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30.siječanj 2015.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

I
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14.) te članka 26. Statuta
Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09. i 5/13.) Općinsko vijeće Općine Raša na
sjednici održanoj dana 29.siječnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Raša za 2015. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Raša za
2015. godinu u iznosu od 23.940,00 kuna.
Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Raša imaju političke stranke
koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Raša, tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog vijećnika Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom vijećniku podzastupljenog spola.

Članak 3.

Za svakog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Raša utvrđuje se iznos sredstava od 1.800,00 kn
godišnje odnosno 150,00 kn mjesečno.
Za svakog vijećnika podzastupljenog spola pored iznosa iz prethodnog stavka utvrđuje se i naknada u
iznosu od 180,00 kn godišnje odnosno 15,00 kn mjesečno.
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Članak 4.

Primjenom članka 2. ove Odluke proračunska sredstva raspoređuju se političkim strankama prema
broju njihovih članova u Općinskom vijeću kako slijedi:

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE RAŠA ZA 2015. GODINU

SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAŠA
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Članak 5.

Raspoređena sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 6.

Na sva pitanja koja se odnose na raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša, a nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se
odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (broj 24/11, 61/11, 27/13 i
48/13 – pročišćeni tekst, 2/14.).
Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“.

KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2144/02-03-15-2
Raša,29.siječnja 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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II
Na temelju članka 15. 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, 19/13 – pročišćeni tekst) članka 8. i 26. Statuta Općine Raša („Službene novine
Općine Raša“ broj 4/09. i 5/13.) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana
29.siječnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o suradnji između Općine Raša (Republika Hrvatska) i Općine San
Giorgio di Nogaro (Republika Italija)
Članak 1.
Utvrđuje se da između Općine Raša (Republika Hrvatska) i Općine San Giorgio di
Nogaro (Republika Italija) postoji interes za međusobnu suradnju pa će se uspostaviti
suradnja u svrhu:
- očuvanja, valorizacije i uzajamnog promicanja povijesne, umjetničke i gospodarske
baštine obiju općina,
- pronalaženja prihvatljivih rješenja na tematikama od zajedničkog interesa,
- promicanja kulturne razmjene između škola te kulturnih i sportskih udruga,
- suradnje oko zajedničkog sudjelovanja na natječajima koje objavljuje Europska Unija za
područja od zajedničkog interesa.
Članak 2.
Općina Raša (Republika Hrvatska) sklopit će s Općinom San Giorgio di Nogaro
(Republika Italija) Sporazum o suradnji u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Raša da potpiše Sporazum o suradnji
između Općine Raša (Republika Hrvatska) i Općine San Giorgio di Nogaro (Republika
Italija).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Raša“.
KLASA:021-05/15-01/1
URBROJ: 2144/02-03-15-3
Raša,29.siječnja 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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Općina San Giorgio di Nogaro

Sporazum o suradnji
između Općine Raša (Republika Hrvatska)
i Općine San Giorgio di Nogaro (Republika Italija)

PRETHODNO NAPOMENUVŠI

Da se već nekoliko godina predstavnici obiju uprava redovito susreću poradi međusobnog boljeg
poznavanja, temeljem kojih (susreta) su proizašli zajednički interesi i prepoznati značajni gospodarski i
ljudski odnosi koji su u prošlosti zahvaćali ove dvije općine;
IZMEĐU

Općine Raša i Općine San Giorgio di Nogaro, u skladu s nadležnostima obiju općinskih uprava, u
nastavku zajednički označene kao “stranke”;

SKLAPA SE SPORAZUM I POTPISUJE SLJEDEĆE

Članak 1 (Svrha i ciljevi)
1. S ovim Sporazumom stranke namjeravaju započeti odnose suradnje poradi razvijanja sinergijskih
akcija u svrhu:
• očuvanja, valorizacije i uzajamnog promicanja povijesne, umjetničke i gospodarske
baštine obiju gradića;
• pronalaženja prihvatljivih rješenja na tematikama od zajedničkog interesa;
• promicanja kulturne razmjene između škola te kulturnih i sportskih udruga;
• suradnje oko zajedničkog sudjelovanja na natječajima koje objavljuje Europska Unija za
područja od zajedničkog interesa;
2. U sklopu inicijativa pokrenutih za postizanje gore navedenih ciljeva dvije općine će se zalagati u:
• promicanju akcija obiju gradića u umjetničkom, povijesnom, kulturnom, pejzažnoambijentalnom, obrtničkom i gospodarskom pogledu;
• podupiranju akcija u svrhu poboljšanja turističke ponude obiju gradića;
• promicanju akcija obavještavanja korisnih za bolje upoznavanje značajki i specifičnosti
oba područja;
• sudjelovanju na događajima i manifestacijama koje će simbolički povezati tipične izričaje
tradicije i kulture oba gradića.
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Članak 2 (Provedba)
1. Stranke će staviti na raspolaganje kapacitete struktura kojima raspolažu u provedbi ovog
Sporazuma.
2. Kako bi zajamčile provedbu ciljeva predviđenih ovim Sporazumom, osobito glede zajedničkog
programiranja za sudjelovanje na natječajima Europske Unije, osnovan je Odbor u kojem
sudjeluju članovi imenovani od strane obje općine.
3. Odbor ima sljedeće zadaće:
• Osmišljavanje i planiranje inicijativa, posebice za zajedničko sudjelovanje na natječajima
Europske Unije;
• Utvrđivanje operativnih načina za realizaciju programiranih zahvata;
• Nadziranje i provjeravanje rezultata;
• Pronalaženje daljnjih područja za zajedničke zahvate;
• Odbor podastire općinama smjernice projekata.
4. Odbor iz ovog članka nije na teret općina.
Članak 3 (Obavještavanje i promicanje)
1. Stranke će opširno izvještavati o inicijativama koje će se poduzeti i u tu svrhu razviti će
posebne akcije obavještavanja i promicanja.
Članak 4 (Trajanje)
1. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme, te stupa na snagu danom potpisa.
2. Na temelju zahtjeva stranaka, a uz prethodno odobrenje nadležnih tijela, moći će se pristupiti
izmjenama ovog Sporazuma.
Članak 5 (Jezici)
1. Ovaj sporazum sastavljen je u četiri (4) primjeraka, dva (2) na hrvatskom i dva (2) na
talijanskom jeziku koji su jednako valjani.

San Giorgio di Nogaro 7. veljače 2015.

Za Općinu Raša
Načelnica Glorija Paliska Bolterstein

Za Općinu San Giorgio di Nogaro
Gradonačelnik Pietro Del Frate
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