
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

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

br. 5A/21) Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 10. rujna 2021. godine 

donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG 

NAČELNIKA  

I. 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 

2021. godine. 

II. 

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine 

sastavni je dio ovog Zaključka. 

III. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“ 

 

 

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                              Milorad Vidmar 
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POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

I. UVOD 

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

broj 5A/21) Općinski načelnik u obvezi je Općinskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća 

o svom radu. 

Ovo Izvješće odnosi se na razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine. 

Općinski načelnik predstavlja i zastupa Općinu Perušić, nositelj je izvršne vlasti u okviru 

samoupravnog djelokruga Općine i obavlja poslove utvrđene Statutom Općine Perušić i 

drugim propisima. 

U izvještajnom razdoblju, osim aktivnosti koje se odnose na neposredno izvršavanje zakona, 

odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, provedeno je niz aktivnosti kojima se u okviru 

samoupravnog djelokruga obavljaju poslovi od značaja za Općinu Perušić s ciljem 

neposrednog ostvarivanja potreba građana i ostalih pravnih subjekata. 

II. JAVNA NABAVA 

a) U izvještajnom razdoblju provedene su sljedeće jednostavne javne nabave: 

• Ev. br. nab. 35/21 Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje 

parkinga na k.č.br. 3611 k.o. Perušić, 

• Ev. br. nab. 03/21 Nabava goriva za potrebe Općine Perušić, 

• Ev. br. nab. 17/21 Usluga izrade XI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 

Općine Perušić i III. Izmjena i dopuna UPU uređenja naselja Perušić, 

• Ev. br. nab. 09/21 Radovi na proširenju groblja Perušić, 

• Ev. br. nab. 08/21 Rekonstrukcija mrtvačnice u Perušiću s opremanjem- FAZA II, 

• Ev. br. nab. 14/21 Radovi na pripremi za temeljenje upornjaka na U1 i U2 Studenci – 

Sklope, 

• Ev. br. nab. 24/21 Usluga stručnog nadzora nad proširenjem groblja u Perušiću, 

• Ev. br. nab. 25/21 Usluga projektantskog nadzora nad proširenjem groblja u Perušiću, 



• Ev. br. nab. 37/21 Nastavak strojarskih radova na mrtvačnici u Perušiću; 

• Ev. br. nab. 36/21 Nastavak radova na izgradnji elektroinstalacija na mrtvačnici u 

Perušiću, 

• Ev. br. nab. 32/21 Radovi na izmjeni vanjske stolarije na zgradi Općine Perušić, 

• Ev. br. nab. 13/21 Radovi na rekonstrukciji ceste spasa (KR-10), 

• Ev. br. nab. 24/21 Usluga izrade izvedbenog projekta ceste spasa, 

• Ev. br. nab. 22/21 Geodetske usluge u 2021. godini, 

• Ev. br. nab. 34/21 Usluga izrade izvedbenog projekta Doma kulture u Perušiću. 

b) Otvoreni postupci 

• Izgradnja vatrogasnog doma DVD Perušić, 

• Izgradnja višestambene zgrade - Stara ekonomska škola, 

• Nadzor nad izgradnjom višestambene zgrade - Stara ekonomska škola, 

• Radovi na izmještanju HŽ infrastrukture na cesti Studenci-Sklope. 

III. SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

U izvještajnom razdoblju podneseno je 7 zahtjeva za pravo na pristup informacijama na koje 

je odgovoreno u roku. 

IV. GOSPODARANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PERUŠIĆ  

Općina Perušić prodala je jedan stan u ulici Stjepana Radića 26, te sklopila ugovore o zakupu 

za nove poslovne prostore i to: 

• Zakup poslovnog prostora u zgradi „Stara Kukčevka“ sa Hrvatskim šumama d.o.o.,  

• Zakup poslovnog prostora u zgradi Hrvatski seljački dom sa tvrtkom Smart lab d.o.o., 

• Zakup poslovnog prostora u zgradi „Stara pošta“ na adresi Trg popa Marka Mesića 5., 

• Zakup poslovnog prostora na adresi Karaula 2 A sa FEMMA d.o.o. 

V. U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA 

U suradnji sa Hrvatskim zavodom zapošljavanje proveden Programa javnih radova „Javni rad 

2021. EKO-ETNO PERUŠIĆ“, a vezani su na zaštitu  i očuvanje okoliša te brigu o prirodnim 

i kulturnim dobrima na području Općine Perušić. 

Na navedenom programu zaposlene su tri osobe. 

U periodu izvještavanja u jedinstvenom upravnom odjel zaposlena je jedna osoba na određeno 

vrijeme radi povećanog opsega poslova na vrijeme od 6 mjeseci na radno mjesto: Komunalno 

poljoprivredni redar. 

U predmetnom razdoblju proveden je postupak natječaja za imenovanje pročelnika 

jedinstvenog upravnog odjela. 

 



VI. GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 

Raspisan je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Odluke o dodjeli 

bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih 

pandemijom koronavirusa. 

Na temelju raspisanog javnog poziva izdano je 8 zaključaka o dodjeli bespovratnih 

financijskih sredstava za pokrivanje režijskih troškova ugostiteljskim objektima na području 

Općine Perušić. 

U području energetike realizacija projekta HES SENJ/ KOSINJ odvija se očekivanom 

dinamikom. 

VII. PROJEKTI I PRIJAVE NA NATJEČAJ U OPĆINI PERUŠIĆ 

Završeni su radovi oko izgradnje Poučne staze klisa. 

Projekt izgradnje šumske ceste „Put Rivine“ je u tijeku. 

VIII. REVIZIJA POSLOVANJA 

U Općini Perušić u izvještajnom razdoblju provodile su se dvije revizije poslovanja i to: 

• Revizija učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u JLS na području 

Ličko-senjske županije i 

• Financijska revizija Općine Perušić za 2020. godinu. 

IX. U PODRUČJU ZDRAVSTVA, ODGOJA I OBRAZOVANJA, PREDŠKOLSKOG I 

OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 

S Domom zdravlja potpisan je Sporazum o sufinanciranju troškova stanovanja doktorici 

dentalne medicine zaposlenoj kod Doma zdravlja Gospić na radnom mjestu doktora dentalne 

medicine u ambulanti Perušić, a sa ciljem kontinuiranog obavljanja zdravstvene djelatnosti i 

pružanja zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite na području Općine Perušić. 

X. SOCIJALNI PROGRAM 

Iz proračuna Općine Perušić, a u okviru Socijalnog programa Općine Perušić isplaćene se 

naknade za svako novorođeno dijete u iznosu od 1.000,00 kuna. U razdoblju od 01.01.2021. 

godine do 30.06.2021. godine isplaćeno je 17 jednokratnih pomoći za rođenje djeteta.  

U okviru socijalnog programa Općine Perušić isplaćeno je 38 jednokratnih novčanih pomoći 

u iznosu od 37.400,00 kuna              

Financirani su troškovi prijevoza za deset učenika Osnovne škole u Perušiću koji imaju 

mjesto stanovanja udaljeno od škole manje od 5 kilometara u visini autobusne karte. 

Izdana sa 22 zaključka o isplati financijske pomoći redovitim studentima Općine Perušić koji 

studiraju izvan granica Ličko-senjske županije 



XI. ZAKLJUČAK 

Sve postignuto u izvještajnom razdoblju rezultat je zajedničkog rada Općinskog načelnika i 

jedinstvenog upravnog odjela s ciljem da se realizira svaka ideja koja će dovesti do 

poboljšanja života u Općini Perušić. 

U postizanju tog cilja bila je važna i suradnja s Općinskim vijećem te podrška članova 

općinskog vijeća u provođenju predstavljenih ideja. 

Predlažem Općinskom vijeću da razmotri i prihvati ovo izvješće. 

 

                                                                                                          Općinski načelnik 

                                                                                                           Ivica Turić 

                 


