Na temelju članka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 7/13,
5/18), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 17. siječnja 2020. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA U 2019. GODINI

Članak 1.
Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je i
tehnička osnova rada Općinskog načelnika u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.
1. Projekti kandidirani na eu projekte u 2019. godini
Na natječaj Ministarstva graditeljstva prijavljena su dva projekta za razvoj lokalne komunalne
infrastrukture, a to su: Izmjena dijela Javne rasvjete s novom Led Rasvjetom i Modernizacija i
sanacija nerazvrstane ceste PE24 (Dionica c) u Općini Perušić. Nakon zaključenja natječaja pristigla je
Odluka o nefinanciranju projekata na području Ličko – Senjske županije što je vidljivo iz Područja
gdje su dodijeljena sredstva. Procijenjena vrijednost prijavljenih projekata iznosila je cca. 450.000,00
kn.
Također tijekom 2019. godine Općina Perušić je prijavila projekt „Suradnja organizacija civilnog
društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“ u
vrijednosti cca. 2.000.000,00 kn
Na otvoreni natječaj Ministarstva kulture za zaštitu Kulturne nepokretne baštine Prijavljena su 2
projekta i to: „Nastavak obnove Starog grada Perušića – Turska kula“ u vrijednosti od 450.000,00 kn i
„Obnova krovišta i stolarije zgrade Općine Perušić“ u vrijednosti cca. 500.000,00 kn. Odluke o
dodijeli i raspodijeli sredstava očekuju se početkom 2020. godine.
U 2019. godini izašla su tri natječaja od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova na koje
je Općina Perušić kandidirala svoje projekte sljedećim redom:
1. Program podrške Brdsko – planinskom području: Prijavljeno sufinanciranje izgradnje
Mrtvačnice u Perušiću u vrijednosti od 500.000,00 kn koji su i odobreni te je realizacija
odrađena u 2019.g. a, završetak radova se očekuje u 2020.g.
2. Program održivog razvoja Lokalne zajednice : Prijavljena Modernizacija sanacija
nerazvrstanih cesta PE29 u Općini Perušić (Dionica B), vrijednost projekta 550.000,00kn od
čega su sredstva Ministarstva u visini od 400.000,00 kn, projekt je realiziran u 2019.g.
3. Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima Nacionalnih
manjina : Prijavljen projekt Uređenje Društvenog doma u Lipovom polju – faza 2 u vrijednosti
od cca. 125.000,00 kn od kojih Ministarstvo sufinancira sa 100.000,00 kn, projekt je realiziran
u 2019.g. te se očekuje nastavak radova u narednom periodu.
Također, tijekom prosinca 2019.g. raspisan je Javni natječaj za izvođenje radova na „Izgradnji Poučne
staze Klisa“ u vrijednosti o cca. 550.000,00 kn koja su odobrena Odlukom Agencije za plaćanje u
Poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Realizacija se očekuje u 2020.g.

Općina Perušić je u 2019.g. prijavila i radove na „Rekonstrukciji i adaptaciji dijela interijera Dječjeg
vrtića i Osnovne škole u Perušiću“ u vrijednosti od cca. 320.000,00 kn na natječaj Središnjeg ureda
za stambeno zbrinjavanje RH kroz koji je odobreno 117.000,00 kn sufinanciranja za izvođenje radova
na istome. Završetak radova i početak rada dodatne grupe vrtića očekuje se početkom 2020.g.

2. U području javne nabave
2.1. U 2019. godini je bilo 4 otvorenih postupaka javne nabave.
- Izgradnja Šumske Ceste Kaluđerovac- Mlakva
- Izvođenje radova i opremanje Reciklažnog dvorišta u Općini Perušić ( Reciklažno dvorište
Perušić na kč.br. 3881,3882 u k.o. Perušić
- Rekonstrukcija Mrtvačnice u Perušiću na kč.br.3599 u k.o. Perušić
- Izgradnja ceste Studenci-Sklope
2.2. Proveden je jedan pregovarački postupak javne nabave bez prethodne obavijesti
- Usluga projektantskog nadzora na izgradnji Ceste Studenci-Sklope

2.3. Jednostavne nabave:
Postupak javne nabave sukladno Odluci o jednostavnoj nabavi Općine Perušić - provedeno
je 17 postupaka:
- Nabavka goriva ( Eurodizel i motorni benzin) za potrebe Općine Perušić u 2019. godini
- Usluga nadzora na radovima na rekonstrukciji ceste na relaciji Kaluđerovac-Mlakva
- Novelacija projektne dokumentacije ceste u Ulici Bana Josipa Jelačića u Perušiću
- Novelacija projektne dokumentacije nogostupa na cesti DC 50
- Izgradnja spomenika poginulim braniteljima u Donjem Kosinju
- Izvođenje radova na modernizaciji i sanaciji nerazvrstanih cesta PE29 u Općini Perušić
- Provedba stručnog i projektantskog nadzora nad izgradnjom Mrtvačnice u Perušiću
- Izrada VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Perušić
- Usluga izvođača autorskog djela prigodom proslave dana Općine Perušić
- Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji dijela interijera Dječjeg vrtića i Osnovne škole u
Perušiću
- Usluga ažuriranja i unosa baza podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostoromAtlas 14

- Izvođenje radova na uređenju Društvenog doma u Lipovom polju-2 faza
- Usluga stručnog nadzora ( Koordinator II)- Cesta Studenci- Sklope
- Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za Kompostanu i Reciklažno dvorište za
građevinski otpad u Općini Perušić
- Isporuka, instalacija i puštanje u rad informatičke opreme za Wifi sustav na javnim površinama
Općine Perušić-Wifi4Eu
- Usluga usmenog i pismenog savjetovanja, te sudjelovanje na sastancima za potrebe realizacije
ceste Studenci-Sklope
-Nabavka 2 osobna automobila za potrebe projekta Studenci-Sklope

3. Savjetovanje sa javnošću i pravo na pristup informacijama.
U okviru savjetovanja sa javnošću provedeno je ukupno 4 postupka savjetovanja:
- Odluka o komunalnom doprinosu
- Odluka o komunalnom redu
-Strategija razvoja turizma na području Općine Perušić
-Prijedlog Proračuna Općine Perušić za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
U 2019. godini zaprimljena su četiri zahtjeva za pravo na pristup informacijama, te su dane
dodatne smjernice za ostvarivanje prava na pristup informacijama zastupnika i vijećnika u
predstavničkim tijelima.

4. U području zapošljavanja
U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kroz Mjere za poticanje
zapošljavanja u 2019. godini, osmišljeni su i provedeni sljedeći projekti:
a) Mjera Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:
U 2019. godini u Općini Perušić na mjeri stručnog osposobljavanja zaposlila se jedna
polaznica na navedenim mjerama i to u Uredu načelnika na radnom mjestu Viši referent za
pripremu sjednica.
b) Kroz Program javnih radova na mjesto Radnik/Radnica na održavanju javnih površina,
kroz Program javnog rada: Rad na očuvanju i vrednovanju kulturnih dobara na području
Općine Perušić i valorizaciji zaštite okoliša i njenom očuvanju kroz akcije čišćenja okoliša od
raznih vrsta otpada primljena su tri djelatnika, od čega jedna djelatnica na vremensko
razdoblje od 6 mjeseci na puno radno vrijeme, a dva djelatnika na pola radnog vremena na
vremensko razdoblje od devet mjeseci.

c) U 2019. godini primljen je jedan djelatnik u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno
mjesto Komunalni redar zbog odlaska djelatnika na tom radnom mjestu u mirovinu i
upražnjenog radnog mjesta koje je bilo potrebno popuniti.
5. U području stambeno-komunalnih poslova, zaštite okoliša, prostornog planiranja i
imovinsko pravnih poslova
5.1. Zaštita okoliša
U 2019. godini sa radom je započelo Reciklažno dvorište.
Za odlagalište komunalnog otpada Razbojište izdana je Lokacijska dozvola u kojoj je
definirana u izgradnja Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.
5.2. Prostorno planiranje i imovinskopravni poslovi
Izrađene se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone perušić u
naselju Konjsko brdo i s tim povezane VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Perušić.
Nadalje, izrađene su VIII. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Perušić
shodno realnim potrebama stanovništva Općine i pravnih osoba, odnosno njihovih investicija.
Prodano je zemljište u Poslovnoj zoni Konjsko brdo radi proširenja postojećih poslovnih
subjekata, te očekivane izgradnje novih objekata na prodanom zemljištu.
Realiziran je Projekt naplate služnosti puta za EKI infrastrukturu na području cijele
Općine Perušić.

5.3. Komunalni poslovi
Uspješno su realizirane komunalni poslovi povjereni Trgovačkom društvu Perušić d.o.o.
za komunalne djelatnosti temeljem Programa izgradnje i održavanja komunalne
infrastrukture.
Sukladno zakonskim odredbama izrađen je Registar komunalne infrastrukture.
U tijeku su dvije katastarske izmjere. Prva katastarske izmjera vrši se za naselja Varoš,
Konjsko brdo i Bukovac Perušićki i u obuhvatu 7,5 km2, te ujedno i čine novoosnovanu
katastarsku općinu Varoš. Ista je prošla postupak javnog izlaganja prikupljenih podataka, te je
u postupku osnivanja zemljišne knjige.
Druga katastarska izmjera vrši se na području dijelova katastarskih općina: Gornji
Kosinj, Donji Kosinj, Studenci, Mlakva i Lipovo polje koje čine novoformiranu katastarsku
općinu Kosinj površine cca 49 km2.
Izmjera je u postupku izlaganja prikupljenih podataka terenskog dijela posla.
5.4. Gospodarstvo i poljoprivreda
Donesen je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u kojem se čeka
očitovanje Ličko-senjske županije. Po pribavljanju predmetnog očitovanja, Jedinstveni
upravni odjel uputit će Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja, a potom dostaviti

isti Ličko-senjskoj županiji i Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost. Po ishodovanju
suglasnosti od Ministra poljoprivrede, Općina Perušić će raspisati javni natječaj za zakup i
prodaju poljoprivrednog u vlasništvu RH na području Općine Perušić.
U području energetike, realizacija projekta HES SENJ/KOSINJ realizira se očekivanom
dinamikom .
5.5. Izdano je 10 rješenja u postupcima legalizacije
6. Projekti u Općini Perušić
-Prijavljen je projekt naziva „Civilno društvo „ od strane Udruge „Je mi mladi „, a u
sklopu Javnog poziva „Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji
korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“, ukupne vrijednosti 1. 952.198,19
kuna,te je zaprimljena pozitivna ocjena u sklopu administrativne kontrole prijave.
-Prijava i provedba projekta „Rekonstrukcija i adaptacija dijela interijera Dječjeg vrtića
Pahuljica i Osnovne škole Perušić“ u vrijednosti od 325.000,00 kuna.
-Završetak provedbe zajedničkog projekta ( Općina Perušić, Grad Senj i Grad Novalja)
„Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“ u sklopu Programa izobraznoinformativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom ukupne vrijednosti 304.899,23
kune.
-Prijava projekta „Opremanje dječjeg igrališta u Parku u Perušiću“ ukupne vrijednosti
287.862,50 kuna u sklopu Mjere 741 „Ulaganja u pokretanja, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralna stanovništva, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ putem LAG LIKA.
-Nastavak aktivnosti u sklopu provedbe projekta „Izgradnja šumske ceste KaluđerovacMlakva.
-Nastavak aktivnosti u sklopu provedbe projekta „Poučna staza Klisa“

7. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva
U području odgoja i obrazovanja sufinancirano je plaćanje boravka djece u dječjem vrtiću u
iznosu od 300,00 kn po djetetu čime se potiče pojačana briga i skrb za djecu.
Općina Perušić je u 2019.godini Dječjem vrtiću Pahuljica dodijelila iznos od 540.000 kuna,
te je subvencionirala upisninu u dječjem vrtiću u iznosu od 151.200,00 kuna
Za prehranu u školstvu iz Proračuna Općine Perušić u 2019. godini izdvojeno je 28.179,00
kuna
Za djecu školske dobi koji pohađuju srednju školu u Otočcu i Gospiću iz proračuna je
izdvojen dio sredstava za sufinanciranje prijevozne karte.
Za Učenike koji pohađaju osnovnu školu na području Općine perušić sufinancirani su
udžbenici.

Za redovne studente koji imaju prebivalište na području Općine Perušić, a koji pohađaju
fakultete izvan granica Ličko-senjske županije Općina Perušić je izdvojila dio sredstava u
obliku jednokratnih novčanih pomoći.
8.U području športa
Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na području
Općine Perušić. Financijski smo pomagali rad NK „Perušić“ Perušić,Veslačkog kluba
,Športsko ribolovnog kluba Šaran kao i ostalih sportskih udruga
Za realizaciju programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu osiguravaju se sredstva u
Proračunu Općine Perušić.
Sa nogometnim klubom NK „Perušić, kao i ostalim sportskim udrugama koje su se prijavile
na raspisani poziv za prijavu programa javnih potreba potpisan je Ugovor o financiranju
javnih potreba
9. Socijalni program
Iz proračuna Općine Perušić u 2019.godini, a u okviru Socijalnog programa Općine Perušić
isplaćene su naknade za svako novorođeno dijetu u iznosu od 1000,00 kn. Navedenom
mjerom se financijski pomaže obiteljima u opremanju novorođenčeta i ujedno potiče natalitet
na području Općine Perušić.
Također, u okviru Socijalnog programa Općine Perušić utvrđen je oblik socijalne skrbi isplate
jednokratne naknade zbog teških materijalnih uvjeta i nemogućnosti podmirenja životnih
troškova, u slučaju bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično
Svake godine se primjećuje povećanje zahtjeva za dodjelu jednokratne naknade.
Članak 2.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko senjske županije.
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