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Na temelju članka 40. Statuta Općine Raša, (Službene novine Općine Raša broj 4/09. i
5/13.), Općinska načelnica podnosi

Izvješće o radu Općinske načelnice
za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

Uvodna riječ Općinske načelnice
Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća,
Sukladno Statutu Općine Raša i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Načelnica podnosi Izvješće o svom radu dva puta godišnje Općinskom vijeću Općine Raša, i
to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje od srpnja do prosinca prethodne godine i do 15.
rujna za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine.
Izvješće o radu Načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine obuhvaća poslove
od lokalnog značaja koji su u djelokrugu jedinice lokalne samouprave, kao i one koji su
rezultat suradnje s tijelima Županije i Državne uprave, a u cilju ostvarenja razvoja i napretka
cjelokupne lokalne zajednice.
U izvještajnom razdoblju sam nastavila s aktivnostima iz proteklog razdoblja. U okviru
svog djelokruga, obavljala sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su
povjereni zakonom, utvrđivala prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davala
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavala i osiguravala izvršavanje općih
akata Općinskog vijeća, te drugih akata Općinskog vijeća, upravljala nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdila prijedlog II
izmjena i dopuna proračuna Općine za 2016. godinu, usmjeravala djelovanje Jedinstvenog
upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirala
njihov rad, te obavljala i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima
Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, ostvarivala sam na brojnim sastancima i konzultacijama,
radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, kao i kroz rad
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Redovito sam sudjelovala na svim sastancima koje je sazivao Župan Istarske županije,
prisustvovala redovitim koordinacijama gradonačelnika Grada Labina i načelnika Općina
Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan, te sudjelovala u radu Udruge općina kao članica Upravnog
odbora.
Od samog početka stupanja na dužnost započela sam s intenzivnim sastancima i
razgovorima s gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, koje i dalje svakodnevno
primam i koji mi se u izvještajnom razdoblju nastavljaju obraćati radi rješavanja svojih
problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, gospodarskih i
ostalih.
Područja djelovanja realiziranih aktivnosti tijekom razdoblja srpanj - prosinac 2016.
godine odnose se na:
1.
2.
3.
4.
5.

Proračun, financije i upravljanje imovinom
Komunalni sustav
Gospodarstvo i zaštita okoliša
Društvene djelatnosti
Uprava

1. Proračun, financije i upravljanje imovinom
Proračunom za 2016. godinu zadržan je realan Proračun koji čuva socijalnu sigurnost
žitelja Općine Raša, kao i kontinuitet projekata važnih za razvoj Općine.
Proračunom Općine Raša za 2016. godinu planirani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci
u ukupnom iznosu od 15.005.556,49 kn, što uključuje raspoloživa sredstva viška prihoda iz
prethodne godine u iznosu od 1.452.270,49 kn.
Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od
7.652.350,47 kn ili 56,5% godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju izvršeni su u iznosu od 6.869.325,68 kn ili
45,8% godišnjeg plana.
Na dan 31.12.2016. godine Općina Raša je na stanju žiro računa i na stanju blagajne
imala stanje financijskih sredstava od 2.987.707,44 kn.
Općina Raša nije kreditno zadužena i nije je davala jamstva.
Govoriti o ostvarenju proračuna za II polugodište u 2016. godini, znači govoriti o
ostvarenjima kao nastavku provođenja vrlo odgovorne i kontinuirane politike
upravljanja sredstvima Proračuna, sukladno odlukama Općinskog vijeća.
U razdoblju srpanj – prosinac nastavljene su aktivnosti održavanje zgrada i drugih
objekata s ciljem unapređenja stanovanja naših mještana, kao i ulaganja u poslovne prostore
u vlasništvu Općine. Održavanje zgrada i drugih objekata obuhvaća održavanje
(građevinske, stolarske, elektro, vodoinstalaterske radove i dr.), pričuvu za poslovne
prostore, te stanove u našem vlasništvu.
U izvještajnom razdoblju smo izvršili sve potrebne aktivnosti za kupnju stana u osnovnoj
školi u Raši. Time smo rješili zadnju zapreku kandidiranju projekta obnove škole i pomoćnih
zgrada na natječaj za energetsku obnovu i dobivanje bespovratnih sredstava. Također, smo
realizirali veći dio radova kod nabave i montaže biopročišćivača u naselju Krapan.
U programu Upravljanja imovinom u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
1.035.836,17 kn ili 66,1 % godišnjeg plana.
S ciljem uključivanja javnosti u kreiranje Proračuna Općine za 2017. godinu upućen je
Javni poziv za dostavu prijedloga.

2. Komunalni sustav
Povjereni poslovi obuhvaćaju poslove održavanja čistoće, održavanje javnih površina
(zelenih površina, pješačkih staza, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih
površina, te dijelova javnih cesta koji prolaze kroz naselje kada se ti dijelovi ne održavaju kao
javne ceste), te održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na održavanje
makadamskih putova, prometne signalizacije, te površina uz nerazvrstane ceste.

2.1. Komunalna infrastruktura
Tijekom navedenog razdoblja izvodile su se aktivnosti u okviru gradnje i održavanja
komunalne infrastrukture sukladnu Planu i programu održavanja.
Nastavljaju se radovi na izgradnji javne rasvjete na području Raše, Sv. Marine, Sv.
Bartola i Koromačna. Nastavlja se s ulaganjem u aktivnosti proširenja groblja sa pratećom
komunalnom infrastrukturom u Sv. Lovreču Labinskom. Započinju se aktivnosti oko postupka
određivanja granice pomorskog dobra u luci Trget.
Posebno treba naglasiti ulaganje učinjeno u sustav odvodnje atmosferskih voda,
odnosno, napravljenu akciju čišćenja odvodnog kanala u gornjoj Raši, čije se redovito
neodržavanje u prošlosti pokazalo velikim problemom u vrijeme obilnih kiša.
U programu Održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 972.165,60 kn ili 31,74 % plana.
Općinsko vijeće Raše je još u prvom polugodištu jednoglasno odlučilo ne prihvatiti Studiju
izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Labin-Raša-Rabac.
Predstavljeno rješenje – jedna varijanta s pročistačem ogromnih dimenzija, lociranim na ušću
rijeke Raše u more, Općini nije prihvatljivo ni s ekološkog, ni sa sigurnosnog aspekta. To
nikako ne znači da Raša ne želi riješiti krucijalno pitanje odvodnje, odnosno, pitanje raškog
kanala u sklopu projekta aglomeracije. Vjerujemo u dogovor, u rješenje koje će biti
prihvatljivo svim dionicima. Istodobno, Općina Raša radi na vlastitom projektu sustava
odvodnje za naselje Raša i naselje Krapan.

2.2. Planska dokumentacija i drugi strateški dokumenti
U izvještajnom razdoblju se nastavljaju mnoge započete aktivnosti izrade na prostornoplanskoj dokumentaciji, pa razdoblje obiluje donošenjem istih.
Tako su I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Raša, nakon pribavljenih
suglasnosti usvojene na sjednici Općinskog vijeća od 29. kolovoza 2016. godine. Potom je
zgotovljena dokumentacija za drugi urbanistički plan naselja Sv. Marina. Po pribavljenoj
suglasnosti Ministarstva graditeljstva, Općinsko vijeće usvojilo je urbanistički plan na sjednici
od 21.prosinca 2016. godine. Također, Općinsko je vijeće donijelo odluku o početku izrade
novog urbanističkog plana za turistički punkt Kršćin, pa se započelo i s ovim aktivnostima.
Vrlo je monogo aktivnosti odrađeno oko projektne dokumentacije za rekonstrukciju i
proširenje groblja na Skitači. Izrađen je glavni projekt, te podnesen zahtjev Državnom uredu
za upravljanje državnom imovinu za dodjelu parcele na kojoj će se širiti groblje. U
međuvremenu je dobivena lokacijska dozvola. Ugovor o dodjeli parcele se očekuje nakon
pravomoćnosti geodetskog elaborata, koja nastupa krajem ožujka.
Za pješačko-biciklističku stazu koja spaja naselja Koromačno i Tunaricu izrađen je glavni
projekt, te se provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
Mnogo je aktivnosti napravljeno u postupku izrade Registra imovine – Registar je
dovršen, te je Općinsko vijeće donijelo odluku o usvajanju istoga. Uz to izrađen je i usvojen
dokument Startegija upravljanja općinskom imovinom.

U sklopu programa Izrada planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata u
izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od 397.778,75 kn ili 61,81 % plana.

3. Gospodarstvo i zaštita okoliša
Najvažniji i sigurno kapitalni projekt na kojem sam intenzivno radila u protekle dvije
godine – aktivnosti oko davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljištu u Raškoj dolini polučio je rezultate. U izvještajnom razdoblju i konkretan financijski prihod. Stavljanje u
funkciju zemljišta pokazalo je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od
109.749,08 kn.
Nastavlja se s aktivnostima revaloriziranja vrijednosti prohodnih tunela u nekadašnjem
rudniku - potkopa Karlota, te nekretnina bivše tvornice Prvomajska. Nekretnine su u
vlasništvu RH, odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te se sa Zavodom i
Ministarstvom državne imovine pokušavaju pronaći modeli za stavljanje u funkciju istih, sve s
krajnjim ciljem postizanja gospodarskog učinka.
U ovom području nastavili smo pratiti sve aktivnosti i djelatnosti iz područja poljoprivrede i
ruralnog razvoja, te razvoja turizma. Za tu je namjenu u izvještajnom razdoblju izdvojeno
52.502,00 kn ili 30 % od godišnjeg plana.
U području zaštite okoliša nastavljene su aktivnosti zbrinjavanja i gospodarenja otpadom,
kao i nastavak sufinanciranja sanacije deponije „Cere“, sukladno važećem Sporazumu
komunalnog poduzeća „1. Maj Labin“ s jedinicama lokalne samouprave.
Također, novina je aktivnost na praćenju kakvoće mora, te su osigurana sredstava u
Proračunu za aktivnosti ispitivanja kakvoće mora. Radi se o 3 mjerna mjesta (Sv. Marina,
Ravni, Koromačno) sa ukupno 10 uzorkovanja.
Općina nastavlja podržavati mnogobrojne akcije čišćenja, koje organiziraju građani i
udruge s područja općine, te akcije čišćenja i saniranja ilegalnih deponija.
U izvještajnom razdoblju je za područje Zaštite okoliša izdvojen iznos od 274.792,25 kn
ili 50,64 % od godišnjeg plana.

4. Društvene djelatnosti
Osnovni princip prilikom donošenja Proračuna za 2016. godinu bio je zadržati postojeću
razinu potpora i kontinuirano ulagati u razvojne programe i projekte kako bi se podizala
kvaliteta života na području Općine Raša.

4.1. Zdravstvo i socijalna skrb
Cillj je zadržati postignutu razinu socijalne zaštite građana putem postojećih oblika
pomoći. Nastavljeno je s davanjem pomoći obiteljima i kućanstvima, subvencioniranjem hitne
medicinske pomoći, subvencioniranjem logopeda i psihologa, prijevoza, te pomoći za
troškove stanovanja našim mještanima, s donacijama udrugama humanitarnog karaktera, za
djelatnost Crvenog križa, te izdvajanjima za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja. Najviše
su zaštićene osobe koje zbog nepovoljnih zdravstvenih i socijalnih uvjeta ne mogu same ili
uz pomoć članova obitelji zadovoljiti osnovne životne potrebe.
U sklopu programa Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
354.773,61 kn ili 46,99 % plana.
U sklopu programa Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja u izvještajnom razdoblju
izdvojili smo iznos od 82.634,58 kn ili 50,5 % plana.

4.2. Obrazovanje
Općina Raša posebnu pozornost posvećuje ulaganjima u najmlađe. Obavljeni su radovi
na obnavljanju fasade dječjeg vrtića, te aktivnosti za opremanje nove vrtićke skupine, koja je
počela s radom sredinom listopada. Time smo se svrstali među rijetke općine koju se
smjestile svu svoju djecu jasličke i vrtićke dobi.
Nastavili smo sa sufinanciranjem produženog boravka u OŠ Ivan Batelić Raša,
sufinanciranjem dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, te sa stipendijama i školarinama.
Općina je ususret Božiću po prvi put organizirala svečanost kićenja jelke na trgu u
programu koji su kreirala vrtićka i školska djeca. Također, organizirane su dječje priredbe u
povodu blagdana sv. Nikole i prilikom podjele poklona Djed Mraza.
U sklopu programa Predškolski odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 855.425,87 kn ili 49,12 % plana.

4.3. Sport i rekreacija
U području razvoja sporta i rekreacije nastavili smo pratiti sve aktivnosti i sportske
djelatnosti klubova i udruga.
U izvještajnom razdoblju je za program Razvoj sporta i rekreacije izdvojeno 219.400,00
kn ili 48,22 % od godišnjeg plana.

4.4. Kultura i razne manifestacije
U području promicanja kulture i djelatnosti u kulturi nastavili smo pratiti sve aktivnosti i
djelatnosti, te poticali razne manifestacije i aktivnosti, kao i tradicionalne programe iz kulture.

Održano je prvo izdanje gastro manifestacije „Fešta od pidoći“ u Trgetu u suradnji s
Lokalnom akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ (LAGUR „Alba“). Zamisao je da se ova
manifestacija „brendira“, te da se njome Trget promovira kao sinonim za školjke. Događaj je
sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
Nakon što je obnovljena fešta „Raška noć“, njeno prošlogodišnje izdanje prošlo je uz
kvalitetniji program, nastupom skupine „Koktelsi“, te odličnom posjetom na raškom trgu.
U izvještajnom razdoblju je u programu Promicanja kulture izdvojeno 49.800,00 kn ili
54,73 % od plana.

4.5. Protupožarna i civilna zaštita
U području protupožarne i civilne zaštite nastavili smo pratiti sve aktivnosti i djelatnosti
Javne vatrogasne postrojbe Labin, Područne vatrogasne zajednice, Vatrogasne zajednice
Istarske županije, te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Raša.
U programu Protupožarne i civilne zaštite u izvještajnom razdoblju je izdvojen iznos od
530.670,61 kn ili 50,51 % od plana.

5. Uprava
U razdoblju od srpnja do prosinca Općinska načelnica donijela je 150 akata, a izdano je 8
brojeva Službenih novina Općine Raša. Pripremljeno je i održano 6 sjednice Općinskog
vijeća Općine Raša.
U izvještajnom razdoblju primljeno je 208 upravnih predmeta. Za navedeni broj predmeta
upisano je ukupno 657 akata. Zaprimljeno je:
-

76 zahtjeva za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa; izdano je 39 rješenja
26 zahtjeva za utvrđivanju visine komunalne naknade; izdano je 38 rješenja
52 zahtjeva za utvrđivanje naknade za nezakonito izgrađenu građevinu; izdano je 85
rješenja
5 zahtjeva za korištenje javne površine; izdano je 5 rješenja
2 zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta; izdana su 2 rješenja
41 zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalnog programa; izdano je 45 rješenja

U izvještajnom razdoblju primljeno je 472 neupravnih predmeta. Za navedeni broj
predmeta upisano je ukupno 2706 akata. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 10 naknada
za novorođenčad.
Nakon što je komunalni redar educiran i obučen za obavljanje poslova prometnog redara,
odnosno za nadzor i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanje
prometom, započeo je s postupanje. Cilj je podignuti prometnu kulturu, uvesti reda u promet
u mirovanju, povećati sigurnost pješaka i ostalih sudionika, posebice na problematičnim
točkama u općinskom središtu i priobalnim naseljima. Rad na terenu je već vidljiv.

Zaključna riječ Općinske načelnice
Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća,
podneseno polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje
srpanj - prosinac 2016. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnice kao
izvršnog tijela Općine.
Uz Vašu podršku, te stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog
odjela, te u suradnji sa svojom zamjenicom, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih
Proračunom, nastojala sam obavljati poslove na način koji osigurava uvjete za što kvalitetnije
zadovoljavanje potreba građana, te odgovorno i kvalitetno ispunjavati svoju obvezu vođenja
izvršnih poslova Općine Raša kao jedinice lokalne samouprave.
Odluke koje osmišljavam i donosim imaju za cilj donijeti napredak u svim segmentima
Općine. Odluke koje se predlažu vijećnicama i vijećnicima Općinskog vijeća uvijek su s
ciljem razvoja Općine i stvaranja preduvjeta za razvoj.
Veliki napor posvetila sam radu na napretku u svim aspektima. Držim da ovo
polugodišnje Izvješće govori o odgovornoj politici promišljanja i upravljanja resursima,
podržano redovnom kontrolom financija, a u pravcu daljnjeg razvoja.

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

