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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04,
79/07, 38/09. i 127/10) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09)
Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Raša za 2012. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Raša za 2012. godinu.

II
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Raša za 2012. 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 2012. godinu i njegovi prilozi nisu
predmet objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA

KLASA: 021-05/13-01/2
URBROJ: 2144/02-01/01-13-2
Raša, 14. ožujak 2013.

Predsjednica
Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.
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II
Temeljem članka 19. stavak 1. podstavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11. i 144/12), članka 3.
stavak 1. toč. 7, članka 22. stavak 1. toč. 4, članka 30. stavak 1. toč. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11. i 144/12), članka 35. stavak 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09. i 143/12), članka 109. stavak 1, stavak 2. i stavak 3. Zakona o cestama („Narodne novine”,
broj 84/11. i 22/13) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša”, broj 4/09), Općinsko
vijeće Općine Raša, na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje korištenje, održavanje, građenje i rekonstrukcija, zaštita, financiranje i
nadzor nad nerazvrstanim cestama na području Općine Raša.
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Raša.
Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, koja je dostupna većem
broju raznih korisnika, i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim posebnim
zakonom i drugim propisima a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa (Zakona o cestama).
Upravno tijelo Općine Raša u čiji djelokrug spadaju poslovi komunalnog gospodarstva vodi
jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Raša u skladu s podzakonskim
aktom kojim se propisuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.
Članak 3.
Nerazvrstanu cestu čine:
-

-

-

cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s
nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija,
potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i
druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta,
stajališta javnog prijevoza i slično)
građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj
prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te
površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za
potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta,
upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo)
zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema
projektu ceste
prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa
javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za
naplatu parkiranja i slično).
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Članak 4.
Nerazvrstane ceste na području Općine Raša razvrstane su u sljedeće kategorije:
1.) nerazvrstane ceste koje služe za promet motornih vozila:
-

nerazvrstane ceste 1. reda
nerazvrstane ceste 2. reda
nerazvrstane ceste 3. reda
nerazvrstane ceste 4. reda (zemljane ceste)

Tehnički parametri nerazvrstanih cesta koji služe za promet motornih vozila utvrđeni su Prostornim
planom uređenja Općine Raša, te propisima, normama i pravilnicima koji pokrivaju ovo područje.
2.) nerazvrstane prometne površine za odvijanje nemotoriziranog prometa:
-

obalna šetnica
parkovna šetnica
pješačka staza
biciklistička staza
javno stubište (prilaz do mora i sl.)

3.) ostale nerazvrstane prometne površine
-

kolno-pješački pristup
seoski put
poljski put
parkiralište
ostale javne površine koje nisu razvrstane u nerazvrstane ceste pod toč. 1. i 2.

II KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 5.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućava uredno odvijanje prometa, ne ugrožava
sigurnost sudionika u prometu te ne oštećuje cestu.
Korištenje nerazvrstane ceste bit će regulirano kroz Odluku o uređenju prometa na području Općine
Raša.
III ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 6.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta jesu:
1. Redovito održavanje i
2. Izvanredno održavanje.
Članak 7.
Redovito održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se tijekom godine
obavljaju na nerazvrstanim cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i
tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.
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Izvanredno održavanje povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija (glavni ili
izvedbeni projekt), a takvi radovi obuhvaćaju i manje prometne zahvate.
Članak 8.
Redovito održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radove:
-

redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta
mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih
elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice
izrada asfaltnog tepiha
mjestimični popravci dijelova cestovne građevine
čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala s prometnih površina, bankina, rigola i jaraka
manji popravci elemenata cestovnih objekata
zamjena i popravljanje prometne signalizacije i opreme
čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju
zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste
uništenje nepoželjne vegetacije (košenje trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj
javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste, te melioracijskog
kanala)
nasipavanje ceste jalovinom
osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima
hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa
nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti
ostali radovi.
Članak 9.

Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove koji se mogu izvoditi samo na temelju
tehničke dokumentacije (glavni ili izvedbeni projekt) i to:
-

obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg i gornjeg stroja većeg opsega nerazvrstane ceste
obnavljanje i zamjenu završnog zastora većeg opsega nerazvrstane ceste
sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta
zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine
poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju
ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije
korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i
povećanja propusne moći
dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće
regulacije prometa.
Članak 10.

Nerazvrstane ceste na području Općine Raša održava fizička ili pravna osoba kojoj su povjereni
komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u skladu s Programom održavanja
komunalne
infrastrukture na području Općine Raša.
Povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Raša provodi se u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
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IV GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 11.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:
-

ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima
ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije
ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je
dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu
ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture
ustupanje geodetskih radova
ustupanje radova građenja i rekonstrukcije
ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i
objekata na korištenje i održavanje
investitorski nadzor nad provođenjem projekata
ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti
u pogledu sigurnosti prometa.

Pod građenjem nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se radovi na izgradnji novih dionica cesta.
Pod rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se radovi na obnavljanju i pojačanju
istrošenih i dotrajalih kolničkih zastora, ispravak zavoja, ublaženje nagiba i sl.
Članak 12.
Nerazvrstane ceste grade se i rekonstruiraju na osnovi tehničke dokumentacije (glavni ili izvedbeni
projekt) izrađene od strane ovlaštene osobe, nakon ishodovanja odobrenja prema važećim propisima o
gradnji.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija
komunalnih objekata tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te objekte i radove koji će se izvesti na
površini odnosno ispod ili iznad površine ceste.
Članak 13.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Raša i godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Raša, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i
prostorno planske dokumentacije Općine Raša.
Obveznik komunalnog gospodarstva može uz suglasnost Općine Raša i sam snositi troškove gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, te da mu se ti troškovi priznaju u iznos
komunalnoga doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Raša.
Članak 14.
Nerazvrstane ceste moraju se projektirati i graditi prema normativima i propisima o građenju, u skladu
s prostorno-planskom dokumentacijom Općine Raša.
Članak 15.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne
smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti iz trokuta
preglednosti.
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Ako vlasnik odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne ukloni raslinje,
naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to Općina Raša na teret vlasnika odnosno korisnika ili
posjednika zemljišta.
V ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 16.
Na zaštitu nerazvrstanih cesta primjenjuju se odredbe Zakona o cestama, odredbe Odluke o
komunalnom redu i Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina, a na uređenje prometa na
nerazvrstanim cestama odredbe Odluke o uređenju prometa na području Općine Raša.
Članak 17.
Radi zaštite javne ceste i sigurnosti prometa na njoj, na javnoj cesti zabranjeno je:
-

trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed javne ceste ili njezinog dijela, bez
odobrenja upravnog tijela Općine Raša u čiji djelokrug spadaju poslovi komunalnog gospodarstva
izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite
ceste bez odobrenja upravnog tijela Općine Raša u čiji djelokrug spadaju poslovi komunalnog
gospodarstva
oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne
signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje
dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine
sprječavati otjecanja voda s javne ceste
spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal
vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete
puštati domaće životinje bez nadzora, napajati životinje u cestovnom jarku te vršiti ispašu ili graditi
pojilišta na cestovnom zemljištu
postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade
odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete
postavljati nadgrobne ploče i ostala spomenobilježja
postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez
odobrenja upravnog tijela Općine Raša u čiji djelokrug spadaju poslovi komunalnog gospodarstva
rasipavati materijal,nanositi blato,ulje ili na drugi način onečišćavati javnu cestu
odlagati snijeg ili led
vršiti druge radnje koje mogu oštetiti javnu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu javne ceste zabranjeno
je:
-

postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost
prometa na javnoj cesti
namjerno paliti vatru i korov uz javnu cestu
orati u razdaljini 4 metra od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotno od javne ceste ili u
širini 1 metra od granice cestovnog zemljišta usporedno s javnom cestom
puštati domaće životinje bez nadzora
ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na javnu cestu
postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost na javnu
cestu
ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na javnu cestu
vršiti druge radnje koje mogu oštetiti javnu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Upravno tijelo Općine Raša u čiji djelokrug spadaju poslovi komunalnog gospodarstva mora bez
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odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle
oštetiti javnu cestu ili ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na javnoj cesti.
Ako Upravno tijelo Općine Raša ne može zapreku ili nastalo opasno mjesto na javnoj cesti ukloniti
odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim
posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti nadležnu inspekciju.
Članak 18.
Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti
status javnog dobra u općoj uporabi.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka nekretnina kojoj prestaje status javnog dobra u općoj uporabi ostaje
u vlasništvu Općine Raša i njome se može raspolagati sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima.
Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi
Općinsko vijeće.
Općina Raša dužna je putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne
zaštite nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije
i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.
VI FINANCIRANJE
Članak 19.
Sredstva za financiranje održavanja, građenja, rekonstrukcije i zaštite nerazvrstanih cesta osiguravaju
se iz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

komunalne naknade
komunalnog doprinosa
proračuna Općine Raša
naknade za koncesiju
naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti
drugih sredstava osiguranih po posebnim propisima.

Raspored i korištenje sredstava za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama određuje se
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša, Programom gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Raša.
VII NADZOR
Članak 20.
Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke obavlja komunalni redar upravnog tijela Općine Raša u
čiji djelokrug spadaju poslovi komunalnog gospodarstva.
U provođenju nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten upozoravati i
opominjati, rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu poštivanja odredbi ove Odluke,
izricati i naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja te predložiti izdavanje obaveznog
prekršajnog naloga.
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Članak 21.
Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati
osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.
VIII KAZNENE ODREDBE
Članak 22.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako
postupa suprotno članku 5, 15, 17. i 21. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako učini prekršaj
iz stavka 1. ovog članka.
Članak 23.
Za prekršaje iz članka 5, 15, 17. i 21. ove Odluke komunalni redar može, uz izdavanje potvrde o tome,
na mjestu počinjenja prekršaja izreći i naplatiti novčanu kaznu sukladno odredbama Prekršajnog zakona i
ove Odluke.
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Ako neka pitanja nisu regulirana ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe Odluke o komunalnom
redu, Odluke o uređenju prometa na području Općine Raša i Odluke o davanju na privremeno korištenje
javnih površina, te odredbe drugih pozitivnih zakona i propisa koje reguliraju predmetno područje.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Raša».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA

KLASA: 021-05/13-01/2
URBROJ: 2144/02-01/01-13-3
Raša, 14. ožujak 2013.
PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.
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Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH broj 91/96.,
68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,146/08., 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48.
stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08. 36/09. i 150/11) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine
Raša“ broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. godine donijelo je
slijedeću
ODLUKU
Članak 1.
Izložit će se prodaji putem javnog natječaja, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnine, u vlasništvu
Općine Raša u 24/36 dijela, k.č. 5567/1 pašnjak sa 440 m2 i k.č. 5568/1 voćnjak sa 205 m2 upisane u z.k.ul.
597 k.o. Skitača.
Nekretnine u suvlasničkom dijelu iz prethodnog stavka izložit će se prodaji zajedno.
Članak 2.
Utvrđuje se, uvidom u Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Raša KLASA: 350-01/13-01/1
URBROJ:2144/02-01/01-13-1 od 06. ožujka 2013. godine:
da se k.č.5567/1 i k.č. 5568/1 k.o Skitača nalaze unutar granica građevinskog područja naselja Crni, u
neizgrađenom dijelu naselja i unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP 1000m),
da k.č. 5567/1 i k.č. 5568/1 kao jedinstvena građevna čestica predstavljaju uređenu građevnu česticu te je
gradnja moguća neposrednom provedbom odredbi Prostornog plana uređenja Općine Raša bez donošenja
urbanističkog plana (pristup parcelama kao jedinstvenoj građevnoj čestici ostvaruje se preko k.č. 5596/2 i
5599 k.o. Skitača),
da postojeći javni put k.č. 5599 k.o. Skitača uz zapadnu granicu predmetnih parcela nema potrebnu širinu
koridora propisanu odredbama Prostornog plana uređenja Općine Raša ( u daljnjem tekstu: PPUOR) te je
kod formiranja građevne čestice potrebno za proširenje puta ostaviti pojas u širini od 3,5 m od osi postojećeg
puta
da je pobliža namjena građevina koje se mogu graditi unutar građevinskog područja određena člankom 71.
Odluke o donošenju PPUOR
da je moguća izgradnja građevina stambene namjene određena člankom 74. Odluke o donošenju PPUOR
da su svi ostali uvjeti gradnje propisani odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Raša
odnosno sadržani u elaboratu Prostornog plana kao cjelini.
Članak 3.
Početna tržna cijena nekretnina k.č. 5567/1 i k.č. 5568/1 k.o. Skitača u suvlasničkom dijelu 24/36
iznosi 205.342,20 kuna.
U svrhu utvrđivanja početne tržne cijene nekretnina iz prethodnog stavka izrađene su dvije procjene i
to:
Procjena vrijednosti zemljišta u naselju Crni izrađena od m.b. plan d.o.o. Zelenice 18, Labin odnosno
sudskog vještaka Maje Bažon ing građ. iz Labina, Ladenci 119 dana 6. ožujka 2013. godine (prvi dio oznaka
„A“) prema kojoj procijenjena tržišna vrijednost zemljišta k.č. 5567/1 i k.č. 5568/1 obje k.o. Skitača u
suvlasničkom udjelu 24/36 iznosi 205.342,20 kn ili 27.090,00 EUR uz paritet 1EUR=7,58 kn po srednjem
tečaju HNB na dan 06. ožujka 2013. godine.

Procjena vrijednosti suvlasničkog dijela zemljišta na k.č. 5567/1 i k.č. 5568/1 sve k.o. Skitača u naselju Crni
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izrađena od ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Ljubomira Buršića inž. građ. iz Labina, Sv. Mikule
31 dana 7. ožujka 2013. godine prema kojoj tržišna vrijednost suvlasničkog dijela zemljišta na k.č. 5567/1 i
5568/1 k.o. Skitača iznosi 195.650,00 kn ili protuvrijednost od 25.811,35 EUR prema tečaju 1EUR=7,58 na
dan 07. ožujka 2013. godine.
Početna tržna cijena nekretnina k.č. 5567/1 i k.č. 5568/1 k.o. Skitača u suvlasničkom dijelu 24/36
utvrđena je na osnovu procjene m.b. plan d.o.o. Zelenice 18, Labin odnosno sudskog vještaka Maje Bažon
ing. građ. iz Labina, Ladenci 119 kojom je procijenjena veća tržna vrijednost nekretnina.
Procjena iz prethodnog stavka prilaže se ovoj Odluci.
Članak 4.
Utvrđuju se slijedeći uvjeti prodaje nekretnina iz ove odluke:
- pravo podnošenja ponude na natječaj imaju fizičke i pravne osobe,
- ponude se mogu podnijeti isključivo za obje nekretnine u suvlasničkom dijelu 24/36
- jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 20.000,00 kuna,
- kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena na natječaju,
- najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 5 dana od dana primitka
poziva za sklapanje ugovora,
- jamčevina koju je uplatio najpovoljniji ponuditelj uračunava se u kupoprodajnu cijenu,a ostalim
natjecateljima se vraća u roku od 8 dana od utvrđivanja prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja
- natječaj se ponavlja u slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu cijenu,
- rok za plaćanje kupoprodajne cijene (umanjene za iznos uplaćene jamčevine) je 30 dana od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora
propuštanje roka za sklapanje ugovora smatra se odustajanjem od kupnje, a
najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine,
- u slučaju plaćanja kupoprodajne cijene iz kredita odobrenog od banke dozvoljava se uknjižba
založnog prava na nekretninama u suvlasničkom dijelu 24/36 u korist banke radi osiguranja
plaćanja kredita odobrenog kupcu za potrebe isplate kupoprodajne cijene prodavatelju
- uknjižba prava vlasništva nekretnina na ime kupca dozvoljava se nakon uplate cjelokupne
kupoprodajne cijene
- porez na promet nekretnina i troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika te ostale troškove
vezane za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama snosi kupac,
- rok za podnošenje ponuda je do 27. ožujka 2013. godine do 13,00 sati odnosno smatrat će se
pravovremene ponude koje do navedenog roka pristignu u pisarnicu Općine Raša.
- ponuda treba sadržavati:
1. osobne podatke (ime,prezime), OIB i adresu za fizičke osobe
naziv, sjedište, OIB i ime osobe ovlaštene za zastupanje za pravne osobe
2. oznaku nekretnina i suvlasničkog udjela
3. visinu ponuđene cijene
4. i priloge:
dokaz o uplaćenoj jamčevini, (izvornik uplatnice ili virmanski nalog ovjeren od pošte ili banke ili drugi
odgovarajući dokaz)
ovjerena preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe
izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe
- zakašnjele ponude, ponude uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi kao i ponude iz
kojih se ne može utvrditi tko je učesnik u natječaju ili kolika je ponuđena cijena kao i
one koje su na drugi način protivne uvjetima natječaja neće se razmatrati,
- prodavatelj zadržava pravo da izabere najpovoljnijeg ponuditelja ukoliko u roku
pristigne i samo jedna uredna ponuda kao i da odbije sve pristigle ponude i
poništi natječaj te pritom ne snosi nikakvu odgovornost kao ni troškove
sudjelovanja natjecatelja na natječaju

- o rezultatima natječaja natjecatelji će se obavijestiti u roku od 3 dana od donošenja
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Odluke Općinskog vijeća
- natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine i na web stranici Općine a obavijest
o natječaju objavit će se u Glasu Istre.
Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik, za raspisivanje natječaja za prodaju nekretnina sukladno cijeni i
uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, utvrđivanje prijedloga Odluke o najpovoljnijem ponuditelju, i sklapanje
kupoprodajnog ugovora sukladno uvjetima prodaje iz ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
Procjena vrijednosti nekretnine nije predmet objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA
KLASA:021-05/13-01/2
URBROJ: 2144/02-01/01-13-4
Raša, 14. ožujka 2013.
Predsjednica
Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein dipl.ing.stroj.,v.r.
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Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH broj 91/96.,
68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,146/08., 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48.
stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08. 36/09. i 150/11) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine
Raša“ broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. godine donijelo je
slijedeću
ODLUKU
Članak 1.
Izložit će se prodaji putem javnog natječaja, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnine, u vlasništvu
Općine Raša, u 24/36 dijela k.č. 5567/2 pašnjak sa 269 m2, k.č. 5567/3 pašnjak sa 460 m2, k.č. 5568/2
voćnjak sa 90 m2 i k.č. 5568/3 voćnjak sa 50 m2 upisane u z.k.ul. 597 k.o. Skitača.
Nekretnine u suvlasničkom dijelu iz prethodnog stavka izložit će se prodaji zajedno.
Članak 2.
Utvrđuje se, uvidom u Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Raša KLASA: 350-01/13-01/2
URBROJ:2144/02-01/01-13-1 od 06. ožujka 2013. godine:
da se k.č. 5567/2, k.č. 5567/3, k.č. 5568/2 i k.č. 5568/3 sve k.o Skitača nalaze unutar granica građevinskog
područja naselja Crni, u neizgrađenom dijelu naselja i unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP 1000m),
da k.č. 5567/2, 5567/3, 5568/2 i 5568/3 k.o. Skitača kao jedinstvena građevna čestica predstavljaju uređenu
građevnu česticu te je gradnja moguća neposrednom provedbom odredbi Prostornog plana uređenja
Općine Raša bez donošenja urbanističkog plana (pristup parcelama kao jedinstvenoj građevnoj čestici
ostvaruje se preko k.č. 5599 k.o. Skitača),
da postojeći javni put k.č. 5599 k.o. Skitača uz zapadnu granicu predmetnih parcela nema potrebnu širinu
koridora propisanu odredbama Prostornog plana uređenja Općine Raša ( u daljnjem tekstu: PPUOR) te je
kod formiranja građevne čestice potrebno za proširenje puta ostaviti pojas u širini od 3,5 m od osi postojećeg
puta
da je pobliža namjena građevina koje se mogu graditi unutar građevinskog područja određena člankom 71.
Odluke o donošenju PPUOR
da je moguća izgradnja građevina stambene namjene određena člankom 74. Odluke o donošenju PPUOR
da su svi ostali uvjeti gradnje propisani odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Raša
odnosno sadržani u elaboratu Prostornog plana kao cjelini.
Članak 3.
Početna tržna cijena k.č. 5567/2, k.č. 5567/3, k.č. 5568/2 i k.č. 5568/3 sve k.o Skitača u
suvlasničkom dijelu 24/36 iznosi 276.654,84 kuna.
U svrhu utvrđivanja početne tržne cijene nekretnina iz prethodnog stavka izrađene su dvije procjene i
to:
Procjena vrijednosti zemljišta u naselju Crni izrađena od m.b. plan d.o.o. Zelenice 18, Labin odnosno
sudskog vještaka Maje Bažon ing građ. iz Labina, Ladenci 119 dana 6. ožujka 2013. godine (drugi dio
oznaka „B“) prema kojoj procijenjena tržišna vrijednost zemljišta k.č. 5567/2, 5567/3, 5568/2 i 5568/3 sve
k.o. Skitača u suvlasničkom udjelu 24/36 iznosi 276.654,84 kn ili 36.498,00 EUR uz paritet 1EUR=7,58 kn po
srednjem tečaju HNB na dan 06. ožujka 2013. godine.

Procjena vrijednosti suvlasničkog dijela zemljišta na k.č. 5567/2, 5567/3, 5568/2 i 5568/3 k.o. Skitača u
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naselju Crni izrađena od ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Ljubomira Buršića inž. građ. iz Labina,
Sv. Mikule 31 dana 7. ožujka 2013. godine prema kojoj tržišna vrijednost suvlasičkog dijela zemljišta k.č.
5567/2 i 5567/3, 5568/2 i 5568/3 k.o. Skitača iznosi 263.596,70 kn ili protuvrijednost od 34.775,29 EUR
prema tečaju 1 EUR=7,58 kn na dan 7. ožujka 2013. godine.
Početna tržna cijena nekretnina k.č. 5567/2, 5567/3, 5568/2 i 5568/3 k.o. Skitača u suvlasničkom
dijelu 24/36 utvrđena je na osnovu procjene m.b. plan d.o.o. Zelenice 18, Labin odnosno sudskog vještaka
Maje Bažon ing građ. iz Labina, Ladenci 119 kojom je procijenjena veća tržna vrijednost nekretnina.
Procjena iz prethodnog stavka prilaže se ovoj Odluci.
Članak 4.
Utvrđuju se slijedeći uvjeti prodaje nekretnina iz ove odluke:
- pravo podnošenja ponude na natječaj imaju fizičke i pravne osobe,
- ponude se mogu podnijeti isključivo za sve četiri nekretnine u suvlasničkom dijelu
24/36
- jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 25.000,00 kuna,
- kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena na natječaju,
- najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 5 dana od dana primitka
poziva za sklapanje ugovora,
- jamčevina koju je uplatio najpovoljniji ponuditelj uračunava se u kupoprodajnu cijenu,a ostalim
natjecateljima se vraća u roku od 8 dana od utvrđivanja prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja
- natječaj se ponavlja u slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu cijenu,
- rok za plaćanje kupoprodajne cijene (umanjene za iznos uplaćene jamčevine) je 30 dana od
dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
propuštanje roka za sklapanje ugovora smatra se odustajanjem od kupnje, a
najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine,
- u slučaju plaćanja kupoprodajne cijene iz kredita odobrenog od banke dozvoljava se uknjižba
založnog prava na nekretninama u suvlasničkom dijelu 24/36 u korist banke radi osiguranja
plaćanja kredita odobrenog kupcu za potrebe isplate kupoprodajne cijene prodavatelju
- uknjižba prava vlasništva nekretnina na ime kupca dozvoljava se nakon uplate cjelokupne
kupoprodajne cijene
- porez na promet nekretnina i troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika te ostale troškove
vezane za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama snosi kupac,
- rok za podnošenje ponuda je do 27. ožujka 2013. godine do 13,00 sati odnosno smatrat će se
pravovremene ponude koje do navedenog roka pristignu u pisarnicu Općine Raša.
- ponuda treba sadržavati:
1. osobne podatke (ime,prezime), OIB i adresu za fizičke osobe
naziv, sjedište, OIB i ime osobe ovlaštene za zastupanje za pravne osobe
2. oznaku nekretnina i suvlasničkog udjela
3. visinu ponuđene cijene
4. i priloge:
dokaz o uplaćenoj jamčevini, (izvornik uplatnice ili virmanski nalog ovjeren od pošte ili banke ili
drugi odgovarajući dokaz)
ovjerena preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe
izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe
- zakašnjele ponude, ponude uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi kao i ponude iz
kojih se ne može utvrditi tko je učesnik u natječaju ili kolika je ponuđena cijena kao i
one koje su na drugi način protivne uvjetima natječaja neće se razmatrati,
- prodavatelj zadržava pravo da izabere najpovoljnijeg ponuditelja ukoliko u roku
pristigne i samo jedna uredna ponuda kao i da odbije sve pristigle ponude i
poništi natječaj te pritom ne snosi nikakvu odgovornost kao ni troškove
sudjelovanja natjecatelja na natječaju
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- o rezultatima natječaja natjecatelji će se obavijestiti u roku od 3 dana od donošenja
Odluke Općinskog vijeća
- natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine i na web stranici Općine a obavijest
o natječaju objavit će se u Glasu Istre.
Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik, za raspisivanje natječaja za prodaju nekretnina sukladno cijeni i
uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, utvrđivanje prijedloga Odluke o najpovoljnijem ponuditelju, i sklapanje
kupoprodajnog ugovora sukladno uvjetima prodaje iz ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
Procjena vrijednosti nekretnine nije predmet objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA
KLASA:021-05/13-01/2
URBROJ: 2144/02-01/01-13-5
Raša, 14. ožujka 2013.
Predsjednica
Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein dipl.ing.stroj.,v.r.
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Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH broj 91/96.,
68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,146/08., 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48.
stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08. 36/09. i 150/11) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“
broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. godine donijelo je
slijedeću
ODLUKU
Članak 1.
Izložit će se prodaji putem javnog natječaja, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnina, u vlasništvu
Općine Raša u zemljišnim knjigama Općinskog suda Labin upisana kao:
11.ETAŽA: 41/257 dijela k.č.1216/2 stambeno-poslovna zgrada u Raši, Petra Drapšina 2 sa 257 m2,
z.k.ul. 1806, poduložak 11, etažno vlasništvo, k.o. Cere
1. – stan D, na II katu koji se sastoji od devet prostorija: dnevnog boravka, kuhinje i
blagovaone,
ostave, tri sobe, hodnika, WC-a i kupaonice, ukupne površine 90,00 m2.
Članak 2.
Nekretnina - stan iz prethodnog članka ove Odluke izlaže se prodaji slobodan od osoba i stvari.
Članak 3.
Početna tržna cijena nekretnine – stana iz članka 1. ove Odluke iznosi 448.812,00 kuna.
U svrhu utvrđivanja početne tržne cijene nekretnine – stana izrađene su dvije procjene i to:
procjena vrijednosti stambenog prostora – stana u stambeno-poslovnoj zgradi sagrađenoj na k.č.
1216/2 k.o. Cere u Raši izrađena od ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Ljubomira Buršić inž.građ.
iz Labina, Sv. Mikule 31, dana 6. ožujka 2013. godine prema kojoj vrijednost stana u stambeno – poslovnoj
zgradi sagrađenoj na k.č. 1216/2 k.o. Cere u Raši iznosi 448.812,00 kn ili protuvrijednost od 59.210,03 EURa prema srednjem tečaju HNB koji za 1 EUR na dan 6. ožujka 2013. godine iznosi 7,58 kn,
procjena vrijednosti stana u naselju Raša, Petra Drapšina 2 (zgrada na k.č. 1216/2 k.o. Cere)
izrađena od m.b. plan d.o.o. Zelenice 18, Labin odnosno sudskog vještaka Maje Bažon ing.građ. iz Labina,
Ladenci 119, dana 6. ožujka 2013. godine prema kojoj procijenjena tržišna vrijednost stana „D“ na drugom
katu u stambeno poslovnoj zgradi na k.č. 1216/2 k.o. Cere iznosi 350.356,80 kn ili 46.221,21 EUR uz paritet
1EUR =7,58 KN po srednjem tečaju HNB na dan 6. ožujka 2013. godine.
Početna tržna cijena nekretnine - stana utvrđena je na osnovu procjene izrađene od
ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Ljubomira Buršić inž.građ. iz Labina, Sv. Mikule 31, kojom je
procijenjena veća tržna vrijednost nekretnine.
Procjena iz prethodnog stavka prilaže se ovoj Odluci.
Članak 4.
Utvrđuju se slijedeći uvjeti prodaje nekretnine - stana:
- pravo podnošenja ponude na natječaj imaju fizičke i pravne osobe,
jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 40.000,00 kuna,
kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena na natječaju,
najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 5 dana od dana primitka poziva
sklapanje ugovora,
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jamčevina koju je uplatio najpovoljniji ponuditelj uračunava se u kupoprodajnu cijenu, a ostalim
natjecateljima se vraća u roku od 8 dana od utvrđivanja prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
natječaj se ponavlja u slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu cijenu,
rok za plaćanje kupoprodajne cijene, umanjene za iznos jamčevine, je 30 dana od dana sklapanja
kupoprodajnog ugovora,
propuštanje roka za sklapanje ugovora smatra se odustajanjem od kupnje i najpovoljniji ponuditelj gubi pravo
na povrat jamčevine,
u slučaju plaćanja kupoprodajne cijene iz kredita odobrenog od banke dozvoljava se uknjižba založnog
prava na nekretnini - stanu u korist banke radi osiguranja plaćanja kredita odobrenog kupcu za potrebe
isplate kupoprodajne cijene prodavatelju
uknjižba prava vlasništva nekretnine na ime kupca dozvoljava se nakon uplate cjelokupne kupoprodajne
cijene
porez na promet nekretnine stana i troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika te ostale troškove vezane
za uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini snosi kupac,
rok za podnošenje ponuda je do 27. ožujka 2013. godine do 13,00 sati odnosno smatrat će se
pravovremene ponude koje do navedenog roka pristignu u pisarnicu Općine Raša.
ponuda treba sadržavati:
1. osobne podatke(ime,prezime), OIB i adresu za fizičke osobe
naziv, sjedište,OIB i ime osobe ovlaštene za zastupanje za pravne osobe
2. oznaku nekretnine
3. visinu ponuđene cijene
4. i priloge:
- dokaz o uplaćenoj jamčevini, (izvornik uplatnice ili virmanski nalog ovjeren od pošte ili banke ili
drugi odgovarajući dokaz)
- ovjerena preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe
- izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar za
pravne osobe
- zakašnjele ponude, ponude uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi kao i ponude iz
kojih se ne može utvrditi tko je učesnik u natječaju ili kolika je ponuđena cijena kao i
one koje su na drugi način protivne uvjetima natječaja neće se razmatrati,
- prodavatelj zadržava pravo da izabere najpovoljnijeg ponuditelja ukoliko u roku
pristigne i samo jedna uredna ponuda kao i da odbije sve pristigle ponude i
poništi natječaj te pritom ne snosi nikakvu odgovornost kao ni troškove
sudjelovanja natjecatelja na natječaju
- o rezultatima natječaja natjecatelji će se obavijestiti u roku od 3 dana od donošenja
Odluke Općinskog vijeća
- natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine i na web stranici Općine a obavijest
o natječaju objavit će se u Glasu Istre.
Članak 5.
Ovlašćuje se Zamjenik Općinskog načelnika, za raspisivanje natječaja za prodaju nekretnine – stana
sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, utvrđivanje prijedloga Odluke o najpovoljnijem
ponuditelju i sklapanje kupoprodajnog ugovora sukladno uvjetima prodaje iz ove Odluke.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
Procjena vrijednosti nekretnine nije predmet objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA
KLASA:021-05/13-01/2
URBROJ: 2144/02-01/01-13-6
Raša, 14. ožujka 2013.
Predsjednica
Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein dipl.ing.stroj.,v.r.
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