
 

Temeljem članka 61. c  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17,   98/19, 144/20) i članka 69. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-

senjske županije broj 5A/21), Vijeće  mjesnog odbora Perušić, na sjednici održanoj dana 1. 

veljače 2023. godine, donosi 

 

 

PROGRAM RADA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 

Program rada Vijeća mjesnog odbora  donosi se radi utvrđivanja pitanja i problema građana 

sa svog područja kojima će se kao sadržajem rada mjesnog odbora baviti u narednom 

mandatnom razdoblju, materijalne i/ili stručne podrške od nadležnih odjela općinske uprave 

za realizaciju pojedinih dijelova programa rada. 

Vijeće mjesnog odbora je samostalno u odabiru područja rada i predlaganju te intenzitetu 

programskih aktivnosti kroz mandatno razdoblje u dogovoru i suradnji s Općinskim 

načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Perušić. 

Programske aktivnosti vijeća mjesnog odbora vezane su za rješavanje komunalne 

problematike, ali i za ostvarenje potrebe građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, 

kulturna događanja, sportsku rekreaciju građana, ekološke akcije, brigu o djeci, brigu o 

okolišu, okućnicama objekta stanovanja i sl. 

Programske aktivnosti obuhvaćaju: 

 Utvrđivanje stanja komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture i pokretanje inicijativa, aktivnosti koje će 

vijeće mjesnog odbora poduzimati na uređenju mjesnog odbora i poboljšanju uvjeta 

življenja, aktivnosti kao što su pokretanje raznih inicijativa ka rješavanju problema 

divljih deponija, iniciranje akcija čišćenja tavana i podruma od zapaljivih stvari, 

praćenje realizacije godišnjeg programa održavanja komunalnih objekata i uređaja i sl. 

Nositelj planiranja i provedbe je Vijeće mjesnog odbora u suradnji s Jedinstvenim 

upravnim odjelom i komunalnim poduzećem Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti.  

 Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća mjesnog odbora iz područja zdravstva 

i socijalne skrbi obuhvaćaju aktivnosti kao što su: potpora udrugama koje se bave 

problemima preventive bolesti i rekreacijom, suradnja s Jedinstvenim upravnim 

odjelom, Centrom za socijalnu skrb te doktorima primarne zdravstvene zaštite. 

Nositelj provedbe je Vijeće mjesnog odbora. 

 Program za zadovoljenje potreba u kulturno zabavnom životu na području 

mjesnog odbora podrazumijeva aktivnosti kao što su kulturno-zabavne večeri i 

druženja. Nositelji planiranja i provedbe je Vijeće MO. 

 Potrebe građana, zadaci i aktivnosti Vijeća u održivom razvoju obuhvaćaju 

aktivnosti predlaganja najljepše okućnice, balkona i prozora na području mjesnog 

odbora  i sl. Nositelj planiranja i provedbe je Vijeća mjesnog odbora. 

 Sportska rekreacija građana obuhvaća programske aktivnosti Vijeća kojima se 

zadovoljavaju potrebe građana iz područja sporta i tehničke kulture. Aktivnosti 

podrazumijevaju organiziranje raznovrsnih amaterskih i rekreativnih aktivnosti u cilju 

daljnjeg integriranja zajednice. Nositelj planiranja i provedbe je Vijeća mjesnog 

odbora sportski klubovi i udruge koje djeluju na području mjesnog odbora 

 Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća iz područja brige o djeci, obrazovanju i 

odgoju obuhvaćaju aktivnosti poticanja dječjih igraonica i kreativnih radionica za 

predškolsku djecu koja ne pohađaju vrtić, eko radionica, organiziranje prigodnih 

programa i podjela poklona povodom Svetog Nikole ili Djeda Božićnjaka, 



organiziranje raznih priredbi za djecu i sl. Nositelj provedbe i planiranja je Vijeće 

mjesnog odbora, u suradnji s Osnovnom školom Perušić i  Dječjim vrtićem Pahuljica 

– Područni ured Perušić, ako je primjenjivo.  

 Potrebe građana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja ekologije obuhvaćaju 

aktivnosti čišćenje divljih deponija, organiziranje ekoloških akcija, neposredno 

sudjelovanje građana u uređenju okoliša i održivi razvoj i sl. Nositelj planiranja i 

provedbe je Vijeće mjesnog odbora u suradnji s Perušić d.o.o. i komunalno prometnim 

redarom Općine Perušić. 

 Ostale aktivnosti Vijeća obuhvaćaju aktivnosti uspostave suradnje s udrugama, 

poslovnim sektorom na području MO, organiziranje mjesnih zborova građana, 

dodatno sudjelovanje Vijeća, dodatna animacija građana za uključivanje u provedbu 

programa rada i sl. 

 

Financijska osnova za realizaciju navedenih programa ovisi o raspoloživim  sredstvima 

Proračuna Općine Perušić, donacije i sponzorstva fizičkih i pravnih osoba. 

 

Opći ciljevi programa: 

 osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa Vijeća mjesnog odbora 

utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana 

 povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i 

programa Vijeća mjesnog odbora 

 poticanje suradnje između Vijeća mjesnog odbora i drugih organizacija u provedbi 

aktivnosti i programa Vijeća mjesnog odbora 

 poticanje sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa Vijeća 

mjesnog odbora 

 povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu Vijeća mjesnog odbora 

 promicanje i afirmacija rada Vijeća mjesnog odbora i mjesne samouprave Općine 

Perušić 

 

Posebni ciljevi programa: 
Uz gore navedene opće ciljeve koji se žele postići provedbom programa Vijeća mjesnog 

odbora, svako programsko područje ima i posebne ciljeve, specifične za odgovarajuće 

programsko područje. Svi predloženi programi trebali bi doprinijeti ostvarivanju navedenih 

ciljeva. 

 povećanje kvalitete života građana Općine Perušić kroz uljepšavanje okoliša, čišćenje 

i uređenje onečišćenih i zapuštenih javnih općinskih površina i divljih deponija 

 povećanje ekološke svijesti građana 

 poticanje građana na uređenje otvorenih površina okućnica, balkona i prozora 

stambenih objekata, odgojno obrazovnih i drugih ustanova i organizacija radi 

povećanja kvalitete života građana Općine Perušić i uljepšavanja okoliša 

 poticanje građana na bavljenje sportom i rekreacijom i sudjelovanje u sportsko-

rekreativnim aktivnostima koje suorganizira Vijeće mjesnog odbora 

 osmišljavanje kvalitetnih i zanimljivih kulturno-umjetničkih aktivnosti i programa na 

području mjesnog odbora 

 poticanje građana na sudjelovanje u kulturno-umjetničkim aktivnostima i programima 

na području mjesnog odbora 

 njegovanje i očuvanje identiteta i kulturne baštine Općine Perušić 

 povećanje kvalitete života građana Općine Perušić i pružanje podrške razvoju i 

integraciji zajednice (za programe usmjerene djeci, obilježavanje obljetnica, proslave 



dana Općine ili blagdana i svetkovina te druge aktivnosti i programi koji ne spadaju u 

neko od posebnih programskih područja), 

 povećanje razine informiranosti građana o aktivnosti Vijeća mjesnog odbora i drugih 

organizacija koje djeluju na području mjesnog odbora. 

 

O svim poduzetim aktivnostima ili akcijama Vijeće mjesnog odbora obavijestit će Općinskog 

načelnika ili Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić prije početka provođenja istih. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

  

       PREDSJEDNIK VIJEĆA  

MJESNOG ODBORA PERUŠIĆ 

                       

           Ivica Milković 

          

                  

    

 

KLASA: 024-05/23-01/22 

URBROJ: 2125-8-01/09-23-1 

 


