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Velika Ludina, 02.10.2019.  

           

 Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. stavka 2. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i  123/17), i članka 64. Statuta Općine 

Velika Ludina("Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/09, 7/11, 2/13, 6/14, 3/18 i 

5/18- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj 

02.10.2019. godine, donijelo je  

 

I. IZMJENE I DOPUNE  

O D L U K E 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Velika Ludina 
 

Članak 1. 

 

 U članku 2. stavak 2. naziv koji mora biti istaknut na ploči na zgradi u kojoj se nalazi 

sjedište Jedinstvenog upravnog odjela stavlja se pod navodnike i to „Republika Hrvatska, 

Sisačko-moslavačka županija, Općina Velika Ludina, Jedinstveni upravni odjel“.  

 

Članak 2. 

 

U članku 3. stavci 2. i 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Velika Ludina „Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 5/19) brišu se. 

 

Članak 3. 

 

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu neposredno izvršava provođenje općih akata 

Općinskog vijeća.“ 

 

U članku 4. stavak 3. riječi „može donositi“ zamjenjuju se riječju „donosi“. 

 

Članak 4. 

 

 U članku 6. stavka 1. mijenja se i glasi: 

„Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina 

utvrđuju se unutarnje ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih 

mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od 

značaja za rad jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa statutom i općim aktima Općine 

Velika Ludina.“  



Članak 5. 

 

U članku 7. stavak 1. podstavak 15. riječi „i nalozima Općinskog načelnika i 

predsjednika Općinskog vijeća“ brišu se. 

 

Članak 6. 

 

 Članak 9. mijenja se i glasi: 

 

„Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za vlastiti rad i rad službenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu. 

Službenik je dužan izvršavati naloge pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i nadređenog 

službenika koji se odnose na službu te bez posebnog naloga obavljati poslove, odnosno 

zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen. 

 

Općinski načelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz 

njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad.“ 

 

Članak 7. 

 

 Članak 11. briše se. 

 Članci 12. i 13. postaju članci 11. i 12. 

 

Članak 8.  

 

Ove I. Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Velika Ludina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina“. 
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