
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08. 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19), članka 33. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 98/19)  i 
članka  31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 7/13, 5/18), 
Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana  28.2.2020. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE PERUŠIĆ

Članak 1.

U članku 47. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 
7/13, 5/18) dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 
državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 
upravnom području“

Članak 2.

Članak 49. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 
zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijeti će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 
dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog 
vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u 
općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik 
dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo držane uprave u čijem je djelokrugu 
opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“

Članak 3.

U članku 54. stavku 1. riječi: „obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni
na općinu“, zamjenjuju se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“.

Članak 4.

Iza članka 66. dodaje se  članak 66.a koji glasi:



„Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja  i izbora članova vijeća mjesnih 
odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo utvrđeno odlukom općinskog vijeća.

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan 
takvim rješenjem ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu Ličko senjske županije.“

Članak 5.

U članku 90. riječi: „obavlja ured državne uprave u Ličko senjskoj županiji“ zamjenjuju se 
riječima: „obavljaju nadležna tijela državne uprave“.

Članak 6.

Iza članka 90. dodaje se članak 90. a koji glasi:

„Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt 
nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt  zajedno sa izvatkom iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, 
u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 1. ovog članka bez odgode dostaviti 
općinskom načelniku.“

Članak 7.

Odredbe ostalih članaka ostaju nepromijenjene.

Članak 8.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ 
Ličko senjske županije.
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