku nabave  

pristigla jedna ponuda. 

-  Izvršio pregled i ocjenu ponuda od strane članova stručnog povjerenstva za javnu      nabavu 

zaključno s danom 25. srpnja 2022. godine i izradio Zapisnik o pregledu i  ocjeni  ponuda koji 

se nalazi u privitku ove Odluke. 

-  Pregledom i ocjenom ponuda od strane članova stručnog povjerenstva ocijenio da je izabrana 

ponuda valjana. 

- Naručitelj  će osigurati sredstva u sljedećim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2022. godinu. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke može se, sukladno članku 405. ZJN 2016 izjaviti žalba Državnoj komisija 

za kontrolu postupaka javne nabave(u daljnjem tekstu: Državna komisija, Zagreb, Koturaška 

cesta 43/IV, u roku deset dana od dana primitka ove Odluke. Žalba mora sadržavati najmanje 

podatke navedene u članku 420. ZJN 2016, a dostavlja se u pisanom obliku, neposredno, 

poštom, kao i elektroničkim putem, ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja 

elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem 

žalbe Državnoj komisiji, Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv 

način.      09.08.2022.g. 

 

 

16. ODLUKA O ODABIRU – Opskrba prirodnim plinom 

 

I. 

U postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom za 

potrebe  Općine Velika Ludina, ev. broj: 13/2022 odabire se ponuda ponuditelja 

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., ČAKOVEC, Obrtnička 4, OIB: 29035933600OIB.  Cijena ponude  

280.690,50   kn bez PDV-a odnosno  294.725,03 kn s PDV-om.  

 

II. 

Sukladno članku 306. Stavak 2 ZJN 2016, rok mirovanja ne primjenjuje se jer je u postupku 

javne nabave sudjelovao jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana. 

  

III. 

Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke sklopiti ugovor o javnoj nabavi s odabranim 

ponuditeljem. 

 

          IV. 

Razlozi za isključenje ponuditelja: nema. 

    V. 

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koji će se uz Odluku dostaviti 

bez odgode ponuditeljima u postupku, sukladno ZJN 2016 putem EOJN RH. 

 

Obrazloženje: 

 

Naručitelj je na temelju članka 356. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) proveo otvoreni 

postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom za 

potrebe Općine Velika Ludina , ev. broj: 13/2022 te je:  

- Procijenio ukupnu vrijednost predmeta nabave na 200.000,00  kuna bez PDV-a.  

- Imenovao stručno povjerenstvo  za provođenje postupka nabave.  



-    Poziv za nadmetanje poslao dana 4. srpnja 2022. godine. Nadmetanje je objavljeno  5. 

     srpnja  2022. godine, broj poziva iz EOJN RH:   2022/S 0F2-0026203. 

-Javno otvorio ponude 26. srpnja 2022. godine u 14,00 sati te utvrdio da je u postupku nabave  

pristigla jedna ponuda. 

-  Izvršio pregled i ocjenu ponuda od strane članova stručnog povjerenstva za javnu      nabavu 

zaključno s danom 27. srpnja 2022. godine i izradio Zapisnik o pregledu i  ocjeni  ponuda koji 

se nalazi u privitku ove Odluke. 

-  Pregledom i ocjenom ponuda od strane članova stručnog povjerenstva ocijenio da je izabrana 

ponuda valjana. 

- Naručitelj  će osigurati sredstva u sljedećim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika 

Ludina za 2022. godinu. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 

Protiv ove Odluke može se, sukladno članku 405. ZJN 2016 izjaviti žalba Državnoj komisija 

za kontrolu postupaka javne nabave(u daljnjem tekstu: Državna komisija, Zagreb, Koturaška 

cesta 43/IV, u roku deset dana od dana primitka ove Odluke. Žalba mora sadržavati najmanje 

podatke navedene u članku 420. ZJN 2016, a dostavlja se u pisanom obliku, neposredno, 

poštom, kao i elektroničkim putem, ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja 

elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem 

žalbe Državnoj komisiji, Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv 

način.     09.08.2022.g. 

 

15.  Odluka kojom se prihvaća ponuda Poduzeća Škarda – sanitarna zaštita d.o.o. 

Čazma, br. P-151-2022 od 25.08.2022. godine za uslugu dezinsekcije stršljena u Ruškovici na 

kbr. 13. u iznosu od 574,00 kuna bez PDV-a odnosno 720,00 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“. 25.08.2022. 

 

16. Donijet je Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine  

      Velika Ludina. 01.09.2022. 

 

17. Donijet je Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata  

                  u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu. 01.09.2022. 
 

18. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata  

                   Jedinstvenog upravnog odjela  i dr. odjela Općine Velika Ludina za 2022.  

                   godinu 01.09.2022. 

 

19. Odluka o pečatima i štambiljima koji se koriste u Općini Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom uređuje se vrsta, broj, upotreba i čuvanje pečata s grbom Republike 

Hrvatske kao i postupak s oštećenim i nestalim pečatima koji se upotrebljavaju u Općini Velika 

Ludina te uporaba štambilja. 

 

 



Članak 2. 

 

 Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 

 

 

Članak 3. 

 

 U Općini Velika Ludina pečat s grbom Republike Hrvatske imaju slijedeća tijela: 

 

 1. Općinsko vijeće 

 2. Općinski načelnik 

 3. Jedinstveni upravni odjel 

 

Članak 4. 

 

 Pečati s grom Republike Hrvatske su promjera 38 i 18 mm. 

 

Članak 5. 

 

 Pečat Općinskog vijeća je okruglog oblika, s grbom Republike Hrvatske u sredini i 

tekstom uz obod koji glasi: Republika Hrvatska, Sisačko-moslavačka županija, Općina Velika 

Ludina, Općinsko vijeće, Velika Ludina, i rednim brojem pečata. 

 

 Za potrebe Općinskog vijeća koriste se dva (2) pečata, promjera 38 mm i 18 mm. 

 

Članak 6. 

 

 Pečat općinskog načelnika je okruglog oblika, s grbom Republike Hrvatske u sredini i 

tekstom uz obod koji glasi: Republika Hrvatska, Sisačko-moslavačka županija, Općina Velika 

Ludina, Općinski načelnik, Velika Ludina, i rednim brojem pečata. 

 

 Za potrebe Općinskog načelnika koriste se dva (2) pečata, promjera 38 mm i 18 mm. 

 

Članak 7. 

 

 Pečat Jedinstvenog upravnog odjela je okruglog oblika, s grbom Republike Hrvatske 

u sredini i tekstom uz obod koji glasi: Republika Hrvatska, Sisačko-moslavačka županija, 

Općina Velika Ludina, Jedinstveni upravni odjel, Velika Ludina, i rednim brojem pečata.

  

 Za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela koriste se dva (2) pečata, promjera 38 mm i 

18 mm. 

Članak 8. 

 

 Pečat Općinskog vijeća koristi se za ovjeru odluka, proračuna i drugih općih akata te 

rješenja o imenovanjima koje u obavljanju poslova predstavničkog tijela donosi Općinsko 

vijeće, kako i pismena, očitovanja, zapisnika sa sjednica, zaključaka, izvješća i drugih akata 

Općinskog vijeća. 

 



 Pečat se otiskuje na akt nakon što ga potpiše predsjednik Općinskog vijeća ili njegov 

zamjenik odnosno privremeni predsjedatelj na konstituirajućoj sjednici. 

 

Članak 9. 

 

 Pečat općinskog načelnika koristi se za ovjeru odluka, pravilnika, rješenja, pismena, 

podnesaka, očitovanja, punomoći, ugovora, narudžbenica i drugih akata koje u obavljanju 

izvršnih poslova, u svojstvu zakonskog zastupnika, donosi i potpisuje općinski načelnik. 

 

 Pečat se otiskuje na akt nakon što ga potpiše općinski načelnik. 

 

Članak 10. 

 

 Pečat Jedinstvenog upravnog odjela koristi se za ovjeru rješenja i zaključaka u 

upravnom postupku, potvrda, pismena, uputa, opomena zbog dugovanja, izlaznih računa, 

okružnica, očitovanja, narudžbenica, izvješća i drugih pismena koja u obavljanju upravnih 

poslova donosi i izdaje Jedinstveni upravni odjel. 

 

 Pečat se otiskuje na pismeno ili akt nakon što ga potpiše pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela ili osoba koju ona pisanim putem ovlasti za potpisivanje određene vrste 

pismena. 

 

Članak 11. 

 

 Pečat Općinskog vijeća, pečat općinskog načelnika te pečat Jedinstvenog upravnog 

odjela s rednim brojem 1., promjera 38 mm, povjeravaju se na uporabu, rukovanje i čuvanje 

referentu za uredsko poslovanje, a za slučaj njene odsutnosti višem stručnom suradniku za opće 

i upravne poslove.  

 

Pečat Općinskog vijeća, pečat općinskog načelnika te pečat Jedinstvenog upravnog 

odjela s rednim brojem 1., promjera 18 mm, povjeravaju se na uporabu, rukovanje i čuvanje 

pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, a za slučaj njene odsutnosti višem stručnom suradniku 

za opće i upravne poslove.  

 

 Referentica za uredsko poslovanje dužna je voditi računa da su pečati redovito 

opskrbljeni tintom za pečate kako bi otisak pečata bio jasan i vidljiv. 

 

Članak 12. 

 

 Evidenciju pečata s grbom Republike Hrvatske koji se koriste u Općini Velika Ludina 

vodi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

 Evidencije o pečatima s grbom Republike Hrvatske mora sadržavati sve podatke 

utvrđene Pravilnikom za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske 

i vodi se na propisanom obrascu. 

 

Članak 13. 

 

 Pečati s grbom Republike Hrvatske upotrebljavaju se u službenim prostorijama Općine. 

 



 Iznimno, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija Općine, 

pečat se može upotrijebiti i izvan tih prostorija. 

 

Članak 14. 

 

 Službenik koji koristi pečat ne smije ga tijekom radnog vremena ostavljati bez nadzora, 

na vidnom mjestu (radnom stolu) ako se udaljava iz svoje radne prostorije. 

 

 Ostavljanje pečata bez nadzora predstavlja laku povredu službene dužnosti, propisanu 

Pravilnikom o unutarnjem redu. 

 

 Zloupotreba pečata predstavlja tešku povredu službene dužnosti. 

 

Članak 15. 

 

 Nakon završetka radnog vremena referent za administrativne poslove odnosno u njenoj 

odsutnosti viši stručni suradnik za opće i upravne poslove dužna je pečat pohraniti tako da se 

onemogući pristup neovlaštenim osobama.  

 

 Službenicima iz stavka 1. ove Odluke moraju se osigurati uvjeti za sigurno čuvanje 

pečata.  

Članak 16. 

 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu upotrebljavaju se prijamni štambilj i drugi štambilji 

u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju.  

 

 Štambilji se upotrebljavaju samo u službenim prostorijama Općine. 

 

 Iznimno, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija, štambilj 

se može upotrijebiti i izvan tih prostorija. 

 

Članak 17. 

 

 Evidenciju štambilja koji se koriste u Općini Velika Ludina vodi pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela.  

 

Članak 18. 

 

 Pečat i štambilj mora se uništiti ako je zbog istrošenosti ili zbog drugih razloga postao 

neupotrebljiv, kao i za slučaj promjene naziva ili sjedišta tijela koje ga koristi. 

 

 Pečat i štambilj j zbog istrošenosti neupotrebljiv ako se iz otiska jasno ne vidi tekst koji 

čini otisak pečata i štambilja. 

 

 Odmah po nastupu okolnosti iz stavka 1. ovog članka, službenik koji je zadužio pečat 

ili štambilj dužan je o tome obavijestiti pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela koja će 

poduzeti mjere za uništavanje pečata na način propisan Pravilnikom za primjenu Zakona o 

pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske odnosno nabaviti drugi štambilj radi zamjene 

dotrajalog štambilja. 

 



Članak 19. 

 

 U slučaju nestanka pečata ili štambilja službenik koji je zadužio pečat ili štambilj dužan 

je o nestanku bez odgađanja obavijestiti pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela, radi 

sastavljanja obavijesti o nestanku pečata Ministarstvu uprave te oglašavanja u Narodnim 

novinama. 

Članak 20. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“.  01.09.2022. 

 

 

20. Odluka o imenovanju službenika za čuvanje pečata i žiga s grbom 

                  Republike Hrvatske u Općini Velika Ludina 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom imenuje se referent za uredsko poslovanje, Mirjana Rajtora, osobom 

zaduženom za čuvanje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske u Općini Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

 

 Službenik iz članka 1. ove Odluke dužan je povjerene pečate i žigove s grbom Republike 

Hrvatske čuvati u službenoj prostoriji Općine Velika Ludina na siguran način na mjestu rada, a 

nakon završetka radnog vremena dužan je pečate i žigove pohraniti tako da se onemogući 

pristup neovlaštenih osoba. 

Članak 3. 

 

 Sukladno odredbama članka 6. stavak 2. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i 

žigovima s grbom Republike Hrvatske, službenica Mirjana Rajtora ne smije pečate i žigove 

tijekom radnog vremena ostavljati bez nadzora. 

 

Članak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Velika Ludina“. 01.09.2022. 

 

 

21. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 
                        U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2023. GODINU. 01.09.2022. 

 

 

           Općinski načelnik: 

 

                      Dražen Pavlović 

 


