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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 siječanj – lipanj 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 siječanj – lipanj 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 I
izmjene i dopune 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 siječanj - lipanj 2016. godine
odnose se na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proračun, financije i upravljanje imovinom
Komunalni sustav
Gospodarstvo i zaštita okoliša
Društvene djelatnosti
Uprava
Protokolarne aktivnosti
Tekuća problematika

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 15.807.196,49 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
6.182.498,86 kn ili 43,07% godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju izvršeni su u iznosu od 6.037.179,15 kn ili
38,19% godišnjeg plana.
Na dan 30.06.2016. godine Općina Raša je na stanju žiro računa i na stanju blagajne
imala stanje financijskih sredstava od 2.945.258,36 kn.
Općina Raša nije kreditno zadužena i nije davala jamstva.
Kada govorim o ostvarenju proračuna za I polugodište u 2016. godini, onda
naglašavam da ostvareni rezultati govore o nastavku provođenja vrlo odgovorne i
kontinuirane politike upravljanja sredstvima Proračuna. S jedne strane radi se o
realnom planiranju na prihodovnoj strani, a s druge, rashodovne strane Proračuna, o
odgovornom i realnom pristupu raspoređivanja i potrošnje sredstava.
U razdoblju siječanj – lipanj 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.) te pričuvu za poslovne prostore te stanove
u našem vlasništvu.
Za zgradu nekadašnje kino dvorane smo, osim idejnog projekta, napravili i konzervatorski
elaborat, te dobili pozitivno mišljenje od strane Konzervatorskog odjela u Puli. Za izgradnju i
uređenje društvenog doma u naselju Sv.Bartol smo zgotovili projektnu dokumentaciju.
Građevinska dozvola je izdana prošli tjedan.
U I izmjenama i dopunama Proračuna ova je stavka povećana za 900.000,00 kn jer su
uvedene nove aktivnosti koje će se pokrenuti u II polugodištu. Prvenstveno su osigurana
sredstva za kupnju stana u osnovnoj školi u Raši, kako imovinsko-pravni odnosi ne bi bili
prepreka kandidiranju projekta obnove škole, osigurana su sredstva za nabavu i montažu
biopročišćivača u naselju Krapan, kao i sredstva za obnovu zgrade u naselju Barbići.
U programu Upravljanja imovinom u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
277.396,06 kn ili 15,22 % godišnjeg plana.

2. Komunalni sustav
Od 1. siječnja 2014. godine obavljanje komunalnih djelatnosti povjereno je Trgovačkom
društvu „1. Maj Labin“ d.o.o. Labin. I u ovom izvještajnom razdoblju potvrdilo se da je to bila,
iako teška, vrlo dobra odluka, na dobrobit svih naših mještana, a koju građani svakim danom
sve više primjećuju.
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 u okviru gradnje i održavanja komunalne infrastrukture
sukladnu Planu i programu održavanja.
Nastavlja se održavanje i uređenje javnih površina, čišćenje plaža u Ravnima,
Koromačnu, Sv.Marini, Trgetu, uređenje plaža i priobalja u Trgetu, Koromačnu, Sv.Marini i
Ravnima, ručna i strojna košnja duž Općine, uređenje dječjih igrališta i nabavka komunalne i
urbane opreme u Raši, Krapnu, Crnima, Kunju i Viškovićima, te nastavak radova na postavci
i održavanju prometne signalizacije u Raši, Brovinju, Ravnima, Bečićima, Zartinju, Topidu i
Sv.Bartolu. Izvršeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na području Raše, Viškovići, Bečići,
Brovinja, Ravni i Brgoda.
U programu Održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 1.877.300,24 kn ili 58,73 % plana.

2.2. Planska dokumentacija i drugi strateški dokumenti
U izvještajnom razdoblju se nastavljaju aktivnostima izrade Prvih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Raša, sukladno odluci Općinskog vijeća.
Nastavljaju se započete aktivnosti oko izrade urbanističkog plana za naselje Sv. Marina.
U izvještajnom je razdoblju zgotovljena dokumentacija za urbanistički plan naselja
Koromačno, te je po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, Općinsko vijeće
usvojilo plan na sjednici 30.ožujka 2016. godine.
Također, Općinsko je vijeće donijelo odluku o početku izrade urbanističkog plana za
naselje Trget, 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. Potrebna
suglasnost se očekuje početkom rujna.

Nastavljaju se započete aktivnosti na izradi glavnog projekta obnove i rekonstrukcije
sportskog kompleksa u Raši. Izrađen je konzervatorski elaborat, te je dobiveno pozitivno
mišljenje Konzervatorskog odjela. Ovdje smo se suočili s činjenicom da se ni nakod godinu i
pol dana, nadležna konzervatorica nije odlučila na jedno od predloženih rješenja, te smo
pomoć zatražili od Ministarstva kulture.
Za pješačko-biciklističku stazu koja spaja naselja Koromačno i Tunaricu dobili smo
lokacijsku dozvolu, pa smo pristupili izradi glavnog projekta.
U I izmjenama i dopunama Proračuna osigurana su sredstva za izradu Registra imovine,
te smo, a nakon što je Općinsko vijeće donijelo odluku o izradi, pokrenuli ove aktivnosti.
U sklopu programa Izrada planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata u
izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od 71.625,00 kn ili 13,24 % 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, a u izvještajnom razdoblju i konkretan financijski prihod. Stavljanje u
funkciju pokazalo je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 109.749,08 kn.
Značajni napori čine se u dijelu stavljanja u funkciju i revaloriziranja vrijednosti
nekadašnjeg rudnika - potkopa Karlota. Obzirom da se radi o nekretninama u vlasništvu
Republike Hrvatske, obratili smo se Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, s
ciljem iznalaženja rješenja, odnosno, rješavanje pitanja pravnog interesa, kao početne točke,
obzirom na postojeću zakonsku regulativu.
U izvještajnom razdoblju se iznimno veliki trud ulagao u pokušaje iznalaženja novih
mogućnosti za stavljanje u funkciju nekretnine bivše tvornice Prvomajska. S obzirom na to da
je nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, dopis je upućen Predsjedniku Vlade s molbom
da pomogne u bržem rješavanju ove problematike.
Kada su u pitanju važni gospodarski resursi, valja istaknuti i činjenicu da je projekt
obnove operativnog dijela obale na Bršici, kandidiran u veljači ove godine, odobren od
strane Europske unije te će biti sufinanciran iz europskih fondova u iznosu od 3,1 mil kn.
Posebno je važno da projekt u sebi uključuje i zadržava postojeću trasu željezničke pruge.
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
84.998,00 kn ili 48,67 % 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.

U izvještajnom razdoblju smo uveli korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta u dogovoru
sa komunalnim poduzećem „1. Maj Labin“ , te ga postavili u naselja Koromačno, Trget i Sv.
Marina.
Također, novina je aktivnost na praćenju kakvoći mora, te su osigurana sredstava u
Proračunu za aktivnosti ispitivanja kakvoće mora.
Općina nastavlja podržavati mnogobrojne akcije čišćenja, koje organiziraju građani i
udruge s područja općine, te akcije čišćenja i saniranja ilegalnih deponija.
U izvještajnom je razdoblju, sredinom ožujka, Općinskom vijeću predstavljeno rješenje u
sklopu studije za Sustav odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Labin-Raša-Rabac, o kojoj
je Vijeće Zaključkom zauzelo svoj stav.
U izvještajnom razdoblju je za područje Zaštite okoliša izdvojen iznos od 214.589,74 kn
ili 42,27 % 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. Najviše su zaštićene osobe koje zbog nepovoljnih zdravstvenih i socijalnih uvjeta ne
mogu same ili uz pomoć članova obitelji zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Nastavljamo sa programom kojim pacijenticama s područja općine Raše omogućujemo
da obavljaju preventivne preglede u Ambulanti za dojku pri Domu zdravlja Labin. Općina
Raša je sklopila ugovore s grudnim kirurgom i radiologom i na taj način zadržala razinu
zdravstvene skrbi za svoje građanke.
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.
U suradnji sa udrugom „Dodir nade“ se povodom manifestacije „Hrvatska volontira“
organizirao besplatan program vježbi za starije osobe ( 65 +) i osobe s invaliditetom, pod
nazivom „RITAM ŽIVOTA“, koji je privukao veliki broj zainteresiranih osoba.
U sklopu programa Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
294.297,44 kn ili 38,98 % plana.

U sklopu programa Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja u izvještajnom razdoblju
izdvojili smo iznos od 63.810,42 kn ili 35,72 % plana.

4.2. Obrazovanje
Općina Raša posebnu pozornost posvećuje ulaganjima u najmlađe. Radovi na
obnavljanju fasade dječjeg vrtića planirani su za vrijeme ljetnih praznika.
Krajem izvještajnog razdoblja su započete aktivnosti na pripremama za otvaranje i
opremanje nove vrtićke skupine koja bi započela s radom na jesen.
Nastavili smo sa sufinanciranjem produženog boravka u OŠ Ivan Batelić Raša,
sufinanciranjem dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, te sa stipendijama i školarinama.
U sklopu programa Predškolski odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 819.455,05 kn ili 47,27 % plana.

4.3. Sport
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 220.000,00
kn ili 48,35 % 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.
Posebno valja istaknuti da su ove godine, nakon desetak godina, tradicionalne pokladne
svečanosti maškara bile organizirane na trgu u Raši.
U izvještajnom razdoblju je u programu Promicanja kulture izdvojeno 38.400,00 kn ili
42,20 % 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 izvještajnom razdoblju su na sjednici Općinskog vijeća od 30.ožujka 2016. godine
donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Raša

za razdoblje od 2016. do 2019. godine, usvojen je Godišnji plana razvoja sustava civilne
zaštite Općine Raša za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te
Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Raša.
U programu Protupožarne i civilne zaštite u izvještajnom razdoblju je izdvojen iznos od
496.119,39 kn ili 48,95 % od plana.

5. Uprava
U razdoblju od srpnja do prosinca Općinska načelnica donijela je 131 akata, a izdano je 5
brojeva Službenih novina Općine Raša.
Pripremljeno je i održano 3 sjednice Općinskog vijeća Općine Raša. Na ime naknada za
rad Vijeća, članovima Odbora i Komisija u izvještajnom razdoblju izdvojilo se 111.146,50 kn ili
34,73 % od plana.
U izvještajnom razdoblju primljeno je 272 upravnih predmeta. Za navedeni broj predmeta
upisano je ukupno 388 akata. Zaprimljeno je:
- 51 zahtjeva za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa; izdano je 9 rješenja
- 49 zahtjeva za utvrđivanju visine komunalne naknade; izdano je 28 rješenja
- 108 zahtjeva za utvrđivanje naknade za nezakonito izgrađenu građevinu; izdano je 38
rješenja
- 5 zahtjeva za korištenje javne površine; izdano je 5 rješenja
- 1 zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta; izdano je 1 rješenje
- 12 zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalnog programa; izdano je 5 rješenja
- 18 zahtjeva za koncesijska odobrenja; izdana 18 rješenja
U izvještajnom razdoblju primljeno je 460 neupravnih predmeta. Za navedeni broj
predmeta upisano je ukupno 1453 akata. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 10 naknada
za novorođenčad.
Obzirom na promjenu zakonske regulative koju propisuje uredba Vlade RH, uvedena je
nova praksa koja se odnosi na raspisivanje natječaja o kriterijima i postupcima financiranja
udruga. Donesen je Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Raša za
sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2016. godinu.
Provedena su 4 natječaja i to za sufinanciranje u području sporta, u području kulture, odgoju i
obrazovanju, u području za civilno društvo, u području poljoprivrede i za socijalnu skrb i
zdravstvo.
Održane su informativne radionice gdje su objašnjene pojedinosti prijave na natječaj, a s
krajnjim ciljem da se kontrolira trošenja javnih sredstava, što će se definirati kroz ugovor
između Općine i udruga koje osiguraju sufinanciranje na natječaju.
U izvještajnom razdoblju je komunalni redar educiran i obučen za obavljanje poslova
prometnog redara, odnosno za nadzor i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih
vozila te upravljanje prometom. 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.
Za rad Uprave se u izvještajnom razdoblju izdvojilo 720.596,23 kn ili 45,36 % od plana.

6. Protokolarne i ostale aktivnosti
Kako sam već navela na početku ovog izvještaja, od samog stupanja na dužnost
započela sam s 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.
Od protokolarmih aktivnosti spomenuti ću samo najvažnije.
Valja naglasiti da je po prvi put u Raši održana službena komemoracija u povodu velike
rudarske tragedije koja se dogodila 28. veljače 1940. godine. U sklopu toga je u dvorani
bivšeg kina na trgu postavljena izložba fotografija „Raša – rudarski grad 4.11.1937.“, gdje je
na više od 30 fotografija prikazan nastanak Raše. Izložba je prije toga otvorena u Trstu, a
otvorio ju je predsjednik Regionalnog vijeća Furlanije Julijske Venecije Franco Iacop, glavni
pokrovitelj.
Veliki doprinos priči o Raši ostvaren je promocijom knjige Rinalda Racovza „Raša,
remek-djelo graditeljstva moderne“. U knjizi je iznijeto mnogo podataka o primijenjenim
graditeljskim tehnikama, ali i o povijesti nastanka općinske uprave u Raši.
U funkciji članice Upravnog odbora Udruge općina, a kako predstavnica iz Istarske
županije, prisustvovala sam sastanku s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom GrabarKitarović. Iznijeto je mnoštvo prepreka s kojima se, kao prva karika između naroda i države,
suočavamo u svakodnevnom obavljanju posla.

7. Tekuća problematika
U ovom dijelu spomenuti ću onu važniju problematiku.
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u osnovnoj školi u Raši je vrlo važna
problematika, jer su prepreka namjeri da se nekretnina prijavi na natječaj za dobivanje
bespovratnih sredstava za kompletnu obnovu. Obavijestili smo vlasnika stana o našim
namjerama obnove škole, gdje smo dobili njegovu suglasnost. Nakon izvršene procjene
sudskog vještaka građevinske struke, sredstva su osigurana u I izmjenama i dopunama
Proračuna. Vlasnika smo obavijestili o izvršenoj procjeni.
Vlasnik ima namjeru prodati stan, međutim, drži da je vrijednost stana mnogo veća.
Obzirom na nemogućnost postizanja dogovora oko vrijednosti stana, pokrenuli smo sudski

postupak u kojem će se sudskim putem odrediti vrijednost stana i na taj način riješiti ova
situacija, te omogućiti da se projekt obnove škole zaista dogodi.
Već sam prije navela problematiku koja nas je usporila u dovršetku glavnog projekta
obnove i rekonstrukcije sportskog kompleksa u Raši. Izradili smo konzervatorski elaborat koji
sadržava smjernice za obnovu i dobili pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela.
Međutim, zapelo je kod definiranja obuhvata nadstrešnice na tribinama, pa smo se
suočili s činjenicom da se ni nakod godinu i pol dana, nadležna konzervatorica nije odlučila
na jedno od predloženih rješenja, a projektantica je napravila čak osam varijanti. Odradili
smo više sastanaka s nadležnim u Konzervatorskom odjelu u Puli. Pomoć smo zatražili i od
nadležnog Ministarstva kulture, tražeći da se oformi komisija ili povjerenstvo koje bi pomoglo
da se odabere najbolje rješenje.
I u ranijim izvještajima o radu naglašavala sam da sam, svjesna problematike koju iz
sigurnosnog aspekta za lokalnu zajednicu predstavljaju zapušteni poslovni objekti
(nekadašnja upravna zgrada Prvomajske) u središtu naselja Raša, inicirala sastanke kod
odgovornih vlasnika nekretnina u tvrtki Hypo Alpe Adria Poslovodstvo u Zagrebu. Unatoč
obećanjima iz tvrtke da će se urgentno intervenirati i zatvoriti ulaze u zgradu konkretne
reakcije još nema pa sam požurnicom iznova pozvala na odgovornost vlasnike nekretnine.

Zaključna riječ Općinske načelnice
Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća,
podneseno polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje
siječanj - lipanj 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, 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.
Od početka sam krenula osmišljavati i donositi odluke koje donose napredak u svim
segmentima, te predlagati odluke vijećnicama i vijećnicima Općinskog vijeća, uvijek s ciljem
svekolikog razvoja i boljitka Općine Raša. Veliki sam napor i trud posvetila na svim poljima, a
sve s ciljem da bi naša općina započela korisititi svoj veliki privredni potencijal.
Iskreno vjerujem da polugodišnje Izvješće o mom radu govori o odgovornoj politici
upravljanja, o kontroli financija, te i o velikim naporima da vodimo Rašu u pravcu daljnjeg
razvoja.

OPĆINSKA NAČELNICA
mr. sc.Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.

