
Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („NN“, br. 123/17), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 29. siječnja
2018. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Perušić

Članak 1.

U Statutu Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 7/13) u članku 4. iza
stavka 3.  dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima“

Članak 2.

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine 
nije obvezujući“

Članak 3.

U članku 20. stavku 2. iza riječi „Općine“ dodaju se riječi: „ i 2/3 članova Općinskog vijeća“.

U stavku 4. brojka: „12“ zamjenjuje se brojkom: „6“.

Članak 4.



U članku 21. stavku 1. riječi: „Općinsko vijeće“ zamjenjuju se riječima: „predsjednik Općinskog 
vijeća“, a  brojka: „8“zamjenjuje se brojkom: „30“

Stavak 3. mijenja se i glasi“

„Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 
birači, predsjednik Općinskog vijeća  dućan je postupiti sukladno stavku  1. i 2. ovoga članka“.

Članak 5.

U članku 26. na kraju stavka 4. dodaje se rečenica i glasi „ Većina nazočnih može odlučiti da je 
izjašnjavanje tajno“.

Članak 6.

U članku 30. iza stavka 3. dodaju se novi stavci i glase:

„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova“.

„Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka 
o pristupanju raspravi i predloženoj promjeni statuta donose se većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća“.

„Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
predložilo 2/3 članova općinskog vijeća Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća“.

Članak 7.

U članku 35.stavak 1. mijenja se i glasi: ,Mandat članova općinskog  vijeća izabranih na  redovnim 
izborima  traje do dana stupanja na snagu odluke vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora“.

Članak 8.

U članku 51. stavku 1: iza riječi „volonterski“ dodaju se riječi „osim u godini održavanja redovnih 
lokalnih izbora.

Članak 9.

U članku 61. stavku 1. iza riječi „odbora“ dodaju se riječi „članovi predstavničkog tijela“ te se 
nastavlja sa riječima: „udruge sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik.“ 



Članak 10.

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:
 
„U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može 
općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog 
Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“.

Članak 11.

Odredbe ostalih članaka Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 12.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Perušić stupa na snagu osam dana od 
dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.
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