SLUŽBENE NOVINE
Stranica - 1 – Broj – 15 OPĆINE RAŠA 11. prosinac 2014.
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
I
Na temelju članka 38. statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, broj 4/09. i 5/13.) i članka
2. stavka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Raša (Službene novine
Općine Raša, broj 10/04, 7/06., 8/06. i 2/09.), Općinska načelnica Općine Raša dana 15. listopada
2014. godine donijela je
ODLUKU
o broju i visini mjesečnih stipendija
u školskoj/studijskoj 2014./2015. godini
Članak 1.
U školskoj/studijskoj 2014./2015. godini dodijelit će se 17 novih stipendija, i to kako slijedi:
• 6 stipendija učenicima
• 6 stipendija studentima prve godine studija (preddiplomskih, stručnih i s njima
izjednačenih studija)
• 5 stipendija studentima od druge do šeste godine studija te prve i druge godine
diplomskog studija
Članak 2.
Mjesečna stipendija iz prethodnog članka ove Odluke utvrđuje se u visini od:
• 500,00 kuna za učenike
• 700,00 kuna za studente
Članak 3.
Dosadašnjim stipendistima isplaćivat će se stipendije u školskoj/studijskoj 2014./2015. godini
u skladu sa sklopljenim ugovorima i Odlukom o povećanju mjesečnih stipendija učenicima i
studentima Općine Raša, oznake KLASA: 022-05/09-01/2, URBROJ: 2144/02-01/01-09-7 od 19.
siječnja 2009.
Članak 4.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Raša.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine
Raša.
KLASA: 022-05/14-01/39
URBROJ: 2144/02-01/01-14-10
Raša, 15. listopada 2014.
Općinska načelnica
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.
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II
Na temelju članka 38. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09. i 5/13) i članka
3. stavka 4. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Raša („Službene novine
Općine Raša“ broj 10/04,7/06,8/06 i 2/09) Općinska načelnica Općine Raša dana 11. studenoga 2014.
godine donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Odbora za stipendije

Članak 1.
Razrješuje se Doris Golja dužnosti predsjednice Odbora za stipendije.

Članak 2.
Imenuje se Igor Radić predsjednikom Odbora za stipendije

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama
Općine Raša“.
KLASA: 022-05/14-01/43
URBROJ: 2144/02-01/01-14-4
Raša, 11. studenoga 2014.

Općinska načelnica
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein dipl.ing.stroj.,v.r.

III

Na temelju članka 38. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i 5/13) a
polazeći od odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i u upravnim
odjelima Istarske županije od 17. prosinca 2002. i 27. prosinca 2005. godine Općinska načelnica
Općine Raša dana 25. studenoga 2014. godine donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o radnom vremenu i uredovnim danima
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša
i uredovnim danima Općinske načelnice
Članak 1.
U Odluci o radnom vremenu i uredovnim danima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša i
uredovnim danima Općinske načelnice („Službene novine Općine Raša“ broj 8/14) u članku 4. u
stavku 1. iza riječi „službenika“ dodaju se riječi „ i namještenika“
U članku 4. stavak 2. briše se.
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Članak 2.
U članku 5. u stavku 1. iza riječi „službenika“ dodaju se riječi „i namještenika“
U članku 5. stavak 2. briše se.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Raša“.

KLASA: 022-05/14-01/45
URBROJ: 2144/02-01/01-14-11
Raša, 25. studenoga 2014.

Općinska načelnica
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein,dipl.ing.stroj.,v.r.
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I
Na temelju članka 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 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) članka 26. Statuta Općine Raša
(„Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i 5/13) i provedenog javnog natječaja KLASA:022-05/1401/44, URBROJ:2144/02-01/01-14-2 od 17. studenoga 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Raša na
sjednici održanoj dana 10. prosinca 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

Članak 1.
Utvrđuje se da su u otvorenom roku na javni natječaj KLASA:022-05/14-01/44,
URBROJ:2144/02-01/01-14-2 od 17. studenoga 2014. godine za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Raša k.č. 870 oranica sa 173 m2 i k.č. 871 voćnjak i pašnjak sa 550 m2 z.k.ul. 877 k.o.
Skitača pristigle dvije ponude i to ponuda Pretterebner Laure Elene, Friedhofstrasse 39 Haus 4, A1100 Wien, Austrija sa ponuđenom cijenom od 235.000,00 kuna i ponuda Dragana Tavić iz Ravni,
Ravni 19 A sa ponuđenom cijenom od 221.000,00 kuna.
Članak 2.
Utvrđuje se da najviša ponuđena cijena na javnom natječaju za prodaju nekretnina iz članka 1
ove Odluke iznosi 235.000,00 kuna.
Pretterebner Laura Elena, Friedhofstrasse 39 Haus 4, A-1100 Wien, Austrija, sa najvišom
ponuđenom cijenom, odabire se kao najpovoljnija ponuditeljica po javnom natječaju za prodaju
nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Općina Raša prodat će nekretnine iz članka 1. ove Odluke najpovoljnijoj ponuditeljici po
kupoprodajnoj cijeni od 235.000,00 kuna i uvjetima prodaje utvrđenim u javnom natječaju.
Najpovoljnija ponuditeljica dužna je sklopiti s Općinom Raša ugovor o kupoprodaji u roku od 3
dana od dana primitka poziva za sklapanje ugovora, a u slučaju propuštanja roka smatra se da je
odustala od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.
Članak 4.
Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu nekretnina iz članka 3. ove Odluke, umanjenu za
iznos uplaćene jamčevine od 21.000,00 kuna, koja se uračunava u cijenu, najkasnije do 30. prosinca
2014. godine.
U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene nekretnina iz kredita odobrenog od banke dozvoljava
se uknjižba založnog prava na nekretninama iz članka 1. ove Odluke u korist banke radi osiguranja
plaćanja kredita odobrenog kupcu za potrebe isplate kupoprodajne cijene prodavatelju.
Članak 5.
Uknjižba prava vlasništva nekretnina iz članka 1. ove Odluke na ime kupca dozvoljava se
nakon uplate kupoprodajne cijene.

SLUŽBENE NOVINE
Stranica - 5 – Broj – 15 OPĆINE RAŠA 11. prosinac 2014.
Porez na promet nekretnina i troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika te ostale troškove
vezane za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama snosi kupac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ: 2144/02-03-14-2
Raša, 10. prosinca 2014.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.

II
Na temelju članka 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 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) članka 26. Statuta Općine Raša
(„Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i 5/13) i provedenog javnog natječaja KLASA:022-05/1401/44, URBROJ:2144/02-01/01-14-1 od 17. studenoga 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Raša na
sjednici održanoj dana 10. prosinca 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

Članak 1.
Utvrđuje se da najviša ponuđena cijena na javnom natječaju, za prodaju 3071/10000 dijela
k.č. 253/ZGR, u zemljišnim knjigama Općinskog suda Labin upisana kao zgrada (KPU-podulošci
267,294) z.k.ul. 1805 k.o. Cere, u vlasništvu Općine Raša,
u naravi stan na I katu zgrade u Raši, M.V.Ilirik 132, koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, izbe,
kupatila,WC-a, hodnika i balkona ukupne površine 59,28 m2, iznosi 224.500,00 kuna.
Utvrđuje se da je Mladen Bajramović iz Raše, Matija Vlačić Ilirik 137 sa ponuđenom cijenom iz
prethodnog stavka jedini ponuditelj te se odabire kao najpovoljniji ponuditelj po javnom natječaju za
prodaju nekretnine - stana iz ove Odluke.

Članak 2.
Općina Raša prodat će nekretninu - stan iz članka 1. ove Odluke najpovoljnijem ponuditelju po
kupoprodajnoj cijeni od 224.500,00 kuna i uvjetima prodaje utvrđenim u javnom natječaju.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti s Općinom Raša ugovor o kupoprodaji u roku od 3
dana od dana primitka poziva za sklapanje ugovora, a u slučaju propuštanja roka smatra se da je
odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.
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Članak 3.
Utvrđuje se da je za nekretninu - stan iz prethodnog članka ove Odluke pribavljen Energetski
certifikat, da stan ima energetski razred C te da će se isti predati kupcu prilikom sklapanja ugovora o
kupoprodaji.
Članak 4.
Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu nekretnine iz članka 2. ove Odluke, umanjenu za
iznos uplaćene jamčevine od 22.000,00 kuna, koja se uračunava u cijenu, najkasnije do 30. prosinca
2014. godine.
U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene nekretnine iz kredita odobrenog od banke dozvoljava
se uknjižba založnog prava na suvlasničkom dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke u korist banke
radi osiguranja plaćanja kredita odobrenog kupcu za potrebe isplate kupoprodajne cijene prodavatelju.
Članak 5.
Uknjižba prava vlasništva na suvlasničkom dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke na ime
kupca dozvoljava se nakon uplate kupoprodajne cijene.
Porez na promet nekretnine - stana i troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika te ostale
troškove vezane za uknjižbu prava vlasništva na kupljenom suvlasničkom dijelu nekretnine snosi
kupac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ: 2144/02-03-14-3
Raša, 10. prosinca 2014.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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III
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 26. Statuta
Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09. i 5/13) Općinsko vijeće Općine Raša na
sjednici održanoj dana 10.prosinca 2014. godine donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Raša
za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Članak 1.
Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Raša za razdoblje od
2015. do 2017. godine (u daljnjem tekstu: Srednjoročni plan).
Članak 2.
Općina Raša u razdoblju od 2015. do 2017. godine planira dodjeliti koncesiju za obavljanje
komunalnih djelatnosti na svom području i to:
koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Raša
•
•
•
•
•

planirani broj koncesija: 1 koncesija
rok na koji se koncesija daje: 5 godina
procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 1.000,00 kuna
planirani prihod od koncesije: 5.000,00 kuna
planirani rashodi za koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje
koncesije.
Članak 3.

Pravna osnova za dodjelu koncesije sadržana je u članku 11. stavku 1. 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, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13), članku 5.
stavku 1. točka 14. Zakona o koncesijama, Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju koncesije na području Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 14/14) i članku
5. i 6. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine Općine Raša“, broj 5/14).
Članak 4.
Ovaj Srednjoročni plan dostavlja se Ministarstvu financija.
Članak 5.
Ovaj Srednjoročni plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Raša“.
KLASA: 021-05/14-01/9
URBROJ: 2144/02-01/01-14-4
Raša, 10.prosinca 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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IV
Na temelju članka 31. stavka 7. 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,
49/11, 144/12, 94/13. i 153/13) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“,
broj 4/09. i 5/13) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 10.prosinca 2014. godine
donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službene novine Općine Raša“, broj 11/04, 3/05, 1/09, 9/10. i
8/11) članak 8. mijenja se i glasi:
„Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine koja se gradi određuje se za
pojedine zone u Općini Raša kako slijedi:
•

za I zonu – 110,00 kuna

- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta
•

za II zonu – 90,00 kuna

- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta
•

25,00 kuna
30,00 kuna
15,00 kuna
20,00 kuna

za III zonu – 60,00 kuna

- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta
•

60,00 kuna
20,00 kuna
10,00 kuna
20,00 kuna

10,00 kuna
20,00 kuna
10,00 kuna
20,00 kuna

za IV zonu – 40,00 kuna

- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

10,00 kuna
10,00 kuna
10,00 kuna
10,00 kuna.“

Članak 2.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o
komunalnom doprinosu.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dana 01. siječnja 2015. godine, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Raša“.

KLASA: 021-05/14-01/9
URBROJ: 2144/02-01/01-14-5
Raša, 10.prosinca 2014.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.

V
Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 26. Statuta
Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09. i 5/13), a po prethodno pribavljenom
mišljenju Turističke zajednice Općine Raša, Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana
10.prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova
na području Općine Raša

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se vrste građevina, vrste radova, područja, razdoblje kalendarske godine i
vrijeme na koje se odnosi privremena zabrana izvođenja radova.
Članak 2.
Privremena zabrana odnosi se na sve vrste građevina, osim građevina za čije je građenje utvrđen
interes Republike Hrvatske te građevina koje se imaju ukloniti na temelju rješenja građevinske
inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.
Članak 3.
Privremena zabrana odnosi se na izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije
uporabom strojeva i građevinske mehanizacije.
Članak 4.
Privremena zabrana izvođenja radova iz članka 3. ove Odluke odnosi se na sva naselja na području
Općine Raša, osim naselja Raša, Krapan i Most Raša.
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Privremena zabrana iz članka 3. ove Odluke ne odnosi se na izvođenje radova u građevinskim
područjima gospodarske – proizvodne (pretežito industrijske) namjene i područjima eksploatacijskog
polja kamenoloma.
Članak 5.
Izvođenje radova iz članka 3. ove Odluke zabranjuje se u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15.
rujna.
Zabrana izvođenja radova iz prethodnog stavka odnosi se na vrijeme od 0,00 do 24,00 sata.
Članak 6.
Općinska načelnica može, na pisani zahtjev investitora ili izvođača, odobriti izvođenje radova iz članka
3. ove Odluke i u razdoblju privremene zabrane izvođenja radova u slučajevima:
•
•

ako se radi o građevinama od značaja za Istarsku županiju i/ili Općinu Raša
ako se radi o potrebi hitnog izvođenja radova jer bi njihovo neizvođenje prouzročilo ugrozu,
veću materijalnu i/ili financijsku štetu ili znatno otežalo životne uvjete.
Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove odluke obavlja, sukladno ovlastima iz članka 51. i 58. Zakona o
građevinskoj inspekciji, komunalni redar Općine Raša.
Članak 8.
Pravna odnosno fizička osoba koja u svojstvu izvođača radova počini prekršaj iz ove Odluke kaznit će
se novčanom kaznom u iznosu propisanom odredbom članka 167. stavkom 5. i 6. Zakona o gradnji.
Članak 9.
Pravna odnosno fizička osoba koja u svojstvu investitora nastavi s izvođenjem radova iz članka 3.
stavka 1. ove Odluke i nakon primitka rješenja o privremenoj obustavi izvođenja radova prisilit će se
na ispunjenje obveze iz rješenja novčanim kaznama sukladno odredbama članka 142. Zakona o
općem upravnom postupku i Naputku ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva o novčanim
kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi
građevinski radovi (Službene novine Općine Raša broj 13/10).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu dana 31. prosinca 2014. godine, a objavit će se u "Službenim novinama
Općine Raša".
KLASA: 021-05/14-01/9
URBROJ: 2144/02-01/01-14-6
Raša, 10.prosinca 2014.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 – pročišćeni tekst) članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i
5/13) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2014. godine donijelo je
slijedeću

ODLUKU

Članak 1.
Utvrđuje se da je zbog oštećenja zgrade u Raši, Trg Republike 2, uslijed požara nastalog
dana 07. travnja 2014. godine Općini Raša, po podnijetom odštetnom zahtjevu i važećoj polici
osiguranja imovine, osiguravatelj Generali osiguranje d.d. Zagreb isplatilo nesporni dio štete u iznosu
od 506.354,05 kuna.
Članak 2.
Utvrđuje se da je osiguravatelj iz prethodnog članka Općini Raša dana 8. prosinca 2014.
godine, u svrhu izvansudskog okončanja odštetnog zahtjeva, dostavio Izjavu o namirenju na daljnji
iznos štete od 85.000,00 kuna te iznos od 1.250,00 kuna na ime odvjetničkog troška.
Članak 3.
Općina Raša potpisat će Izjavu o namirenju kojom će po osnovi osigurane svote primiti daljnji
iznos štete te iznos po osnovi odvjetničkog troška iz prethodnog članka ove Odluke koje će isplatiti
Generali osiguranje d.d. Zagreb u roku od 30 dana od primitka potpisane Izjave.
Općina Raša suglasna je da će isplatom štete iz članka 2. ove Odluke biti u cijelosti
nadoknađena šteta zbog štetnog događaja od 07.04.2014. te se odriče bilo kakvih daljnjih potraživanja
prema osiguravatelju kao i onih potraživanja koja joj iz bilo kojeg razloga u trenutku potpisivanja Izjave
ne bi bila poznata.
Članak 4.
Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Raša za potpisivanje Izjave o namirenju iz članka 2.
ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Raša“.
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ: 2144/02-03-14-7
Raša, 10. prosinca 2014.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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