
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PERUŠIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  

URBROJ:  

PERUŠIĆ, 10.09.2021.godine 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Perušić („ Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ 

broj 5A/21), Općinsko vijeće Općine Perušić na svoj sjednici održanoj dana 10.09.2021. 

godine 

 

ODLUKU 

o  izdavanju službenog glasila Općine Perušić 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje i izdavanje službenog glasila Općine Perušić, način 

izdavanja, imenovanja uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja. 

 

Članak 2. 

 

Službeno glasilo tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Perušić (dalje u tekstu: Statut), 

donosi Općinsko vijeće Općine Perušić (dalje u tekstu: Općinsko vijeće), a sukladno 

odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje propisuju obvezno 

objavljivanje općih akata predstavničkog jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu 

jedinice lokalne samouprave, kao i drugih akata Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, 

njihovih radnih tijela čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom ili aktima koje su 

donijeli Općinsko vijeće, Općinski načelnik te drugim propisima. 

 

U službenom glasilu po potrebi mogu se objavljivati i akti pravnih osoba kojima je osnivač o 

odnosno vlasnik ili većinski vlasnik Općina Perušić, kao i ostalih službenih tijela pod 

nadležnošću Općine Perušić. 

 

Naziv službenog glasila je „Službeni glasnik Općine Perušić“ (u daljnjem tekstu: „Glasnik“). 

 

Članak 3. 

 

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i duga pitanja od značaja za objavljivanje akata 

općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo „Glasnika“ (dalje u tekstu: Uredništvo). 

 

Uredništvo se sastoji od tri člana, koje svojom odlukom imenuje Općinski načelnik. 

 

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić. 

 

 

 



Članak 4. 

 

„Glasnik“ se u pravilu izdaje nakon svake sjednice Općinskog vijeća, a po potrebi i drugom 

dinamikom. 

 

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju „Glasnika“ 

koji se izdaje u roku od tri (3) radna dana od dana održavanja sjednice. 

 

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku 

donosi uredništvo. 

 

Članak 5. 

 

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u „Glasniku“ na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

 

Svaki glasnik ima svoj broj. Brojevi se određuju početkom svake kalendarske godine počevši 

od broja 1 pa nadalje. 

 

Članak 6. 

 

„Glasnik“ se objavljuje u digitalnom obliku na web stranicama Općine Perušić te u pismenom  

obliku: 

 

Članak 7. 

 

Sredstva za izdavanje „Glasnika“ osiguravaju se u proračunu Općine Perušić. 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Županijskom glasniku Ličko-

senjske županije“, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine. 

 

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                   Milorad Vidmar 

 

 

 

 

 
 


