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03.kolovoza 2012.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I
Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09) Općinsko
vijeće Općine Raša, razmatrajući problematiku sustava javne odvodnje, vodozaštite, vodotoka i
obuhvatnih kanala broj 1 i broj 2, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2012. godine donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Za područje naselja Raša potrebno je izvesti rekonstrukciju postojećeg kanalizacijskog sustava
odnosno izgraditi razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda i pročišćivače za naselje Rašu i Krapan.
U cilju realizacije investicije iz prethodnog stavka potrebno je obratiti se ministarstvima nadležnim za
vodno gospodarstvo i poljoprivredu te drugim nadležnim institucijama.
Potrebno je izvršiti odvajanje oborinske odvodnje od odvodnje otpadnih voda u Donjem Labinu.
Potrebno je ispitati opravdanost uvrštenja naselja Krapan u Program financiranja za sustav odvodnje i
pročišćavanja te podnošenje zahtjeva Skupštini IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet.
II
U cijenu usluge javne odvodnje potrebno je u narednom periodu uključiti naknadu za razvoj iz koje bi
se financirali projekti javne odvodnje na području Općine Raša.
III
U cilju zaštite područja naselja Raša i Krapna od onečišćenja, a posebno zaštite izvorišta pitke vode
Fonte Gaj i Kokoti, nužno je poduzimati sve potrebne mjere kako bi obuhvatni kanal broj 1 bio
nepropusan, a naročito u njegovom srednjem dijelu gdje se otpadne vode gube u podzemlju.
Radi sprečavanja plavljenja poljoprivrednih površina i mješanja otpadnih voda s izvorištima pitke vode
nužno je stalno čišćenje i piljenje te betonaža korita i odmuljivanje obuhvatnog kanala broj 1 u cjeloj
dužini od Krapna do ulaska u rijeku Raša.
S obzirom da se obuhvatni kanal broj 2 nalazi direktno na izvorištima pitke vode Kokoti i crpnoj stanici
izvorišta Fonte Gaj potrebno je čišćenje i saniranje kanala i vodotoka od naselja Raša do trafostanice
Fonte Gaj, popravak ventilskog bloka i klapne kod navedene crpne stanice, odmuljivanje obuhvatnog
kanala broj 2 od vodocrpilišta do ulaska u rijeku Raša te izgradnja zapornice, sve u cilju sprečavanja
zaslanjenja i zamućenja izvorišta te sprečavanja plavljenja poljoprivrednih površina.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Raša“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŠA
KLASA: 021-05/12-01/4
URBROJ: 2144/02-01/01-12-4
Raša, 12. srpanj 2012.
Predsjednica
Općinskog vijeća
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein,dipl.ing.stroj.,v.r.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
I
Na temelju članka 15. stavak 3. 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, 79/09, 153/09. i
49/11) i članka 2, 6, 7. i 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Općini Raša ("Službene novine Općine Raša”, broj 3/03. i 3/05. i 11/10) Općinski
načelnik Općine Raša dana 17. srpnja 2012. godine donio je slijedeću
ODLUKU
Članak 1.
Općina Raša provest će postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih poslova
održavanja makadamskih i asfaltiranih nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području
Općine Raša.
Članak 2.
Postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje
nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih poslova održavanja makadamskih
i asfaltiranih nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora izabire se jer se ocjenjuje da će se
provedbom istog postupka osigurati kvalitetnije obavljanje komunalne djelatnosti održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine Raša.
Članak 3.
Postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje
nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih poslova održavanja makadamskih
i asfaltiranih nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora provest će se pozivom na dostavu
ponude, a poziv će se uputiti slijedećim pravnim osobama registriranim za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta:
1. CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova 4
2. VINTIJAN d.o.o. Pula, Vintijan 26
3. BENČIĆ d.o.o. Rovinj, Braće Pesel 27
Članak 4.
Za provedbu postupka prikupljanja ponuda iz članka 1. ove Odluke osniva se Povjerenstvo za
provedbu prikupljanja ponuda.
U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda imenuju se:
1. DALIBOR KVATERNIK, za predsjednika
2. MLADEN LAZARIĆ, za člana
3. KRISTINA VIŠKOVIĆ DOBRIĆ, za člana
1. KLAUDIO BLAŽINA, za zamjenika predsjednika
2. ŽELJKO ZAHTILA, za zamjenika člana
3. MARINO GLAVIČIĆ, za zamjenika člana.
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Članak 5.
Financijska sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji
se odnosi na obavljanje komunalnih poslova održavanja makadamskih i asfaltiranih nerazvrstanih
cesta na području Općine Raša osiguravaju se u Proračunu Općine Raša a sukladno utvrđenom
opsegu poslova održavanja makadamskih i asfaltiranih nerazvrstanih cesta određenom godišnjim
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine Raša”.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE RAŠA
KLASA: 022-05/12-01/22
URBROJ: 2144/02-01/01-12-1
Raša, 17. srpanj 2012.
Općinski načelnik
Josip Knapić,v.r.
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II
Na temelju članka 15. stavak 3. 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, 79/09, 153/09. i
49/11) i članka 2, 6, 7. i 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Općini Raša ("Službene novine Općine Raša”, broj 3/03, 3/05. i 11/10) Općinski
načelnik Općine Raša dana 01. kolovoza 2012. godine donio je slijedeću

ODLUKU
Članak 1.
Općina Raša provest će postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Raša.
Članak 2.
Postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne
rasvjete na temelju pisanog ugovora izabire se jer se ocjenjuje da će se provedbom istog postupka
osigurati kvalitetnije obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine
Raša.
Članak 3.
Postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne
rasvjete na temelju pisanog ugovora provest će se pozivom na dostavu ponude, a poziv će se uputiti
slijedećim osobama registriranim za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete:
1. ELEKTRA društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, servisiranje N i
S izvedbi, sa sjedištem u Labinu, Rudarska 9
2. MIRAMARE d.o.o. za graditeljstvo i usluge, sa sjedištem u Rovinju, Drago Gervais 24
3. Obrt za proizvodnju električne opreme GEA, sa sjedištem u Buzetu, Mažinjica104/3, vl.
Elvis Vivoda
Članak 4.
Za provedbu postupka prikupljanja ponuda iz članka 1. ove Odluke osniva se Povjerenstvo za
provedbu prikupljanja ponuda.
U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda imenuju se:
1. KLAUDIO BLAŽINA, za predsjednika
2. DALIBOR KVATERNIK, za člana
3. KRISTINA VIŠKOVIĆ DOBRIĆ, za člana
1. ĐANFRANKO RICCI, za zamjenika predsjednika
2. NEVRES MULAVDIĆ, za zamjenika člana
3. ŽELJKO ZAHTILA, za zamjenika člana.
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Članak 5.
Financijska sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području
Općine Raša osiguravaju se u Proračunu Općine Raša a sukladno utvrđenom opsegu poslova
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete određenom godišnjim Programom održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Raša.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine Raša”.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE RAŠA
KLASA: 022-05/12-01/24
URBROJ: 2144/02-01/01-12-1
Raša, 01. kolovoz 2012.
Općinski načelnik
Josip Pino Knapić ,v.r.

Stranica - 6 – Broj – 7

SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE RAŠA

03.kolovoza 2012.

SADRŽAJ

Redni broj
Broj stranice
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. ZAKLJUČAK ………………………………………......................……………………… 1
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. ODLUKA ...................................................................................................................... 2
2. ODLUKA ...................................................................................................................... 4

„Službene novine Općine Raša“ – službeno glasilo Općine Raša – izdavač: Općina Raša
Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Raša – Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Općine Raša
Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove

