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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
Osnovnoj školi Ivana Batelića Raša
Članak 1.
Utvrđuje se da je Općina Raša u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu –
Zemljišnoknjižnog odjela Labinu upisana kao vlasnik k.č. 2801, k.o. Cere, upisane kao
dvorište s površinom od 2.212 m2 i škola s površinom od 935 m2.
Zgradu škole s upisanom površinom od 935 m2 koristi Osnovna škola Ivana Batelića
Raša za potrebe obavljanja svoje odgojno-obrazovne djelatnosti.
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, zgrada škole iz
članka 1. ove Odluke daje se na korištenje Osnovnoj školi Ivana Batelića Raša, sa sjedištem
u Raši, Ivana Batelića 1, bez naknade na razdoblje od pet godina.
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Članak 4.
Ovlašćuje se Općinska načelnica da s Osnovnom školom Ivana Batelića Raša
zaključi ugovor o korištenju zgrade škole iz članka 1. ove Odluke 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“.
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Obrazloženje
Osnovna škola Ivana Batelića Raša za obavljanje svoje odgojno-obrazovne
djelatnosti koristi zgradu škole, površine 935 m2, na adresi Raša, Ivan Batelić 1.
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 zgrada škole daje na
korištenje Osnovnoj školi Ivana Batelića Raša, bez naknade na razdoblje od pet godina, te
se ovlašćuje Općinska načelnica na potpisivanje ugovora.
Općinska načelnica

