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KLASA: 021-05/20-01/
URBROJ: 2144/02-03-20Raša, _____________ 2020.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine
Raša“, broj 4/09. 5/13. i 4/18), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici
_______________2020. godine donijelo je slijedeću
Odluku
o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin
Članak 1.
Utvrđuje se da je Općina Raša vlasnik uređenog poslovnog prostora, površine 437,40
m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade sagrađene na k.č. 462/Zgr, k.o. Cere, na adresi Raša,
Ivan Batelić bb.
U prostoru iz prethodnog stavka svoju djelatnost obavlja Dječji vrtić „Pjerina
Verbanac“ Labin.
Članak 2.
Utvrđuje se da je odredbom članka 80. Odluke o zakupu poslovnog prostora
(„Službene novine Općine Raša“, br. 6/20) propisano da se odredbe te Odluke ne
primjenjuju na one poslovne i druge prostore koje, za obavljanje svoje djelatnosti, koriste ili
će ih koristiti tijela državne uprave, tijela Općine Raša, pravne osobe koje su u cijelosti ili u
pretežitom dijelu u vlasništvu Općine Raša, humanitarne, kulturne, socijalne, zdravstvene,
školske i slične ustanove i udruge od općinskog ili javnog interesa.
Članak 3.
Slijedom navedenog u člancima 1. i 2. ove Odluke, a zbog općeg javnog i socijalnog
interesa te povećanja kvalitete života građana na području Općine Raša, poslovni prostor iz
članka 1. ove Odluke daje se na korištenje Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin, sa
sjedištem u Labinu, Prilaz Kršin 2, bez naknade na razdoblje od pet godina.
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Članak 4.
Ovlašćuje se Općinska načelnica da s Dječjim vrtićem „Pjerina Verbanac“ Labin
zaključi ugovor o korištenju poslovnog prostora sukladno ovoj Odluci.
Ugovorom iz prethodnog stavka pobliže će se odrediti poslovni prostor, te način i
uvjeti njegovog korištenja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Raša“.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila

PRIJEDLOG

Obrazloženje
Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin za obavljanje svoje djelatnosti koristi poslovni
prostor u vlasništvu Općine Raša, površine 437,40 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade
sagrađene na k.č. 462/Zgr, k.o. Cere, na adresi Raša, Ivan Batelić bb.
Odredbom članka 80. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Općine
Raša“, br. 6/20) propisano je da se odredbe te Odluke ne primjenjuju na one poslovne i
druge prostore koje, za obavljanje svoje djelatnosti, koriste ili će ih koristiti tijela državne
uprave, tijela Općine Raša, pravne osobe koje su u cijelosti ili u pretežitom dijelu u vlasništvu
Općine Raša, humanitarne, kulturne, socijalne, zdravstvene, školske i slične ustanove i
udruge od općinskog ili javnog interesa.
Slijedom navedenog, a zbog općeg javnog i socijalnog interesa te povećanja kvalitete
života građana na području Općine Raša, predlaže se ovaj akt kojim se predmetni poslovni
prostor daje na korištenje Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin, bez naknade na razdoblje
od pet godina, te se ovlašćuje Općinska načelnica na potpisivanje ugovora.
Općinska načelnica

