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Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13,
20/17, 39/19, 125/19) i članka 26. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša 4/09,
5/13, 4/18), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj _____________ 2020.
godine, donosi
Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
na području Općine Raša
Članak 1.
U Odluci o privremenoj zabrani izvođenja rodova na području Općine Raša
(„Službene novine Općine Raša“, broj 15/14) u članku 6. stavku 1. iza alineje 2. dodaje se
alineja 3. koja glasi:
„ • pandemije bolesti COVID-19, uz uvjet da se investitor, odnosno izvođač radova
pridržava propisanih epidemioloških mjera te uvjeta koje će u odobrenju propisati Općinska
načelnica.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Raša“.
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Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Raša donijelo je Odluku o privremenoj zabrani izvođenja
radova na području Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, br. 9/14).
Njome je propisano je da privremena zabrana odnosi na izvođenje zemljanih radova i
radova na izgradnji konstrukcije uporabom građevinskih strojeva i građevinske mehanizacije
u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Odredbom članka 6. navedene Odluke
propisano je da Općinska načelnica može, na pisani zahtjev investitora ili izvođača, odobriti
izvođenje radova iz članka i u razdoblju privremene zabrane izvođenja radova u slučajevima:
ako se radi o građevinama od značaja za Istarsku županiju i/ili Općinu Raša ili 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.
S obzirom na negativne posljedice epidemije bolesti COVID – 19 (koronavirusa) na
gospodarstvo, predlaže se da se naprijed navedena Odluka izmjeni na način da Općinska
načelnica može odobriti izvođenje radova i u razdoblju privremene zabrane izvođenja radova
u slučaju pandemije bolesti COVID-19, uz uvjet pridržavanja epidemioloških mjera te uvjeta
koje će u odobrenju propisati Općinska načelnica (a koji bi se odnosili na određeno
vremensko razdoblje u kojem se tijekom dana mogu izvoditi radovi).
Navedena izmjena predmetne Odluke predlaže se u cilju očuvanja razine
gospodarske i turističke aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te, najvažnije –
očuvanja radnih mjesta.
Općinska načelnica

