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Raša, 18. ožujka 2022.  
 
Na temelju članka 40. Statuta Općine Raša, (Službene novine Općine Raša broj 4/09., 5/13. i 
4/18.), Općinska načelnica podnosi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće o radu Općinske načelnice 

 

za razdoblje srpanj – prosinac 2021. 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 2021. godine obuhvaća poslove 

od lokalnog značaja koji su u djelokrugu jedinice lokalne samouprave, kao i one koji su 

rezultat suradnje s raznim tijelima na županijskom i državnom nivou, a u cilju ostvarenja 

razvoja i napretka cjelokupne lokalne zajednice. 

 

Rad u ovom izvještajnom razdoblju vezan je uz nastup novih okolnosti i pojavu 

pandemije COVID-19. I aktivnosti rada načelnice i aktivnosti rada službenika Jedinstvenog 

upravnog odjela prilagođene su novim uvjetima rada, sukladno uputama Stožera.  

 
      Područja djelovanja provedenih i realiziranih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja 
srpanj - prosinac 2021. godine odnose se na:  
       

1. Upravljanje proračunom i poslovanjem 
2. Komunalni sustav, zaštita ljudi i okoliša 
3. Rad Uprave 

 
 
 

1. Upravljanje proračunom i poslovanjem 

 
Proračunom za 2021. godinu nastavlja se čuvati socijalnu sigurnost žitelja Općine Raša, 

kao i kontinuitet projekata važnih za razvoj Općine.  

 

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 
8.454.778,17 kn ili 63,7% godišnjeg plana. 

 
U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 6.194.913,42 

kn ili 44,6 % godišnjeg plana. 
 

U izvještajnom razdoblju, Općina Raša nije kreditno zadužena i nije davala jamstva. 

 

Kroz upravljanje proračunom zadržava postignuta razina socijalne zaštite građana putem 

postojećih oblika pomoći. Stoga je nastavljeno 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.  

 



Nastavljeno je i s redovnim sufinanciranjem produženog boravka u OŠ Ivan Batelić Raša,  

sufinanciranjem dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ i dječjeg vrtića „Gloria“. Nastavlja se 

isplatama stipendija i školarina, kao i sa sufinanciranjem udžbenika, radnog materijala i 

školskog pribora za osnovnoškolce.  

 

Također, kontinuirano se financijski prate sve aktivnosti i djelatnosti Javne vatrogasne 

postrojbe Labin, Područne vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Istarske županije, 

kao i aktivnosti udruga u području sporta, kulture i civilnog društva. 

 

Početkom izvještajnog razdoblja, Općini Raša je uručena prestižna titula Općina – 

prijatelj djece!, kao najviše javno društveno priznanje za ostvarivanje prava i potreba djece 

priznatih u Konvenciji UN o pravima djeteta, uzorne skrbi u svim područjima života djece, 

osmišljavanju njihovih aktivnosti te za unapređivanje života najmlađih.  

 

U izvještajnom razdoblju objavljeno je da je Općina Raša dobila najvišu ocjenu – peticu u 

istraživanju transparentnosti proračuna. Istraživanje svih hrvatskih županija, gradova i općina 

proveo je Institut za javne financije.  

 

Sredinom izvještajnog razdoblja dobivena je suglasnost Vlada RH za zaduženje u svrhu 
financiranja kapitalnog projekta „Kulturno - komercijalni kompleks u Raši – Karlota“.  Odluku 
o zaduživanju za realizaciju kapitalnog projekta prethodno je donijelo Općinsko vijeće Općine 
Raša. 

 

Pred sam kraj izvještajnog razdoblja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije odobrilo je Općini Raša prva bespovratna sredstva za provedbu projekta 
„Kulturno - komercijalni kompleks u Raši – Karlota“. 

 

 

2. Komunalni sustav, zaštita ljudi i okoliša 

 
Nastavljaju se aktivnosti rada po programima izgradnje i održavanja objekata komunalne 

infrastrukture, te aktivnosti potrebne za tijek turističke sezone. 
 
U novim uvjetima rada i poslovanja nastavile su se pojačane aktivnosti na održavanju 

čistoće, deratizacije i dezinfekcije javnih površina s ciljem preventivnog postupanja u zaštiti 
zdravlja ljudi.   

 
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 na području Općine Raša započela je podjela spremnika za 
odvojeno prikupljanje otpada koji su 85% sufinancirani putem Europske unije.  
 
      U izvještajnom razdoblju su, a nakon provedenog postupka javne nabave, započeti  
radovi na sanaciji dimnjaka u naselju Raša, čime dimnjak više neće predstavljati sigurnosnu 
ugrozu. Osim tog aspekta, radi se i o očuvanju industrijske i kulturne baštine naselja Raša.
   
      Krajem izvještajnog razdoblja, u naselju Trget postavljena je nova prometna signalizacija, 
čime je dovršen projekt uređenja priobalnog dijela naselja, te je prigodno obilježen dovršetak 
radova na novoj lučici za komunalne vezove.  



5. Rad Uprave 

 
U razdoblju od srpnja do prosinca Općinska načelnica donijela je 154 akta, a izdano je 5 

brojeva Službenih novina Općine Raša. Upisana su 142 upravna i 282 neupravni predmet. 

 

Poštujući novonastale okolnosti i pravila pripremljeno je i održano 5 sjednica Općinskog 

vijeća Općine Raša.  

 

U izvještajnom razdoblju su se nastavile primjenjivati mjere pomoći gospodarstvu i 
drugim obveznicima na području Općine Raša, kao i mjera pomoći građanima na način da 
mogu bez plaćanja naknade pošti podmirivati svoje obveze za komunalnu naknadu i 
najamninu za stanove Općini Raša.  

 
Veliki trud je tijekom izvještajnog razdoblja posvećen provedbi postupka donošenja 

Odluke o socijalnoj skrbi za područje Općine Raša, kako bi osigurali odgovarajuće razine 
socijalne zaštite stanovništva. Odluka predviđa niz oblika pomoći koji značajno premašuju 
standard i obveze koje propisuje Zakon o socijalnoj skrbi. 

 
Pripremljena je dokumentacija za opremanje multimedijom prostor ex kino dvorane i 

prijavljena na natječaj za bespovratna sredstva pri Ministarstvu kulture i medija, te su 
sredstva i dobivena u 2022. godini. 

 
      Mnogo se truda uložilo u pripremu dokumentacije za naselje Raša, od elaborata Analize 
postojećeg stanja na području naselja Raša, Preliminarne koncepcije programske osnove za 
naselje Raša, idejnog projekta za ugradnju rasvjete dimnjaka do idejnog projekta za obnovu 
bazena, te je poslana na mišljenje Konzervatorskom odjelu u Puli. Povratna informacija se 
još čeka. 
 
 
 
 

Zaključna riječ Općinske načelnice 

 

Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća, 
 

podneseno polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje 
srpanj - prosinac 2021. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnice kao 
izvršnog tijela Općine, te rada općinske uprave.  
 

Odluke koje su u ovom izvještajnom razdoblju donesene bile su prilagođene uvjetima 

rada zbog pojave pandemije COVID-19.   

Kao i dosada, cilj je obavljati poslove na način koji osigurava uvjete za što kvalitetnije 
zadovoljavanje potreba građana, te odgovorno i kvalitetno upravljati proračunskim 
sredstvima. 

 
                                                          Općinska načelnica 

                                                              mr. sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj., v.r. 

 

 


