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AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
I
.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu ( „Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09. i 80/10) i članka 38. stavka 3. Statuta Općine Raša
(«Službene novine Općine Raša«, broj 4/09. i 5/13) Općinska načelnica Općine Raša dana 08.srpnja
2015.godine donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na imenovanje
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin
Članak 1.
Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Labin je na sjednici održanoj dana 12.lipnja 2015.godine
imenovalo Darka Vitasovića diplomiranog inženjera zaštite od požara iz Svetvinčenta, Juršići 4b
zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Labin na mandat od 4 godine.
Daje se suglasnost na imenovanje Darka Vitasovića zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe
Labin.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Raša“.
OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE RAŠA
KLASA:022-05/15-01/26
URBROJ:2144/02-01/01-15-6
Raša, 08.srpnja 2015.

Općinska načelnica
mr.sc.Glorija Paliska Bolterstein,dipl.ing.stroj.,v.r.
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SLUŽBENE NOVINE
Stranica - 2 – Broj – 15 OPĆINE RAŠA

15.srpnja 2015.

AKTI VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE RAŠA
I

Na temelju članka 26. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne
novine" broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) i članka 67. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine''
br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05. i 44/05. – pročišćeni tekst, 109/07.), Vijeće
bošnjačke nacionalne manjine u Općini Raša na konstituirajućoj sjednici održanoj 10. srpnja
2015. godine donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
o izboru Mandatnog povjerenstva
I.
U Mandatno povjerenstvo Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša izabiru
se:
1. Vanesa Mrkaljević, za predsjednicu,
2. Arnes Džinić, za člana,
3. Ramiz Durmić, za člana.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Raša".
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

KLASA: 013-01/15-01/5
URBROJ: 2144/02-01/01-15-3
Raša, 10. srpnja 2015.

Predsjedavajuća Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine Općine Raša
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.
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II
Na temelju članka 26. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine"
broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) i članka 67. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03.,
43/04., 40/05. i 44/05. – pročišćeni tekst, 109/07.), razmatrajući Izvješće Mandatnog povjerenstva od
10. srpnja 2015. godine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini Raša na konstituirajućoj
sjednici održanoj 10. srpnja 2015. godine donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
o verifikaciji mandata članova
Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša
I.
Verificira se mandat u trajanju od četiri godine članovima Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
u Općini Raša kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MELISA ĆORIĆ
MIRSADA ĆORIĆ
RAMIZ DURMIĆ
ARNES DŽINIĆ
ZLATAN FEJZIĆ
ENISA BULJUBAŠIĆ
ELENA MUJAČIĆ
VANESA MRKALJEVIĆ
SENAD POZDEROVIĆ
EDIS KURTIĆ
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama
Općine Raša".
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
KLASA: 013-01/15-01/5
URBROJ: 2144/02-01/01-15-5
Raša, 10. srpnja 2015.
Predsjedavajuća Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine Općine Raša
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.

_____________________________________________________
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III

Na temelju članka 26. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne
novine" broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini
Raša na konstituirajućoj sjednici održanoj 10. srpnja 2015. godine donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
o izboru Komisije za provođenje tajnog glasovanja za
izbor predsjednika/ce Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša

I.
U Komisiju za provođenje tajnog glasovanja za izbor predsjednika/ce Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša izabiru se:
1. Melisa Ćorić, za predsjednicu
2. Edis Kurtić, za člana
3. Mirsada Ćorić, za člana
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Raša".
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

KLASA: 013-01/15-01/5
URBROJ: 2144/02-01/01-15-6
Raša, 10. srpnja 2015.

Predsjedavajuća Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša
Enisa Buljubašić,v.r.

____________________________________________
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IV

Na temelju članka 26. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne
novine" broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini
Raša na konstituirajućoj sjednici održanoj 10. srpnja 2015. godine donijelo je slijedeće

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Općine Raša

I.
Za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Raša izabire se
ZLATAN FEJZIĆ.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Raša".
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

KLASA: 013-01/15-01/5
URBROJ: 2144/02-01/01-15-8
Raša, 10. srpnja 2015.

Predsjedavajuća Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša
Enisa Buljubašić,v.r

__________________________________________
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V

Na temelju članka 26. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne
novine" broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini
Raša na konstituirajućoj sjednici održanoj 10. srpnja 2015. godine donijelo je slijedeće

RJEŠENJE
o izboru zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Općine Raša

I.
Za zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Raša
izabire se SENAD POZDEROVIĆ.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama
Općine Raša".

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

KLASA: 013-01/15-01/5
URBROJ: 2144/02-01/01-15-9
Raša, 10. srpnja 2015.

Predsjednik Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine Općine Raša
Zlatan Fejzić,v.r.

____________________________________________
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VI
Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” br.
155/02, 47/10, 80/10, 93/11), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša na sjednici održanoj
dana 10. srpnja 2015. godine donijelo je

S T A T U T
VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
OPĆINE RAŠA
I . OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće bošnjačke
nacionalne manjine Općine Raša (u daljnjem tekstu: Vijeće), zastupanje, djelatnosti kojima se
ostvaruju ciljevi, način rada Vijeća, tijela Vijeća i njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti i način odlučivanja
te druga pitanja važna za rad Vijeća.
Statut može sadržavati i odredbe o imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od
značaja za Vijeće.
Članak 2.
Puni naziv Vijeća je: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša.
Oznaka nacionalne manjine je: VBNMOR.
Sjedište Vijeća je u Raši, Nikole Tesle 1.
Vijeće djeluje na području Općine Raša.
Vijeće predstavlja predsjednik Vijeća, u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika
Vijeća.
Vijeće se sastoji od 10 članova čiji mandat traje 4 godine.
Članak 3.
Radi usklađivanja ili unaprjeđivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnivati koordinacije
vijeća nacionalnih manjina ili im pristupiti.
Članak 4.
Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u
sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.
Članak 5.
Rad Vijeća je javan.
Javnost se osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga
nacionalne manjine.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i
izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela, odnosno Vijeće se može javnosti obraćati putem
priopćenja u javnim medijima.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s
propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.
Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene,
plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

SLUŽBENE NOVINE
Stranica - 8 – Broj – 15 OPĆINE RAŠA

15.srpnja 2015.

II. DJELOKRUG VIJEĆA, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA
Članak 6.
Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalnih manjina u skladu s
odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Ciljeve iz stavka 1. ovog članka Vijeće ostvaruje:
1.predlaganjem tijelima jedinica lokalne samouprave mjera za unaprjeđivanje položaja
nacionalne manjine u državi ili na nekom drugom području, uključujući davanje prijedloga
općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za bošnjačku nacionalnu manjinu
tijelima koja ih donose;
2.isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica
samouprave;
3.obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela jedinica
samouprave a tiče se položaja nacionalne manjine;
4.davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i
regionalnoj razini namijenjenih nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na
manjinska pitanja;
5.kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu s programom rada
Vijeća.
Članak 7.
Prava i obveze članova Vijeća su:
- da biraju i budu birani u tijela Vijeća;
- da budu obaviješteni o radu Vijeća i da pridonose ostvarivanju njegovih djelatnosti;
- da se pridržavaju odredbi ovog Statuta, Ustava i zakona Republike Hrvatske, te drugih
općih akata Vijeća;
- da čuvaju i podižu ugled Vijeća.
III. RAD VIJEĆA – NAČIN RADA – OSTVARIVANJE ZADATAKA VIJEĆA
Članak 8.
Za pojedina pitanja iz nadležnosti Vijeća, Vijeće može osnovati svoja radna tijela.
Radna tijela iz stavka 1. ovog članka razmatraju odgovarajuća pitanja iz nadležnosti Vijeća,
utvrđuju odgovarajuće prijedloge za Vijeće, odnosno poduzimaju druge korisne radnje i mjere u skladu
sa svojom nadležnošću.
Radno tijelo Vijeća je Odbor za financijska pitanja i izradu plana i programa rada Vijeća.
Odbor iz stavka 3. ovog članka izrađuje prijedlog financijskog plana i prijedlog plana i
programa rada Vijeća za kalendarsku godinu, odnosno njihove izmjene i dopune. Prati rad Vijeća,
aktualnosti i nadzire zakonitost utroška sredstava.
Sastav i druge poslove Odbora utvrđuje Vijeće posebnom odlukom.
Vijeće može imati i druga radna tijela koja utvrđuje posebnom odlukom.
Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova Vijeća. Radna
tijela biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.
Članak 9.
Svoje zadatke Vijeće ostvaruje:
1. na sjednicama, donošenjem odgovarajućih odluka, zauzimanjem stavova i
utvrđivanjem prijedloga nadležnim tijelima,
2. aktivnostima predsjednika Vijeća, odnosno zamjenika u slučaju odsutnosti ili
spriječenosti predsjednika Vijeća,
3. aktivnostima radnih tijela Vijeća,
4. na druge odgovarajuće načine.
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Donošenje odluke i drugih akata može predložiti predsjednik Vijeća, svi članovi Vijeća i Odbor
za financijska pitanja i izradu plana i programa rada Vijeća, te ostala radna tijela Vijeća.
Članak 10.
Vijeće ima predsjednika Vijeća kojeg u njegovoj odsutnosti zamjenjuje njegov zamjenik.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća biraju se i razrješuju tajnim glasovanjem, većinom
glasova svih članova Vijeća.
Članak 11.
Vijeće saziva predsjednik ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika pisanim
putem najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.
Pismeni poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog
reda.
Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem
roku, te telefonskim putem, uz dostavu materijala neposredno na sjednici.
Članak 12.
O sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela vodi se zapisnik.
Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donesenim zaključcima i
odlukama verificira se na prvoj sjednici Vijeća.
Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je predsjedavala sjednicom, te
zapisničar.
Predsjednik Vijeća odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika i druge odgovarajuće
dokumentacije iz rada Vijeća.
Članak 13.
Sjednice Vijeća sazivaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje
sjednice.
Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu
može sazvati 1/3 svih članova Vijeća, koji pri odluci o sazivanju određuju ime osobe koja će u njihovo
ime sazvati sjednicu.
Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu
za sjednicu.
Članak 14.
Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili, u slučaju
njegove spriječenosti, njegov zamjenik. U njihovoj odsutnosti sjednici predsjedava osoba koja je
potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.
Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je prisutna natpolovična većina svih članova
Vijeća.
Ukoliko sjednici ne pristupi propisani broj članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od
tri dana.
Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih
članova.

Članak 15.
Vijeće donosi:
- statut, njegove izmjene i dopune,
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- program rada,
- financijski plan, te usvaja završni račun,
- odluku o suradnji s drugim Vijećima odnosno odluku o osnivanju ili pristupanju
koordinaciji vijeća nacionalnih manjina,
- akt o razrješavanju dužnosti člana Vijeća u slučaju podnošenja ostavke,
- odluku o sklapanju odnosno raskidanju ugovora u interesu i za račun Vijeća,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom.
Vijeće surađuje s jedinicama lokalne samouprave na području za koje je Vijeće osnovano i
ima pravo zahtijevati od jedinice da ga obavijesti o svim onim radnjama koje se odnose na pripadnike
nacionalnih manjina.
Financijski plan i završni račun donose se na prijedlog Odbora za financijska pitanja i izradu
plana i programa rada Vijeća.
Članak 16.
Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.
Predsjednik Vijeća :
- zastupa i predstavlja Vijeće i predsjedava sjednicama Vijeća,
- saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,
- provodi odluke Vijeća,
- kontrolira realizaciju zaključaka Vijeća i njihove učinke,
- daje prijedloge Vijeću za učinkovitiji i kvalitetniji rad,
- koordinira rad radnih tijela Vijeća,
- sudjeluje u koordinaciji vijeća nacionalnih manjina,
- potpisuje opće i druge akte, te financijske dokumente,
- brine o javnosti rada,
- brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća,
- podnosi izvješće o svom radu.
Vijeće na jednak način izabire predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća.
Članak 17.
Predsjednik Vijeća može se razriješiti dužnosti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.
Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika
obavlja zamjenik.
Članak 18.
Vijeće je dužno izabrati predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o
razrješenju.
Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji
obavijestit će se Općina Raša i Savjet za nacionalne manjine.
Članak 19.
Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dobrovoljnoj osnovi i s pažnjom
dobrog gospodara.
Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u
obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine
koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.
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Članak 20.
Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:
- dotacija,
- darova,
- nasljedstva,
- dotacija iz državnog proračuna,
- dotacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području
na kojem Vijeće djeluje
- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća,
- ostalih prihoda ostvarenih sukladno pozitivnim propisima.
Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za nacionalnu manjinu
utvrđene u programu rada Vijeća.
Članak 21.
Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju
neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku
godinu i vrijedi za godinu za koju se donosi.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Vijeća.
IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 22.
Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.
Članak 23.
Statut, financijski plan i završni račun Vijeća objavljuju se u ''Službenim novinama Općine
Raša''.
Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine Raša''.
Članak 24.
Ovim Statutom stavlja se izvan snage Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine
Raša objavljen u "Službenim novinama Općine Raša", br. 9/03.
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V. OSTALA PITANJA ZNAČAJNA ZA RAD VIJEĆA
Članak 25.
Pitanja koja nisu u odgovarajućoj mjeri uređena ovim Statutom mogu se urediti posebnim
aktima Vijeća.
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

KLASA: 013-01/15-01/5
URBROJ: 2144/02-01/01-15-10
Raša, 10. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK
Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Zlatan Fejzić,v.r.
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„Službene novine Općine Raša“ – službeno glasilo Općine Raša – izdavač: Općina Raša
Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Raša
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