
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PERUŠIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 

URBROJ:  

Perušić, . veljače  2022.godine  

 

 

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

br. 5A/21) Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana . veljače 2022. godine 

donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG 

NAČELNIKA  

I. 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 

2021. godine. 

II. 

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine 

sastavni je dio ovog Zaključka. 

III. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenopm glasniku“ Općine Perušić. 

 

 

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 01.07.2021. godine do 31.12.2021. 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. nabave 49/21- Usluga Revizija financijskog poslovanja komunalnog poduzeća 

Perušić d.o.o., 

 Ev. br. nabave PP-02-21- Usluga održavanja Libusoft programa za 2022.godinu, 

 Ev. br. nabave 17/21- Usluga izrade XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

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

 Ev. br. nabave 42/21- Usluga izrade XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Perušić, 

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

 Ev.br. nabave  30/21  Usluga projektantskog nadzora nad cestom spasa, 

 Ev. br. nabave 29/21 Usluga stručnog nadzora ceste spasa, 



 Ev. br. nabave 28/21 Usluga stručnog nadzora koordinator II zaštite na radu-cesta 

spasa, 

 Ev. br. nabave 31/21 Geotehnički nadzor ceste spasa, 

 Ev.br. nabave 48/21 Radovi na uklanjanju ruševnih objekata u privatnom vlasništvu, 

 Ev.br.nabave ŠC-MV-14/21 Izgradnja šumske ceste Put Rivine, 

 Ev. br.nabave 46/21 Stručni nadzor nad izvođenjem radova Šumske ceste Put Rivine 

 Ev. br. nabave 43/21 Usluga izrade projektno-tehničkih rješenja za višestambenu 

zgradu-stara Ekonomska, 

 Ev.br.nabave 10/21 Rekonstrukcija turske kule-montaža 2 dijela konstrukcija, 

 Ev.br.nabave 05/21-Opremanje dječjeg igrališta u parku u Perušiću, 

b) Otvoreni postupci 

 Izgradnja višestambene zgrade- Stara ekonomska škola, 

 Nadzor nad izgradnjom višestambene zgrade - Stara ekonomska škola, 

 Radovi na izmještanju HŽ infrastrukture na cesti Studenci-Sklope, 

 Radovi na proširenju groblja Perušić, 

 Rekonstrukcija mrtvačnice u Perušiću s opremanjem- Faza II 

Završena je izgradnja Vatrogasnog doma u Perušiću te izgranja šumske ceste Kaluđerovac – 

Mlakva  

III. GOSPODARANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PERUŠIĆ 

Općina Perušić je u predmetnom razdoblju na temelju javnog natječaja prodala sljedeća 

zemljišta u svojem vlasništvu: 

 k.č.br. 4953/1 k.o. Perušić kupcu Mariji-Marijani Majcan, 

k.č.br. 4953/2 k.o. Perušić, k. č. br. 4953/3 k.o. Perušić kupcu Tomislavu-Mili Kolaku, 

k.č.br. 4953/4 k.o. Perušić, k.č.br. 4953/5 k.o. Perušić, k.č.br. 4953/6 k.o. Perušić 

kupcu Anđelki Đurđević 

 k.č.br. 3883 k.o. Perušić kupcu Femma d.o.o. 

 k.č.br. 1800 k.o. Perušić kupcu Prijevozničkom obrtu vl. Josip Knežević 

Općina Perušić je u predmetnom razdoblju sklopila novi Ugovor o zakupu za poslovni prostor 

u Društvenom domu u Kosinju na adresi Donji Kosinj 171 sa Tušak d.o.o. za proizvodnju 

pekarskih proizvoda i trgovinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

IV. U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA 

U predmetnom razdoblju u Jedinstveni upravni odjel  primljene su dvije osobe u službu na 

određeno vrijeme zbog potrebe službe i to na radna mjesta: 

 Komunalno-poljoprivredni i  prometni redar, 

 Viši stručni suradnik za poljoprivredu i poslove komunalnog gospodarstva. 

 



V. JAVNE POTREBE NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ 

Na području Općine Perušić zaključeno je 11 ugovora o financiranju javnih potreba na 

području Općine Perušić na temelju provedenog javnog poziva. 

VI. GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 

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

dinamikom. 

Izdavana su rješenja o uklanjanju građevina na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji čime 

se krenulo u postupak rušenja starih i napuštenih objekata.  

Naime, na području Općine Perušić ima dosta objekata kojima se ugrožava sigurnost 

stanovništa i o kojima se njihovi vlasnici adekvatno ne brinu. 

VII. PROJEKTI I PRIJAVE NA NATJEČAJ U OPĆINI PERUŠIĆ 

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

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 01.07.2021. 

godine do 31.12.2021. godine isplaćene su 4 jednokratne naknade za rođenje djeteta.  

U okviru socijalnog programa Općine Perušić započelo se sa provedbom još jedne mjere i to 

Sufinanciranje smještaja u polovici iznosa u Učeničkim domovima unutar i izvan Ličko-

senjske županije čime je uvelike olakšano školovanje djece srednjih škola. 

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 

 


