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OPĆINE RAŠA
19.travnja 2011.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
I
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAŠA
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/11-01/15
URBROJ: 2144/02-01/01-11-2
Raša, 12. travnja 2011.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08.), a u skladu s Proračunom Općine Raša za
2011. godinu („Službene novine Općine Raša“ broj 16/10.), Općinski načelnik Općine Raša dana 12.
travnja 2011. godine, donosi
PLAN
prijma u službu za 2011. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni
upravni odjel Općine Raša za 2011. godinu.
Članak 2.
Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša sadrži:
- broj sistematiziranih radnih mjesta
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2011. godini
Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada sistematizirano je 11 radnih mjesta, od čega 10 službenika i 1 namještenik.
Na dan donošenja Plana popunjeno je devet sistematiziranih radnih mjesta te je zaposleno 9
službenika na neodređeno vrijeme
Članak 4.
U 2011. godini planira se prijam u službu jednog namještenika na neodređeno vrijeme na
radno mjesto Čistačice koje je nepopunjeno.
Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenim novinama Općine
Raša“.
Općinski načelnik
Josip Knapić,v.r.
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAŠA
KLASA: 021-05/11-01/2
URBROJ : 2144/02-01/01-11-3
Raša, 10. ožujka 2011.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša” broj 4/09.), a u
svezi s člancima 196. i 201. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/09), Općinsko vijeće
Općine Raša na sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće utvrđuje:
- da djelatnost javne vodoopskrbe za Općinu Raša obavlja Trgovačko društvo Vodovod
Labin d.o.o. Labin,
- da djelatnost javne odvodnje za Općinu Raša obavlja Trgovačko društvo 1. Maj Labin
d.o.o. Labin,
- da je 1. siječnja 2010. godine stupio na snagu Zakon o vodama (NN broj 153/09.), koji
propisuje da djelatnost javne voodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju javni isporučitelji vodne
usluge.
2. Općinsko vijeće zaključuje da će od 01.01.2012. godine djelatnost javne odvodnje za
Općinu Raša u skladu sa Zakonom o vodama obavljati Trgovačko društvo Vodovod Labin d.o.o.
Labin.
3. Zadužuju se TD 1.Maj Labin d.o.o. Labin i TD Vodovod Labin d.o.o.Labin da poduzmu
aktivnosti potrebne zbog usklađenja svojih djelatnosti sa novim zakonskim propisima.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Raša“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA
Predsjednica Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.
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II
Na temelju članka 26. stavak 1. točka 10. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“
broj 4/09) i članka 6. stavak 1. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Raša
(„Službene novine Općine Raša“ broj 5/09 i 14/10) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici
održanoj 10. ožujka 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju predsjednika i članova
Komisije za pitanja i zaštitu prava nacionalnih manjina
Članak 1.
Razrješuje se Laura Grubišić dužnosti predsjednika Komisije za pitanja i zaštitu prava nacionalnih
manjina Općinskog vijeća Općine Raša.
Članak 2.
Razrješuju se dužnosti članova Komisije za pitanja i zaštitu prava nacionalnih manjina:
•
•
•
•

Ilija Klještan,
Sadik Buljubašić,
Hajrudin Zukanović
Dejvid Vodopivec,
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Raša.“

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA
Klasa:021-05/11-01/2
Urbroj:2144/02-01/01-11-4
Raša, 10. ožujka 2011.

Predsjednica Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein dipl.ing.stroj.,v.r.
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III

Na temelju članka 26. stavak 1. točka 10. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“
broj 4/09) i članka 6. stavak 1. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Raša
(„Službene novine Općine Raša“ broj 5/09 i 14/10) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici
održanoj 10. ožujka 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava nacionalnih manjina
Članak 1.
U Komisiju za pitanja i zaštitu prava nacionalnih manjina Općinskog vijeća Općine Raša biraju se:

§

Laura Grubišić, za predsjednika

§

Ilija Klještan, za člana

§

Sadik Buljubašić, za člana

§

Ahmet Kavgić, za člana

§

Željko Zahtila, za člana
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Raša.“

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA

Klasa:021-05/11-01/2
Urbroj:2144/02-01/01-11-5
Raša, 10. ožujka 2011.

Predsjednica Općinskog vijeća
mr. sc. Glorija Paliska Bolterstein dipl ing stroj.,v.r.
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IV
Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09.), a
povodom zamolbe Istarske županije, Stručne službe Skupštine, Općinsko vijeće Općine Raša na
sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda u Puli
Članak 1.
Predlaže se da se za suce porotnike Županijskog suda u Puli imenuju

1. Remiđo Gregorinić, Koromačno 29
2. Boris Mikuljan, Sveti Bartul 44

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Raša».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA

KLASA: 021-05/11-01/2
URBROJ : 2144/02-01/01-11-6
Raša, 10. ožujka 2011.
Predsjednica Oćinskog vijeća
mr.sc.Glorija Paliska Bolterstein dipl.ing.stroj.,v.r.
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V
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07. i 38/09) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj
4/09) Općinsko vijeće Općine Raša, na sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Raša za 2010. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Raša za 2010.
godinu.

II
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Raša za 2010. godinu s prilozima
prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Raša».
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Raša za 2010. godinu i njegovi
prilozi nisu predmet objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA
KLASA: 021-05/11-01/3
URBROJ: 2144/02-01/01-11-2
Raša, 30. ožujak 2011.
Predsjednica Općinskog vijeća
mr.sc.Glorija Paliska Bolterstein,dipl.ing.stroj.,v.r.
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VI
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07. i 38/09.) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj
4/09.) Općinsko vijeće Općine Raša, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Raša za razdoblje od 2011. do 2013. godine
Članak 1.
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Raša za razdoblje od 2011. do 2013. godine.
Članak 2.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Raša za
razdoblje od 2011. do 2013. godine prilažu se ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
Tablični prikaz Plana financijskih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Raša u razdoblju od 2011. do 2013. godine nije predmet objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA
KLASA: 021-05/11-01/3
URBROJ: 2144/02-01/01-11-3
Raša, 30. ožujak 2011.
Predsjednica Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein,dipl.ing.stroj.,v.r.
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SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2013. GODINE

Cilj smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Raša (dalje
u tekstu: Općina) za razdoblje od 2011. do 2013. godine je osigurati postupnu i kontinuiranu
izgradnju sustava zaštite i spašavanja koji će osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu
zadaća zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara na području Općine u složenim
uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa.
Ostvarivanje ciljeva i aktivnosti koje su predviđene smjernicama za razdoblje od 2011. do 2013.
godine podrazumijeva potrebu izgradnje učinkovitog sustava zaštite i spašavanja temeljenog na
realnoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
većih nesreća za Općinu, ali uz maksimalno uvažavanje dostignutog stupnja opremljenosti i
uvježbanosti trenutnih operativnih snaga čime će se izbjeći dupliranje kapaciteta i osigurati
racionalan pristup u trošenju proračunskog novca.
Daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja u Općini treba temeljiti na realnoj Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i većih nesreća za Općinu, ali uz
uvažavanje cjelovite analize stanja sustava zaštite i spašavanja u prethodnom razdoblju i naravno
zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.
Sukladno tome razvoj sustava zaštite i spašavanja Općina u razdoblju od 2011. do 2013. godine
treba usmjeriti prema sljedećim aktivnostima:

1. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Cilj: Izraditi Procjenu ugroženosti kojom će se utvrditi stvarna razina i vrsta ugroženosti
i mogućih opasnosti kao i njihovih posljedica na stanovništvo, materijalna i
kulturna dobra i okoliš na području Općine. Procjena mora biti osnova za
utvrđivanje potrebnih snaga, sredstava i opreme (svih resursa) kojima će se na
najučinkovitiji način spriječiti nastajanje ili umanjiti posljedice moguće nesreće ili
katastrofe.
Potrebno je izraditi kvalitetne Planove zaštite i spašavanja Općine kojima će se utvrditi optimalna
organizacija, aktiviranje i djelovanje sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka,
zadaća sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera zaštite i spašavanja uključivo s
mjerama civilne zaštite. Ovim će se planovima osigurati učinkovito, ali i racionalno korištenje svih
raspoloživih resursa.
U skladu sa zakonskim odredbama neophodno je:

a) završiti izradu i usvojiti Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i većih nesreća za Općinu
Nositelji: - Radna grupa za izradu Procjene
- Načelnik
- Općinsko vijeće
Rok:

do kraja svibnja 2011. godine.
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b) izraditi i donijeti Plan zaštite i spašavanja Općine te Plan civilne zaštite kao njegov
sastavni dio
Nositelji: - Radna grupa za izradu Plana
- Načelnik
- Općinsko vijeće
Rok:

do kraja srpnja 2011. godine.

2. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Cilj: U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara, kojima je propisano da
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave skrbe o stanju zaštite i
spašavanja na svom području sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju
zakona, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim odlukama, potrebno
je izraditi novu Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara budući
da postojeća Procjena i Plan, koji su doneseni 2004. godine, nisu ažurirani. Za
donošenje Plana zaštite od požara potrebno je prethodno mišljenje nadležne
policijske uprave te prethodno mišljenje Područne vatrogasne zajednice Labin na
dio Procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna
mjerila dana posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva.

Procjenu ugroženosti od požara potrebno je ažurirati najmanje jednom u pet godina.
Nositelji: - Tim stručnjaka za izradu Procjene i Plana
- Načelnik
- Općinsko vijeće.

3. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Cilj: Osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će se moći, na osnovu svoje
jačine, osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne
opremljenosti,
pravilnog i nedvosmislenog sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora,
učinkovito suprotstaviti ugrozi, preventivno djelovati na nastajanje nesreće odnosno
svesti posljedice nesreće, ako je ona neizbježna, na najmanju moguću mjeru i što
prije osigurati uvjete za nastavak normalnog života i rada.
a) Stožer zaštite i spašavanja Općine
Stožer zaštite i spašavanja Općine je stručna potpora Načelniku Općine kod rukovođenja i
zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
Stožer zaštite i spašavanja Općine je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje treba pripremiti
kvalitetne i utemeljene prijedloge koji će omogućiti načelniku donošenje prave i pravovremene
odluke za djelovanje u složenim i vrlo zahtjevnim uvjetima veće nesreće ili katastrofe.
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Da bi Stožer zaštite i spašavanja Općine uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu zaštite i
spašavanja potrebno je u 2011. godini izvršiti:
- obuku članova Stožera zaštite i spašavanja Općine
- opremanje Stožera zaštite i spašavanja Općine osobnom i skupnom opremom.

b) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba
Javna vatrogasna postrojba Labin i u 2011. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet
sustava zaštite i spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno. Kao okosnica ukupnog sustava zaštite i
spašavanja na području Općine, Javna vatrogasna postrojba Labin treba svoje zadaće provoditi
sukladno Programu rada zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin, a naročito poslove na
pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku.
U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi Operativni plan motrenja,
čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice Labin za 2011. godinu i dostaviti ga svim
sudionicima njegove provedbe.
Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin, govore o
redovitoj provedbi preventivnih i operativnih zadaća te posebno o redovitoj obuci operativnih
djelatnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin.
Iznimno dobru suradnju Javna vatrogasna postrojba Labin s ostalim sudionicima zaštite i
spašavanja na području Općine treba nastaviti i u 2011. godini. Treba pokušati naći i mogućnost za
uključivanje Javne vatrogasne postrojbe Labin u provedbu Nacionalnog Programa edukacije iz
područja zaštite i spašavanja.
Područna vatrogasna zajednica Labin i dalje će skrbiti o radu i nabavci opreme za DVD Raša, DVD
Kršan, DVD Labin-Rabac, DVD Pićan i DVD Sveta Nedelja te o osposobljavanju njihovih članova.
Tijekom 2011. godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja financijskih sredstava temeljem Zakona
o vatrogastvu u Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin (općine, HŠ, osiguravajuća društva) te
poduzeti radnje u cilju poboljšanja financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva za
normalan rad Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin u cjelini.
Nositelj: Područna vatrogasna zajednica Labin
Rok:

do početka požarne sezone.

c) Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti
Na osnovu nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i većih nesreća za Općinu, a u skladu sa člankom 29. Zakona o zaštiti i spašavanju,
potrebno je precizno odrediti operativne snage zaštite i spašavanja te posebno pravne osobe od
interesa za zaštitu i spašavanje Općine (ljudstvo, oprema i materijalna sredstva). Ove službe
zajedno s Javnom vatrogasnom postrojbom Labin trebaju biti okosnica sustava zaštite i spašavanja
na području Općine (IDZ - Ispostava Labin, TD „1 Maj Labin“ d.o.o. Labin, HEP-ODS d.o.o,
Elektroistra Pula, Pogon Labin, TD „Vodovod Labin“ d.o.o. Labin i dr.).
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U skladu s objektivnim proračunskim mogućnostima treba poduprijeti njihovo djelovanje (posebno
HMP), ali ih istovremeno sporazumom obvezati na izvršavanje određenih zadaća iz područja zaštite
i spašavanja.
Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti (Policijska postaja Labin, Hrvatske vode, inspekcijske službe i dr.) potrebno je
ostvariti djelatnu suradnju naročito u području razmjene podataka, informacija i iskustava.
Nositelj: Načelnik (na prijedlog Stožera)
Rok:
do kraja rujna 2011. godine.

d) Udruge građana od značaja za sustav zaštite i spašavanja Općine
Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, ali i Plana
zaštite i spašavanja, potrebno je u tijeku 2011. godine odrediti udruge građana koje su od posebnog
značaja za sustav zaštite i spašavanja te precizirati njihove zadaće u slučaju veće nesreće ili
katastrofe. Isto tako važno je odrediti način njihovog angažiranja u takvim slučajevima. U sadašnjim
uvjetima jasno je reguliran rad GSS i DVD temeljem Zakona o HGSS i Zakona o vatrogastvu te
djelomično Crvenog križa, dok je područje angažiranja ostalih udruga uglavnom nedefinirano.
Koncepcija prema kojoj su pripadnici udruga građana Općine ujedno i pripadnici postrojbi civilne
zaštite je dobra jer definira zakonski okvir njihovog djelovanja.
Udruge od posebnog interesa za sustav zaštite i spašavanja Općine potrebno je tijekom 2011.
godine sporazumno obvezati na provedbu zadaća iz područja zaštite i spašavanja.
Nositelji: Načelnik s općinskom upravom
Rok: do kraja prosinca 2011. godine
e) Postrojbe civilne zaštite
Vezano uz postrojbe civilne zaštite potrebno je:
- planirati smotriranje postrojbe civilne zaštite
- nastaviti opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu
s raspoloživim sredstvima.

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA I SKLANJANJE

Cilj: Uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana koji će omogućiti
pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće
nesreće ili katastrofe.
Nositelj ukupnog sustava uzbunjivanja građana na području Istarske županije je ŽC 112 sa
sjedištem u Pazinu koji osigurava stabilnost sustava uzbunjivanja, ali i obavijesti građanima. Iz
analize stanja je vidljivo kako rekonstruirani postojeći sustav za sada zadovoljava potrebe, ali će
razvojem naselja i poslovnih zona biti potrebno njegovo širenje. U narednom razdoblju sustav bi se,
slijedom razmještaja subjekata koji u proizvodnom procesu koriste opasne tvari ili se u njihovim
prostorima okuplja veći broj ljudi, trebao širiti na područje gospodarskih zona.
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Planovima nižeg reda, a u skladu s odredbama Prostornog plana Općine, potrebno je urediti
zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog uzbunjivanja, uzbunjivanja i
obavještavanja građana u objektima u kojima se okuplja veći broj ljudi i u kojima se zbog buke ili
slabe akustične izolacije ne može čuti sustav javnog uzbunjivanja (uspostava internih razglasa,
displeja i sl.).
Potrebno je također osigurati isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u kojima
boravi veći broj ljudi (dvorane, škole, dom zdravlja, supermarketi i druga mjesta).
Dokumentima prostornog uređenja treba osigurati zahvate u prostoru neophodne za zaštitu i
sklanjanje stanovništva.
Nositelji: - Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
- Investitori, Vlasnici objekata
- Načelnik
- Općinsko vijeće
Rok:

trajna zadaća.

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Cilj: Podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili korisnika sustava
zaštite i spašavanja o mogućnostima ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja.
Katastrofe, posebno neke od njih, kao što su primjerice potres ili veće nesreće s opasnim tvarima
teško su predvidljive. Iako je dio njih ipak moguće predvidjeti (poplava ili suša), sve, u pravilu,
izazivaju teške posljedice po stanovništvo i materijalna dobra.
Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i neosposobljenog stanovništva,
upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je i u narednoj godini edukaciji potrebno posvetiti
dužnu pažnju, a posebno kroz:
- edukaciju stalno spremnih snaga (JVP i DVD, HMP, HGSS, operateri koji koriste
opasne tvari)
- edukaciju Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjednika postrojbi civilne zaštite
- edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za sustav zaštite i
spašavanja
- edukaciju građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se bave zaštitom i
spašavanjem (JVP, HMP, ZZJZ, udruge građana), uključivo s nastavkom provedbe Nacionalnog
programa edukacije
- informiranja građana putem sredstava javnog informiranja.
Dan civilne zaštite, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan
planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da
ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja
(preferirati zajedničke aktivnosti).
Nositelji: - Stožer zaštite i spašavanja
- Voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga građana
- Škole i vrtići
- Općinska uprava
Rok:
trajna zadaća.
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6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: Osigurati racionalno, ali učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.
Prema članku 10. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju
potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Općine.
Stoga je u Proračunu Općine, a u skladu s ostalim propisima, potrebno osigurati:
a) sredstva za vatrogastvo i to:
- za Javnu vatrogasnu postrojbu Labin
- za Područnu vatrogasnu zajednicu Labin
- za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije
- za DVD Raša
b) sredstva za civilnu zaštitu
c) sredstva za ustanove i udruge od značaja za zaštitu i spašavanje
d) sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje,
intelektualne usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i sl.)
Pored navedenih sredstava u Proračunu Općine potrebno je planirati i sredstva za pravne osobe
koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti i to za aktivnosti kao što su
održavanje čistoće javnih površina, čišćenje i održavanje plaža, održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje objekata odvodnje oborinskih voda, zimska služba, program suzbijanja zaraznih bolesti
te sanacija divljih odlagališta.
Tablični prikaz Plana financijskih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Raša u razdoblju od 2011. do 2013. godine prilaže se ovim Smjernicama i njihov je
sastavni dio.
Opremanje operativnih snaga zaštite i spašavanja treba nastaviti sukladno planovima opremanja
redovitih službi, dok kod opremanja pričuvnih snaga treba uvažavati trenutno gospodarsko stanje ali
i izbjeći dupliranje snaga, sredstava i troškova.
Nositelji: - Načelnik
- Općinsko vijeće

7. SURADNJA NA POLJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Cilj: Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina s odgovarajućim institucijama
zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog
stanovništva (domaćeg stanovništva i turista).
Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području Općine je iznimno dobra.
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U narednim godinama ovu je suradnju potrebno unaprijediti, posebno kroz poduzimanje zajedničkih
napora za dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika zaštite i spašavanja te osobito civilnog
stanovništva.
Zajednička prezentacija sposobnosti ljudstva i opreme svih raspoloživih sudionika zaštite i
spašavanja na području Općine trebala bi se održati u povodu Dana civilne zaštite kao rezultat
suradnje i usklađenog djelovanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine.
Nositelji: svi sudionici zaštite i spašavanja
Rok:
trajna zadaća.

8. IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU S PROGRAMOM AKTIVNOSTI U
PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA
ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Cilj: Stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.
Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela županija,
gradova, općina, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna poduzeća i ustanove
dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite
organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara otvorenih
prostora.
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
donosi Vlada Republike Hrvatske za svaku kalendarsku godinu.
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2011. godini objavljen je u Narodnim novinama u broju 29/11, pa se predviđa njegova razrada
prema definiranim zadaćama.

VII
Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka
26. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Raša
na sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Raša za 2010. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Raša za 2010. godinu.
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II
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Raša za 2010. godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Raša”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA

KLASA: 021-05/11-01/3
URBROJ: 2144/02-01/01-11-4
Raša, 30. ožujak 2011.
Predsjednica Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing. stroj.,v.r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Raša za 2010. godinu
Red.
broj

OBJEKTI I UREĐAJI
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.
1.1.

PLAN
u kunama

IZVRŠENJE
u kunama

IZVRŠ.
u%

JAVNE POVRŠINE
ulice i parkirališta u naselju Koromačno

300.000,00

0,00

0,00

UKUPNO 1

300.000,00

0,00

0,00

2.

JAVNA RASVJETA

2.1.
2.2

izgradnja javne rasvjete na Most Raši (raskrsnica)
izgradnja javne rasvjete na dijelu prometnice RašaLabin (Gornja Raša)
izgradnja javne rasvjete u naselju Barbići
izgradnja javne rasvjete u naselju Koromačno
izgradnja javne rasvjete u naselju Ravni (prema
moru)
izgradnja javne rasvjete na Trgetu (Jelčić-Šverko)

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00
20.000,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
14.899,73

14.899,73

100,00

UKUPNO 2

384.899,73

14.899,73

3,87

100.000,00

0,00

0,00

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

GROBLJA

3.1.

izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja i
izgradnju mrtvačnice u Svetom Lovreču Labinskom
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izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja i
uređenje parkirališta u Drenju

50.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

izgradnja vodovodnog ogranka za naselje Kokoti,
duktil Ø 100, l=500 m
izgradnja HS Kokoti

440.000,00
60.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

UKUPNO 4

500.000,00

0,00

0,00

180.000,00

184.802,64

102,67

1.241.531,56

1.241.531,56

100,00

30.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

UKUPNO 5

1.471.531,56

1.426.334,20

96,93

SVEUKUPNO 1-5

2.806.431,29

1.441.233,93

51,35

UKUPNO 3
4.
4.1.
4.2.

OPSKRBA PITKOM VODOM

5.

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

5.1.

sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje i
zaštite voda Istarske županije
rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda naselja Viškovići
izrada fisibility studije za centralni uređaj – fekalna
stanica u Raši
izrada snimke izvedenog stanja za sustav sanitarne
odvodnje naselja Ravni

5.2.
5.3.
5.4.

19.travnja 2011.

VIII
Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka
26. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Raša
na sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Raša za 2010. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Raša za 2010. godinu.
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II
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za
2010. godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Raša”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA

KLASA: 021-05/11-01/3
URBROJ: 2144/02-01/01-11-5
Raša, 30. ožujak 2011.
Predsjednica Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing. stroj.,v.r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Raša za 2010. godinu
Vrsta održavanja
komunalne infrastrukture
1. Održavanje sustava odvodnje
Održavanje kanala i ispusta
Održavanja objekata odvodnje Ravni
Čišćenje slivnika
Popravak i zamjena dotrajalih poklopaca
Hitne intervencije

Plan 2010.

Odvoz otpada
Nabava urbane opreme /klupe/

86.210,70

52.668,60
33.542,10

121.600,00
5.000,00

108.189,57

103.281,87
4.907,70
50.000,00

50.000,00

3.1.4. Sadni materijal i parkovna oprema
Nabava sadnog materijala

274.069,22

96.200,00

126.600,00

3.1.3. Održavanje površina uz cestu
Održavanje površina uz cestu

296.400,00

99.999,96
27.675,00
0,00

61.200,00
35.000,00

3.1.2. Održavanje nasada
Odvoz otpada

289.776,32

100.000,00
35.000,00
7.500,00

3.1.1. Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje nasada

399.400,00

100,00
79,07
0,00
72,55

100.122,00
0,00
49.827,30
15.965,40
5.018,40

142.500,00

3.1. Održavanje javnih površina

Odvoz otpada

127.674,96

100,12
0,00
99,65
99,78
100,37
89,60

100.000,00
130.000,00
50.000,00
16.000,00
5.000,00

3. Održavanje javnih površina

Održavanje JP /zelene površine/

Indeks
%
170.933,10
56,79

301.000,00

2. Održavanje čistoće javnih površina
Ručno pometanje

Ostvarenje 2010.

55.153,20

55.153,20
13.600,00

6.600,00

13.855,95

6.543,60

92,47
89,62
86,06
95,83
85,46
84,94
98,15
110,31
110,31
101,88
99,15
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Održavanje parkovne opreme
3.1.5. Interventna sredstva

550.000,00

529.475,70

4,29
96,27

200.000,00

139.315,70

10.000,00

3.2. Održavanje prometne signalizacije
Okomita signalizacija

103.000,00

4. Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje prometnica

15.707,10
15.707,10
0,00

960.700,00
960.700,00

5. Javna rasvjeta
5.1. Održavanje javne rasvjete
Održavanje javne rasvjete

10.659,80

10.659,80

23.000,00
80.000,00

Vodoravna signalizacija

41.210,49

200.000,00

5.2. Troškovi elektr.energije za javnu rasvjetu

Sveukupno:

41.210,49

7.312,35
10.000,00

Interventna sredstva

Električna energija za javnu rasvjetu

19.travnja 2011.
104,46
106,60
106,60
15,25
68,29
0,00
4,29

7.000,00

139.315,70
350.000,00

350.000,00

390.160,00
390.160,00

2.353.600,00 2.353.600,00 1.159.070,57 1.159.070,57

IX
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09) i članka 26. Statuta
Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici
održanoj 30. ožujka 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Raša za 2010. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Raša za 2010. godinu s posebnim osvrtom na ostvarenje prava iz socijalne skrbi temeljem
Socijalnog programa Općine Raša.
II
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2010.
godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Raša”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA
KLASA: 021-05/11-01/3
URBROJ: 2144/02-01/01-11-6
Raša, 30. ožujak 2011.
Predsjednica Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl. ing. stroj.,v.r.

69,66
69,66
111,47
111,47
49,25
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IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Raša za 2010. godinu
Program za
2010.
u kunama
Program
1000

Program socijalnih
skrbi i novčanih
pomoći
Stipendije i
školarine

Aktivnost A
100001
odjeljak

3721

pozicija

37215

Aktivnost A
100002
odjeljak

3721

pozicija

37212

pozicija

37212

pozicija

37219

Aktivnost A
100003
odjeljak

pozicija
pozicija
pozicija

3722

37221
37221
37221

Aktivnost A
100004
3722
odjeljak

Naknade
građanima i
kućanstvima u
novcu
Stipendije i školarine
Pomoć u novcu
obiteljima
Naknade
građanima i
kućanstvima u
novcu
Pomoć obiteljima i
kućanstvima
Pomoć obiteljima i
kućanstvima ogrijev
Ostale naknade iz
proračuna u novcu
/za novorođene/
Pomoć - javni
prijevoz
Naknade
građanima i
kućanstvima u
naravi
Sufinanciranje cijene
prijevoza školske
djece
Sufinancirnje cijene
prijevoza školske
djece /ljeti/
Sufinanciranje cijene
prijevoza
umirovljenika
Pomoć u
naravi/režije,
prehrana i dr/
Naknade
građanima i
kućanstvima u
naravi

Izvršenje
u kunama

Izvršenje
u%

1.017.000,00

913.463,03

89,82

355.000,00

319.000,00

89,86

355.000,00

319.000,00

89,86

355.000,00

319.000,00

89,86

345.000,00

303.750,21

88,04

345.000,00

303.750,21

88,04

270.000,00

217.500,21

80,56

30.000,00

42.750,00

142,50

45.000,00

43.500,00

96,67

52.000,00

53.418,12

102,73

52.000,00

53.418,12

102,73

7.000,00

4.950,00

70,71

0,00

0,00

0,00

45.000,00

48.468,12

107,71

265.000,00

237.294,70

89,55

265.000,00

237.294,70

89,55
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pozicija

37223

pozicija

37229

Program
1001
Aktivnost A
100001
odjeljak

3811

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

pozicija

38114

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114
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Stanovanje
Ostale naknade iz
proračuna u naravi
Humanitarna skrb
kroz udruge
građana

250.000,00

224.237,87

89,70

15.000,00

13.056,83

87,05

165.426,00

107.378,76

64,91

Donacije udrugama

120.000,00

61.952,76

51,63

120.000,00

61.952,76

51,63

3.500,00

1.750,00

50,00

3.500,00

1.750,00

50,00

2.500,00

1.250,00

50,00

2.500,00

1.250,00

50,00

2.000,00

1.000,00

50,00

1.500,00

750,00

50,00

3.500,00

1.750,00

50,00

2.500,00

1.250,00

50,00

2.000,00

1.000,00

50,00

3.500,00

1.750,00

50,00

2.000,00

1.000,00

50,00

5.000,00

3.332,00

66,64

2.000,00

1.000,00

50,00

2.000,00

1.000,00

50,00

1.500,00

750,00

50,00

4.500,00

2.250,00

50,00

9.000,00

4.500,00

50,00

Tekuće donacije u
novcu
Udruga
antifašističkih boraca
Labin
Udruga hrvatskih
veterana
domovinskog rata
Ogranak Labin
Udruga
HDDR
Ogranak Labin
Udruga hrvatskih
vojnih invalida
domovinskog rata –
Labin
Udruga roditelja
osoba s psihofizičkim smetnjama
Pula
Udruga roditelja
poginulih branitelja
domovinskog rata
Udruga
umirovljenika
Labin
Udruga slijepih
Županije istarske
Udruga
gluhih
i
nagluhih
Udruga za pomoć
mentalno
retardiranim
osobama Pula
Dnevni centar za
radnu terapiju Pula
Dom za djecu,
mladež i odrasle
osobe s cerebralnom
paralizom Pula
Društvo multiple
skleroze ŽI
Dijabetička udruga
Istarske županije
Udruga liječenih
alkoholičara Labin
Udruga osoba s
invaliditetom
Dom za starije i
nemoćne Raša
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pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

pozicija

38114

Liga borbe protiv
raka Labin
Udruga Turan
Koromačno
Odred izviđača „Ivan
Batelić Raša“
Društvo Josip Broz
Tito

pozicija

38114

Sigurna kuća Istra

pozicija

38114

Centar za inkluziju i
podršku u zajednici

pozicija

38114

pozicija
38114
38119

pozicija

3.000,00

1.500,00

50,00

8.000,00

4.000,00

50,00

8.000,00

4.000,00

50,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

100,00

24.000,00

12.000,00

50,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

100,00

20.000,00

9.120,76

45,60

45.426,00

45.426,00

100,00

45.426,00

45.426,00

100,00

45.426,00

45.426,00

100,00

1.182.426,00

1.020.841,79

86,33

Dom za psihički
bolesne osobe „Vila
Maria“ Pula
Udruga „Kova je
nasa“ Labin
Ostale tekuće
donacije
Djelatnost Crvenog
križa

Aktivnost A
100002
odjeljak

3811

pozicija

38119

Tekuće donacije u
novcu
Hrvatski crveni križ Gradsko društvo
Labin

UKUPNO
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STIPENDIJE
U 2010. godini za stipendije je ukupno utrošeno 319.000,00 kuna.
Za redovne stipendije utrošeno je 312.900,00 kuna čime je obuhvaćeno stipendiranje 60 stipendista
i to:
•
•

10 učenika
50 studenata

-

stipendija po 500,00 kuna mjesečno
stipendija po 700,00 kuna mjesečno.

Za nagradne stipendije utrošeno je 6.100,00 kuna odnosno pravo na nagradnu stipendiju u iznosu
od jedne mjesečne stipendije ostvarilo je 8 studenata s prosjekom ocjena iznad 4,00 i 1 učenik s
prosjekom ocjena iznad 4,60.
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DONACIJE UDRUGAMA
Sve donacije udrugama ostvarene su većinom u 50%-tnim iznosima i u pravilu su doznačivane
prema prilivu sredstava u Proračun Općine Raša.
Sredstva za ostale tekuće donacije odobravane su podnositeljima zahtjevima temeljem zaključaka
Općinskog načelnika Općine Raša.
DJELATNOST CRVENOG KRIŽA
Za djelatnost Crvenog križa planirana su sredstva u iznosu od 45.426,00 kuna koliko je u 2010.
godini i utrošeno sredstava, s time da im navedena sredstva nisu u cjelosti doznačena, već je
ostatak nedoznačenog iznosa zadužen kao obveza iz 2010. godine.
PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI – POMOĆI U NOVCU I U NARAVI
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine korisnici s područja Općine Raša ostvarili
su pravo na određeni oblik pomoći iz Socijalnog programa Općine Raša i to kako slijedi:
a) pravo na besplatnu (100%) i djelomično besplatnu (50%) marendu za učenike
u osnovnim školama ostvarilo je:
U školskoj 2009/10. godini pravo na besplatnu marendu u osnovnoj školi ostvarilo je 59
učenika od toga:
broj djece

REKAPITULACIJA Osnovna škola

Broj djece

100%

6

Ivan Batelić Raša

100% - 6
50% - 43

Matija Vlačića Labin

50% - 9

50%

53
Ivo Lola Ribar Labin

50% - 1

UKUPNO
DJECE

59

U školskoj 2010/11. godini pravo na besplatnu marendu u osnovnoj školi ostvarilo je 49
učenika od toga:

broj djece

REKAPITULACIJA Osnovna škola

Broj djece

100%

2

Ivan Batelić Raša

100% - 2
50% - 38

50%

47

Vitomir Širola Pajo
Nedešćina

50% - 1

Matije Vlačića Labin
UKUPNO
DJECE

50% - 8
49
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Za besplatne marende učenika u osnovnim školama u 2010. godini utrošeno je ukupno 45.693,00
kune.
b) pravo na besplatan (100%) i djelomično besplatan (50%) boravak djece u vrtićima
ostvarilo je:
U predškolskoj 2009/10. godini pravo na besplatni boravak djece u vrtićima ostvarilo je 22-je
djece od toga:
UKUPNO
Djece
100%

4

50%

18

U predškolskoj 2010/11. godini pravo na besplatni boravak djece u vrtićima ostvarilo je 11
djece od toga:
UKUPNO
Djece
100%

1

50%

10

Za besplatni boravak djece u vrtićima u 2010. godini utrošeno je ukupno 48.685,00 kuna.
c) pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece ostvarilo je:

UKUPNO
Djece
3
UKUPNO

9.778,69 kn

d) pravo na troškove komunalnih usluga (troškovi el. energije do 50,00 kn, utrošak vode
5m3 po članu domaćinstva-bez ostalih naknada, odvoz smeća i održavanje kanalizacije, komunalna
naknada, ogrijev) ostvarilo je:
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PRAVO NA TROŠKOVE
KOMUNALNIH USLUGA

UKUPNO UTROŠENO SREDSTAVA

BROJ KORISNIKA

46

utrošak struje

26.186,69

utrošak vode

31.582,53

odvoz smeća

19.518,77

otpadne vode

9.841,87

Komunalna naknada
ogrijev (45 korisnika)

8.158,02
subvencionira Istarska županija
42.750,00

UKUPNO

138.037,88 kn

e) pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarilo je:
BROJ KORISNIKA
PRAVA NA TROŠKOVE STANOVANJA
13 obitelji

UKUPNO UTROŠENO SREDSTAVA
22.647,93 kn

f) pravo na troškove javnog prijevoza za učenike srednjih škola ostvarilo je:
BROJ KORISNIKA
PRAVA NA TROŠKOVE JAVNOG
PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH
ŠKOLA
1 korisnik
pratnja člana obitelji
polaznici radionice sa posebnim
potrebama
UKUPNO

RELACIJA

RAŠA- LABIN - RAŠA

4.950,00 kn

U 2010. godini isplaćene su razne naknade, jednokratne pomoći te dar u naravi i to:
§

pomoć obitelji Pucić vezano uz obnovu Župne kuće u Svetom Martinu u iznosu od
2.145,37 kuna

•

jednokratna naknada za novorođenče

Stranica - 25 - Broj – 4

SLU BENE NOVINE
OP INE RAŠA

OPIS NAKNADE

BROJ
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IZNOS NAKNADE PO
KORISNIKU

KORISNIKA

NAKNADA ZA NOVOROĐENČE

29

UKUPNO

•

•

•

1.500,00 kn
43.500,00 kn

troškovi u visini 50,00 kuna cijene vozne karte za osobe s prebivalištem na području
Općine Raša, starije od 60 godina života

OPIS NAKNADE

RELACIJA

UKUPNO

TROŠKOVI PRIJEVOZA
UMIROVLJENIKA

RAŠA - LABIN - RAŠA
RAŠA - RABAC – RAŠA

39.418,00 kn

troškovi prijevoza putnika na relaciji Raša - Sveti Martin - Raša i to svake druge
subote u mjesecu

OPIS NAKNADE

RELACIJA

UKUPNO

TROŠKOVI PRIJEVOZA

RAŠA - SVETI MARTIN –
RAŠA

9.050,12 kn

dar u povodu uskršnjih, božićnih i novogodišnjih blagdana

BROJ KORISNIKA
(UMIROVLJENICI I
DOMAĆICE)

VISINA NAKNADE

OPIS NAKNADE
DAR U NARAVI U POVODU
BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH
BLAGDANA

2.011

100,00 kn

UKUPNO

201.100,21 kn
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dar u povodu uskršnjih blagdana

OPIS NAKNADE

BROJ KORISNIKA
(KORISNICI SOCIJALNOG
PROGRAMA)

VISINA NAKNADE

41

100,00 kn

DAR U POVODU USKRŠNJIH
BLAGDANA
UKUPNO

•

4.100,00 kn

jednokratne pomoći (pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu)

JEDNOKRATNE POMOĆI
(POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU)
UKUPNO

•

19.travnja 2011.

UKUPNO
12.300,00 kn

naknade iz proračuna u naravi

NAKNADE IZ PRORAČUNA U NARAVI
UKUPNO
UKUPNO

13.056,83 kn

UKUPNO OSTVARENJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI – POMOĆI U NOVCU I U NARAVI

PRAVO NA BESPLATNU MARENDU

45.693,00

PRAVO NA BESPLATAN BORAVAK DJECE U
VRTIĆIMA

48.685,00

PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU
DOJENČADI I MALE DJECE

9.778,69

PRAVO NA TROŠKOVE KOMUNALNIH
USLUGA I TROŠKOVI OGRIJEVA
138.037,88
PRAVO NA TROŠKOVE STANOVANJA
22.647,93
PRAVO NA TROŠKOVE JAVNOG PRIJEVOZA
ZA UČENIKE SREDNJE I OSNOVNE ŠKOLE
DAR U POVODU USKRŠNJIH, BOŽIĆNIH I
NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

4.950,00
201.100,21
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43.500,00

TROŠKOVI PRIJEVOZA UMIROVLJENIKA
I PRIJEVOZ NA GROBLJE SV. MARTIN
48.468,12
DAR U NARAVI U POVODU USKRŠNJIH
BLAGDANA KORISNICIMA SOCIJALNOG
PROGRAMA
4.100,00
JEDNOKRATNE POMOĆI I NAKNADE U
NARAVI
27.502,20
SVEUKUPNO UTROŠENO KUNA

594.463,03
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