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AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

 

I 

 

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 

31/20, 20/21), članka 5. i 7. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“, br. 126/19) te članka 

38. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinska 

načelnica Općine Raša dana 9. veljače 2022. godine donijela je slijedeću  

 

Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju  

Stožera civilne zaštite Općine Raša 

                    

Članak 1. 

 U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Raša („Službene novine 

Općine Raša“, br. 5/21) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se na način da se EDI PALISKA razrješuje 

dužnosti zapovjednika Stožera civilne zaštite Općine Raša (u daljnjem tekstu: Stožer), te se umjesto 

imenovanog za zapovjednika Stožera imenuje: 

 SAŠA STEPANČIĆ, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Labin. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Raša“. 

KLASA: 024-02/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-1-22-2 

Raša, 9. veljače 2022. 
 

                                                                                                                                                                                                                 

                            OPĆINSKA NAČELNICA  

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

 
 
Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15, 37/21), članka 
27. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine 
Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 23/15) i članka 38. Statuta Općine Raša („Službene novine 
Općine Raša“ broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), a nakon razmatranja prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje 
prijava pristiglih na Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 
2022.godinu, Općinska načelnica Općine Raša dana 8. ožujka 2022. godine donosi 
 

Odluku 
o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2022. 

godinu koje provode udruge  
 
 

Članak 1. 
 
Ovom se Odlukom definiraju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni 
natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2022. godinu, objavljen 3. 
siječnja 2022.godine. 
 

Članak 2. 
 
U 2022. godini će se iz Proračuna Općine Raša financirati provedba programa udruga u području sporta, 
u ukupnom iznosu od 427.000,00 kuna, i to: 
 
 

 
  

 

Broj prijave Naziv prijavitelja, 

adresa i OIB 

Naziv programa Predloženi 

iznos  

financiranja 

KLASA: 402-01/22-01/1 

URBROJ: 363-22-3 

Jedriličarski klub „DELFIN“ 

Pula, Marsovo Polje 8 

OIB: 72401122700 

Manifestacija 4. Trget 

kup (regata) 

 

 

2.000,00 

KLASA: 402-01/22-01/1 

URBROJ: 363-22-4 

Nogometni klub „CEMENT“ 

Koromačno, Viškovići 60 

OIB: 93479034213 

Redovna godišnja 

aktivnost udruge 

150.000,00 

KLASA: 402-01/22-01/1 

URBROJ: 363-22-5 

Boćarski klub „RAŠA“  

Raša, Liburnijska bb 

 OIB 55210152282 

Redovna godišnja 

aktivnost udruge 

35.000,00 

KLASA:402-01/22-01/1 

URBROJ: 363-22-6 

Nogometni klub „RAŠA 1938“  

Raša, Nikole Tesle 7 

 OIB 55872962372 

Redovna godišnja 

aktivnost udruge 

160.000,00 

KLASA: 402-01/22-01/1 

URBROJ: 363-22-7 

Društvo športova na moru 

„Koromačno“ 

Koromačno 17,  

OIB 14190239355 

Redovna godišnja 

aktivnost udruge 

20.000,00 

KLASA: 402-01/22-01/1 

URBROJ: 363-22-8 

Stolnoteniski klub „BROVINJE“  

Koromačno, Brovinje 23B, OIB 

23108957729 

Redovna godišnja 

djelatnost udruge 

30.000,00 

KLASA: 402-01/22-01/1 

URBROJ: 363-22-9 

Sportsko ribolovno društvo 

„GALEB“ 

Raša, Nikole Tesle 9 

OIB 58640621116 

Redovna godišnja 

aktivnost udruge 

30.000,00 
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Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Raša za 2022. godinu na poziciji: 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1013, aktivnost A 101301. 
 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Raša“. 

KLASA: 024-02/22-01/10 

URBROJ: 2163-31-1-22-3 

Raša, 8. ožujka 2022. 

                                                                                                    Općinska načelnica 

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

 

 
 Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21) 
i članka 38. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21) donosi 
 
 

ODLUKU 
o donošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

na području Općine Raša za 2021. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

 Donosi se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Raša za 2021. 
godinu. 
 
 Izvješće se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio. 
 

Članak 2. 
 

 Izvješće iz članka 1. ove Odluke dostavit će se Istarskoj županiji – Upravnom odjelu za održivi 
razvoj do 31. ožujka 2022. godine  
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 
Raša“. 

 
 
KLASA: 024-02/22-01/12 
URBROJ: 2163-31-1-22-6 
Raša, 23. ožujka 2022. 

                                                                                                                                                                                                                 
              OPĆINSKA NAČELNICA 
                                                                               mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj.,v.r. 
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Izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom 

na području Općine Raša za 2021. godinu 
 

 
1. OPĆI PODACI 
 

Naziv JLS RAŠA 

Površina JLS 80,15 km2 

Broj stanovnika 2.861 

Naziv davatelja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada koje djeluje na području JLS 

1. MAJ d.o.o. Labin 

 
 

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM 
 
Građevine za gospodarenje otpadom: 

- za sakupljanje (skladište otpada, pretovarna stanica, reciklažno dvorište, reciklažno dvorište 
za građevni otpad 

- za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom 
 

Vrsta građevine za 
GO 

Naziv lokacije k.č./k.o. Planirana 
(prostornim 
planom JLS) 

Izgrađena sanirana 

Pretovarna stanica Odlagalište Cere 2089/2, Cere da da  

Reciklažno dvorište Odlagalište Cere 2089/2,  Cere da ne  

Sortirnica Odlagalište Cere 2089/2,  Cere da ne  

Kompostana Odlagalište Cere 2089/2,  Cere da ne  

Odlagalište  
komunalnog i 
neopasnog otpada 
Cere 

Odlagalište Cere 2089/2,  Cere da da da 

 
 
Odlagališta komunalnog odnosno građevnog otpada 
 

 
Naziv odlagališta (odlagališta 

komunalnog otpada i 

odlagališta građevnog 

otpada) 

Opis/dokumentacija/akti Status korištenja Status sanacije 

Odlagalište komunalnog i 

neopasnog otpada Cere 
Lokacijska: 

Klasa:UP-I-350-05/04-01/17 od 
14. travnja 2004. 

Građevinska: 

Klasa:UP/I-361-03/08-01/1235 od 
26. ožujka 2009. 

Uporabna: 

Aktivno Sanirano, otpad se odlaže na 

sanitaran način 
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Klasa: UP/I-361-05/11-01/72 od 

14. veljače 2012. 

 

Pretovarna stanica: 

Uporabna dozvola  KLASA: UP/I 

361-05/14-01/492, UR.BROJ: 

2163/1-18-03/6-15-8 od 16. 

siječnja 2015. godine. 

 

Građevinska dozvola, KLASA: 

UP/I-361-03/16-01/000015, 

URBROJ: 2163-1-18-03/5-16-

0007 od 9.5.2016.)  za fazu 3: 

uređenje platoa reciklažnog 

dvorišta, izgradnja nadstrešnice 

za opasne komponentne 

komunalnog otpada, izgradnja 

hale za sortiranje, te prateće 

infrastrukture. 

 

Izmijenjena i dopunjena 

građevinska dozvola, KLASA: 

UP/I-361-03/19-01/1338, 

URBROJ: 2163-1-18-03/5-19-4 od 

24.7.2019. za: Hala za 

problematični otpad i oprema RD 

 

Elaborat zaštite okoliša za 

postupak ocjene o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na 

okoliš, svibanj 2021. 

 

Odlagalište Cere formirano je 1975. godine, a 2004. godine izradom projektne dokumentacije započeta 
je prva (I) faza sanacije i rekonstrukcije postojećeg odlagališta komunalnog otpada Cere. Za navedeno 
podnositelj zahtjeva ishodovao je Uporabnu dozvolu KLASA: UP/I 361-05/11-01/72, UR.BROJ: 2163/1-
18-03/1-12-8 od 14. veljače 2012. godine. Tijekom 2013. započela je druga (II) faza sanacije i 
rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere izradom  projektne  dokumentacije  za  izgradnju 
reciklažnog dvorišta, sortirnice, kompostišta i pretovarne stanice na lokaciji odlagališta otpada Cere. 
Izrađeni su idejni i glavni projekti te je izgrađena pretovarna stanica. Za fazu 2 - formiranje platoa za 
izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice i pretovarne stanice sa svim infrastrukturnim sadržajima te 
izgradnju pretovarne stanice podnositelj zahtjeva posjeduje Uporabnu dozvolu  KLASA: UP/I 361-05/14-
01/492, UR.BROJ: 2163/1-18-03/6-15-8 od 16. siječnja 2015. godine.  

Nadalje, ishodovana je Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000015, URBROJ: 2163-1-
18-03/5-16-0007 od 9.5.2016.) za fazu 3: uređenje platoa reciklažnog dvorišta, izgradnja nadstrešnice 
za opasne komponentne komunalnog otpada, izgradnja hale za sortiranje, te prateće infrastrukture. 
Kako bi se moglo odvojeno izgraditi reciklažno dvorište i sortirnica provedene su izmjene potrebne za 
dobivanje zasebnih uporabnih dozvola za reciklažno dvorište i sortirnicu. Zbog toga je donesena 
Izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta, KLASA: UP/I-361-03/19-
01/1338, URBROJ: 2163-1-18-03/5-19-4 od 24.7.2019.  

Sukladno zakonskim zahtjevima, predstoji rješavanje statusa odlagališta Cere. Za odlagalište je u 
prosincu 2020. godine pokrenut postupak provjere okolnosti koji utječu na ostvarivanje prava 
dodijeljenih TD 1. MAJ d.o.o. dozvolom za gospodarenje otpadom koja je vrijedila do 31.12.2020. 
godine. Postupak je pokrenut od strane nadležnog odjela u županiji. Izrađen je Elaborat zaštite okoliša 
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za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te se već više od 9 mjeseci čeka 
mišljenje nadležnog Ministarstva. Predstoji izrada glavnog projekta za zatvaranje odlagališta. U rujnu 
2021. godine izrađen je Elaborat količina i izračun preostalog kapaciteta odlagališta koji iznosi oko 6.000 
m3. Nakon popunjavanja tog kapaciteta prestaje  odlaganje otpada i kreće postupak zatvaranja 
odlagališta.  

U 2021. godini na odlagalištu neopasnog otpada Cere zbrinuto je ukupno 2.938  tona neopasnog 
otpada. U ŽCGO Kaštijun putem pretovarne stanice zbrinuto je 3.606 tona miješanog komunalnog 
otpada. 

U Općini Raša tokom 2021. godine redovito se, dvaput godišnje, postavlja mobilno reciklažno dvorište 
u naseljima. 
 

Mobilno 
reciklažno 
dvorište** 

Nabavljeno (DA)/ 
Planirano kada (napisati 
planirani datum nabave) 

Broj lokacija Popis lokacija 

Da DA, nabavljeno novo 
RD koje  zajednički 
koriste općine Raša i 
Sv. Nedelja 

6 Koromačno, Ravni, Sveta Marina, 
Trget, Zartinj, Kunj 

 
Zeleni otoci 

 
Broj lokacija zelenih 
otoka na području JLS 

Vrste otpada koje se na odvojeno sakuplaju na 
zelenim otocima 
(PET/MET ambalaža, staklo, papir/karton, 
ostalo – navesti koja vrsta) 

Tvrtka koja prazni spremnike sa 
lokacija zelenih otoka 

33 PET/MET ambalaža, staklo, papir/karton 1. MAJ d.o.o. 

1 tekstil       1. MAJ d.o.o. 

 
3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM  
 

JLS je izradila PGO temeljem ZOGO DA  

PGO JLS izrađen sukladno Zakonu o otpadu (i važeći 
je temeljem članka 174. ZOGO) 

DA 

Puni naziv PGO Plan gospodarenja otpadom za područje GRADA 
LABINA i općina RAŠA, KRŠAN, SVETA NEDJELJA i 
PIĆAN za razdoblje 2017.-2022. godine – separat za 
Općinu Raša 

Ishodovana suglasnost IŽ (članak 21. ZOGO) DA 

Plan objavljen u Sl glasilu Službene novine Općina Raša, broj 3/18.  

Izmjene i dopune PGO NE 

Ciljevi iz PGO Cilj: Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim 
otpadom (KO) 
Podciljevi: 
1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog KO za 5% 
u odnosu na ukupno proizvedenu količinu KO u 2015. 
g. 
1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada 
(prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.) 
1.3.Odvojeno prikupiti 40% bio-otpada iz KO 
1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada 

Mjere PGO 1.1.2. Uspostava centara za ponovnu uporabu 
1.1.3. Kućno kompostiranje 
1.2.1. Nabava opreme i vozila za odvojeno 
sakupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila 
1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojenog 
sakupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i 
dr. (sortirnica) 
1.2.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta 
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1.2.4. Uvođenje naplate prikupljanja i obrade 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po 
količini 
1.3.2. Nabava opreme i vozila za odvojeno 
sakupljanje biootpada 
1.3.3. Izgradnja postrojenja za boilošku obradu 
odvojeno prikupljenog biootpada 
1.4.2. Praćenje udjela biorazgradivog otpada u MKO 

 
 
4. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU 
 

Redni 
broj 

Naziv divljeg 
odlagališta 

Procijenjena 
količina otpada 
u m3  

Najzastupljenija 
vrste odbačenog 
otpada 

Divlje odlagalište uklonjeno  

NE DA, po 
nalogu 
inspekcije 

DA, na 
inicijativu 
JLS 

1. Brgod 12.000 Građevni NE   

2.  Lončari 3.000 Građevni NE   

       

       

       

       

  
5.MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 
NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I 
AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 

 
Za područje Općine Raša u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeno 

je i podijeljeno korisnicima 2955 komada spremnika (1700 komada spremnika 120 lit za papir, 1255 

komada spremnika 240 lit za plastičnu i metalnu ambalažu). Time je uspostavljen sustav prikupljanja 

otpada „od vrata do vrata“. 

Tijekom 2021. godine proveden je od strane 1.MAJ-a EU-projekt nabave novih komunalnih vozila, te je 

projekt, posebice dio informiranja i vidljivosti, iskorišten i za promociju odvojenog prikupljanja otpada 

(kroz razne medije, uključujući radio, LED ekrane i jumbo plakat). 

Edukacija građana tijekom 2021. godine najviše se vodila komunikacijom kroz web stranice 1.MAJ-a 

d.o.o. i projekta „Zelene navike za održivu Labinštinu“, te kroz Facebook profil 1.MAJ-a d.o.o.  

6. POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, 
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA 
OTPADOM 

 
R.br. Naziv provedenog projekta Utrošena financijska 

sredstva 
Izvor financijskih 
sredstava 

1 Nabava komunalnih vozila za odvojeno 
prikupljanje otpada na Labinštini 

1.417.137,00 kn 85% EU, 15% 1. MAJ 
d.o.o. 

2 Green plus projekt – Markat bez plastike 76.927,00 kn 1. MAJ d.o.o. 

3 informiranje na web i Facebook stranicama 
1.MAJ-a 

/ 1.MAJ d.o.o. 

5 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje 
komunalnog otpada 

 88.404,38 kn 85% EU, 15% Općina 
Raša 

 
7. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

 
 

R.br. Predviđeno PGO za 2021. god Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO 

Napomena 
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1 Spremnici za sakupljanje otpada na 

mjestu nastanka (papir, biootpad, 

vrećice) 

DJELOMIČNO Nabavljeno je 2955 komada spremnika (1700 

komada spremnika 120 lit za papir, 1255 

komada spremnika 240 lit za plastičnu i 

metalnu ambalažu.  

Biootpad se prikuplja zajedno sa miješanim 

komunalnim otpadom. 

2 Vrtni komposteri NE Nisu osigurana financijska sredstva za 

nabavu. 

3 Sortirnica NE Čeka se na donošenje zajedničke odluke na 

nivou županije o optimalnom broju i 

lokacijama sortirnica. U toku izrada studije čiji 

nositelj je IŽ. 

4 Kompostana NE Čeka se na donošenje zajedničke odluke o 

potrebi za kompostanama na području IŽ. 

5 Specijalna vozila za prikupljanje 

otpada 

DA Nabavljena 2 komunalna vozila za odvojeno 

prikupljanje korisnog otpada. Radi se o 

dvama vozilima tipa Mitsubishi fuso canter 

zapremnine nadogradnje od po 8 m3, dva 

kamiona tipa podizač za prijevoz kontejnera 

za glomazni otpad, te je uzeto u najam 

komunalno vozilo zapremnine nadogradnje 

10 m3.  

6 Sanacije i zatvaranje službenih 

odlagališta 

DJELOMIČNO Tijekom 2018. godine prestalo se trajno 

odlagati miješani komunalni otpad na 

odlagalištu Cere.  

U 2021. godini započelo se s izradom 

projektne dokumentacije za zatvaranje 

odlagališta. 

7 Sanacija divljih odlagališta NE Zahvat će se prijaviti na natječaj za 

sufinanciranje 

8 Edukacija i nadzor DA Provodi se kroz postojeće kanale za 

informiranje. 

9 Projektno-tehnička dokumentacija DA Izrađena je Elaborat zaštite okoliša za 

postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliš te se već više od 9 mjeseci 

čeka mišljenje nadležnog Ministarstva. 

Predstoji nam izrada glavnog projekta za 

zatvaranje odlagališta. 

 

8.ZAKLJUČAK 

 

U 2021. godine izvršena je distribucija individualnih spremnika za odvajanje otpada u svim naseljima na 

području Općine Raša. U naselju Raša već je ranije uspostavljen sustav prikupljanja plastične i metalne 

ambalaže putem spremnika te papira i stakla putem vrećica. Time je kompletiran sustav sakupljanja 

korisnog otpada na kućnom pragu na cijelom području pružanja javne usluge. Nadalje, početkom 2021. 
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godine postavljeni su polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad i odvojeno prikupljanje 

otpada u naseljima Ravni i Sv. Marina. 

Na županijskoj razini razmatraju se planovi o izgradnji sortirnica (ključna pitanja su lokacije i kapaciteti), 

a što će dodatno poboljšati sustav i stvoriti preduvjete za održivo gospodarenje otpadom. I dalje se vode 

pripreme za buduće zatvaranje odlagališta Cere, a to će se dogoditi kad se iskoristi projektirani kapacitet 

odlagališta. Na odlagalište se od 2018. godine trajno odlaže neopasni otpad, dok se miješani komunalni 

otpad predaje u ŽCGO Kaštijun. 

Neophodno je nastaviti s edukacijom učenika i ostalih građana o pravilnom postupanju s otpadom, 

radijskim emisijama, radionicama na temu održivog gospodarenja otpadom te podjelom edukativnog 

materijala u obliku letaka i brošura.  
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

I 

 

 Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 4/09, 5/13, 4/18, 

2/21), a u svezi s člankom 69. stavkom 4. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 84/21) 

i člankom 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17, 84/19, 14/20 – 

Rješenje USRH), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2022. godine 

donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu 

 

I 

 Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

i biorazgradivog otpada, Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin, za 2021. godinu. 

 Izvješće iz prethodnog stavka sadržano je u propisanom obrascu IRDJU.  

II 

 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

III 

 Trgovačko društvo 1. Maj d.o.o. Labin dužno je Izvješće iz točke I. ovog Zaključka dostaviti 

Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. 

IV 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 

Raša”. 

 Predmet objave je i obrazac IRDJU. 

KLASA: 024-03/22-01/2 

URBROJ: 2163-31-3-22-2 

Raša, 30.ožujka 2022. 

 

 

                                                                                                           Predsjednik  

                                           Općinskog vijeća 

                                                                                                                  Željko Zahtila,v.r. 
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IRDJU - IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE 

 

Temeljem članka 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13, 73/17, 14/19, 

98/19) davatelj javne usluge dužan je dostaviti Izvješće o radu na propisanom obrascu temeljem članka 22. 

Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine", br. 50/17, 84/19, rješenje USRH "Narodne 

novine", broj 14/20) do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu. 

Obrazac IRDJU sastoji se od sedam zasebnih listova koje je potrebno popuniti. Obrazac se dostavlja 

Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (Zavod za zaštitu okoliša i prirode) u excel formatu 

elektroničkom poštom na statistike.otpada@mingor.hr. Obrazac se popunjava zasebno za svaku jedinicu 

lokalne samouprave. 

 

Na zadnjem listu nalazi se polje NAPOMENA za slobodan unos raznih napomena/informacija vezanih za bilo 

koji dio obrasca. 

 

Svi dokumenti koji se žele dodati ovom obrascu (npr. cjenik, analiza sastava komunalnog otpada, i sl.) 

dostavljaju se elektroničkom poštom zajedno s obrascem. 

Napomena: Samo određena polja ovog obrasca predviđena su za unos podataka dok su ostala polja zaključana te 

se ne mogu obilježiti niti uređivati. 

Prvi list pod nazivom DIO I. (1.,2.,3.) uključuje poglavlje: 

I. OPĆI PODACI O PODRUČJU PRUŽANJA JAVNE USLUGE, OBRAČUNSKIM MJESTIMA, KORISNICIMA USLUGE I 

ODVOJENOM SAKUPLJANJU OTPADA, 

te potpoglavlja: 

1. IZVJEŠTAJNA GODINA 

2. PODACI O DAVATELJU JAVNE USLUGE 

3. PODACI O PODRUČJU PRUŽANJA JAVNE USLUGE, OBRAČUNSKIM MJESTIMA, KORISNICIMA USLUGE 

Potpoglavlje 4. PODACI O ODVOJENOM SAKUPLJANJU OTPADA podijeljeno je u pet zasebnih listova koji 

sadrže tablice, a dijeli se na: 

- DIO I. (4.a) - podaci o odvojenom sakupljanju otpada 

- DIO I. (4.a1_dio1) - odvojeno sakupljanje "od vrata do vrata" - reciklabilni otpad 

- DIO I. (4.a1_dio2) - odvojeno sakupljanje "od vrata do vrata" - biootpad 

- DIO I. (4.a2) - odvojeno sakupljanje putem spremnika na javnim površinama 

- DIO I. (4.b,c,d,e) - sustav za posebne kategorije otpada, reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta te komposteri 

Zadnji list pod nazivom DIO II. i III. sastoji se od poglavlja: 

II. PODACI O REDOVITOSTI SUSTAVA 

III. PODACI O KVALITETI PRUŽANJA JAVNE USLUGE I EKONOMSKOJ UČINKOVITOSTI SUSTAVA SAKUPLJANJA 

KOMUNALNOG OTPADA 

 

Zadnji list sadrži i podatke o cjeniku za javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te 

analizi sastava komunalnog otpada. Također, na ovom listu nalazi se polje NAPOMENA u koje se mogu upisati razne 

napomene vezane za bilo koji dio obrasca. 
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Obrazac IRDJU 

IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE 

(prema članku 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, "Narodne novine" broj 50/17) 

 
 

I. OPĆI PODACI O PODRUČJU PRUŽANJA JAVNE USLUGE, OBRAČUNSKIM MJESTIMA, 

KORISNICIMA USLUGE I ODVOJENOM SAKUPLJANJU OTPADA 

1. IZVJEŠTAJNA GODINA 2021. 

2. PODACI O DAVATELJU JAVNE USLUGE 
 

a) Naziv davatelja javne usluge: 1. MAJ d.o.o. Labin 

b) Adresa davatelja javne usluge: Vinež 81, 52220 LABIN 

c) Kontakt telefon: +385 52 855 375 

d) Kontakt e-mail: info@prvimaj.hr 

3. PODACI O PODRUČJU PRUŽANJA JAVNE USLUGE, 

OBRAČUNSKIM MJESTIMA, KORISNICIMA USLUGE 
 

a) Naziv županije: ISTARSKA 

b) Naziv jedinice lokalne samouprave: OPĆINA RAŠA 

c) Broj stanovnika jedinice lokalne samouprave: 3183 

 
 

d) Područje pružanja javne usluge (nabrojati pripadajuća 

naselja): 

Barbići, Brgod, Brovinje, Crni, Drenje, 

Koromačno, Krapanj, Kunj, Letajac, Most- 

Raša, Polje, Raša, Ravni, Skitača, 

Skvaranska, Stanišovi, Sveta Marina, Sveti 

Bartul, Sveti Lovreč Labinski, Topid, 

Trget, Trgetari, Viškovići 

e) Broj stanovnika obuhvaćen javnom uslugom: 3183 

f) Broj obračunskih mjesta: 1808 

g) Broj korisnika usluge: 2156 

h) Broj nekretnina koje se trajno ne koriste: 165 

i) Broj vozila za obavljanje javne usluge i usluge povezane s 

javnom uslugom 

 

15*-napomena 

j) Broj zaposlenih koji rade na poslovima javne usluge i 

usluge povezane s javnom uslugom: 
45*-napomena 
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4. PODACI O ODVOJENOM SAKUPLJANJU OTPADA 

a) Provodi li davatelj javne usluge odvojeno sakupljanje 

otpada za područje JLS? 
vrsta otpada odabrati DA ili NE 

biootpad  NE 

otpadni papir i karton  DA 

glomazni otpad  DA 

reciklabilni otpad:   

otpadna plastika  DA 

otpadni metal  DA 

otpadno staklo  DA 

ostalo (navesti vrstu otpada u sljedeću kolonu ): otpadni tekstil DA 
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a1) Odvojeno sakupljanje „od vrata do vrata“ - DIO 1. reciklabilni otpad 
 

Broj 

spremnika 

Boja 

spremnika 

Zapremnina 

spremnika 

Mjerna jedinica 

(m3 ili litra) 

Otpad koji se sakuplja u spremniku 

papir i 

karton 
metal staklo plastika ostalo 

1042 ZELENA 80 L 
    

MKO 

566 ZELENA 120 L 
    

MKO 

287 ZELENA 240 L 
    

MKO 

49 ZELENA 660 L 
    

MKO 

30 ZELENA 1100 L 
    

MKO 

2 ZELENA 5000 L 
    

MKO 

1 ZELENA 7000 L 
    

MKO 

525 ŽUTA 120 L 
 

DA 
 

DA 
 

525 VREĆICE PL 70 L DA 
    

525 VREĆICE ZE 70 L 
  

DA 
  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

a1) Odvojeno sakupljanje „od vrata do vrata“ - DIO 2. biootpad 
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Broj 

spremnika 

Boja 

spremnika 

Zapremnina 

spremnika 

Mjerna jedinica 

(m3 ili litra) 

Otpad koji se sakuplja u spremniku 

vrtni 

biootpad 

biootpad iz 

kuhinje ostalo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



SLUŽBENE NOVINE 

Stranica - 17 – Broj – 4     OPĆINE RAŠA       31.ožujka 2022. 

 
 

a2) Odvojeno sakupljanje putem spremnika na javnim površinama 
 

 
Broj 

spremnika 

 
Boja 

spremnika 

 
Zapremnina 

spremnika 

 
Mjerna jedinica 

(m3 ili litra) 

Otpad koji se sakuplja u spremniku 

papir i 

karton 

 

metal 

 

staklo 

 

plastika 

krupni 

(glomazni) 

otpad 

 

ostalo 

33 PLAVA 1100 L DA      

33 ZELENA 1100 L 
  

DA 
   

33 ŽUTA 1100 L 
 

DA 
 

DA 
  

1 SIVA 1500 L 
     

TEKSTIL 

18 ZELENA 1100 L 
     

MKO 

30 ZELENA 660 L 
     

MKO 

2 SIVA 5000 L 
     

MKO 
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b) Sudjeluje li davatelj javne usluge u sustavu za posebne kategorije 

otpada temeljem ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske 

učinkovitosti? 

 

vrsta otpada 

 

odabrati DA ili NE 

plastična ambalaža: PET NE 

HDPE NE 

PVC NE 

LDPE NE 

PP NE 

PS NE 

O NE 

metalna ambalaža:  NE 

ambalaža od papira i kartona:  NE 

tekstilna ambalaža:  NE 

staklena ambalaža:  NE 

drvena ambalaža:  NE 

višeslojna (kompozitna) ambalaža:  NE 

ostalo (navesti vrstu otpada u sljedeću kolonu ):   

  

  

  

  

  

 
 

c) Broj reciklažnih dvorišta kojima upravlja davatelj javne usluge: 0 

d) Broj mobilnih reciklažnih dvorišta kojima upravlja davatelj javne 

usluge: 
1 

e) Broj podijeljenih kompostera za kućno kompostiranje: 0 

 

 

 

II. PODACI O REDOVITOSTI SUSTAVA 

a) Broj naselja u kojima je dostupna javna usluga i usluga povezana s javnom 

uslugom izraženo kao:  
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a1) broj naselja 23 

a2) % odnosno udio od ukupnog broja naselja na području pružanja javne usluge 

(omjer broja naselja u kojima je dostupna javna usluga i usluga povezana s javnom 

uslugom i ukupnog broja naselja na području pružanja usluge) 

 

100,00% 

b) Broj naselja u kojima nije dostupna javna usluga i usluga povezana s javnom 

uslugom izraženo kao:  

b1) broj naselja 0 

b2) % odnosno udio od ukupnog broja naselja na području pružanja javne usluge 

(omjer broja naselja u kojima nije dostupna javna usluga i usluga povezana s 

javnom uslugom i ukupnog broja naselja na području pružanja usluge) 

 

0,00% 

c) Broj dana u izvještajnom razdoblju kad je javna usluga bila dostupna u svim 

naseljima na području pružanja: 
365 

d) Broj dana u izvještajnom razdoblju kad javna usluga nije bila dostupna (neovisno 

o razlogu):  

d1) u svim naseljima na području pružanja javne usluge 0 

d2) na više od 5 % obračunskih mjesta na području pružanja usluge 0 

d3) izraženo kao broj dana po obračunskom mjestu prema izrazu D = 

[(K1 × D1) + (K2 × D3) + … (Kn × Dn)] / (365 × B) 

pri čemu je: 

K1…n – broj obračunskih mjesta na kojima javna usluga nije bila dostupna 

D1…n – broj dana kad na određenom obračunskom mjestu javna usluga nije bila dostupna 

B – ukupni broj obračunskih mjesta na području pružanja javne usluge 

 

 
0 

III. PODACI O KVALITETI PRUŽANJA JAVNE USLUGE I EKONOMSKOJ UČINKOVITOSTI 

SUSTAVA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

a) Ukupni godišnji prihod javne usluge izražen u: 
 

a1) kunama 2.207.610,45 kn 

a2) kunama po toni otpada prikupljenog u sklopu javne usluge (broj iz a1 

podijeliti s brojem tona prikupljenog miješanog komunalnog otpada) 
4.119 kn/toni 

b) Ukupni godišnji prihod od usluge povezane s javnom uslugom izražen u: 
 

b1) kunama 116.298,63 kn 

b2) kunama po toni otpada prikupljenog u sklopu usluge povezane 

s javnom uslugom (broj iz b1 podijeliti s brojem tona prikupljenog otpada u 

sklopu usluge povezane s javnom uslugom) 

 
316 kn/toni 

b3) ostvaren temeljem ugovora s FZOEU o nadoknadi troškova odvojenog 

sakupljanja i obrade reciklabilnog komunalnog otpada 
0,00 kn 

c) Ukupni godišnji trošak javne usluge izražen u: 
 

c1) kunama 1.226.767,43 kn 

c2) kunama po toni otpada prikupljenog u sklopu javne usluge (broj iz c1 podijeliti s 

brojem tona prikupljenog miješanog komunalnog otpada) 
2.289 kn/toni 
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d) Ukupni godišnji trošak usluge povezane s javnom uslugom izražen u: 
 

d1) kunama 693.798,18 kn 

d2) kunama po toni otpada prikupljenog u sklopu usluge povezane s javnom uslugom 

(broj iz d1 podijeliti s brojem tona prikupljenog otpada u sklopu usluge povezane s javnom 

uslugom) 

 
1.887 kn/toni 

e) Udaljenost koju godišnje prijeđe vozilo prilikom obavljanja javne usluge izražen: 
 

e1) kao omjer zbroja kilometara kojih su u izvještajnom razdoblju prešla sva vozila u 

sklopu obavljanja javne usluge i ukupnog broja vozila kojima se obavlja javna usluga 

 

2.157 km 

f) Udaljenost koju godišnje prijeđe vozilo prilikom obavljanja usluge povezane s 

javnom uslugom izražen:  
f1) kao omjer zbroja kilometara kojih su u izvještajnom razdoblju prešla sva vozila u 

sklopu obavljanja usluge povezane s javnom uslugom i ukupnog broja vozila koji 

sudjeluju u obavljanju usluge povezane s javnom uslugom i ukupnog broja vozila 

kojima se obavlja usluga povezana s javnom uslugom 

 
2.229 km 

g) Broj prigovora i reklamacija korisnika javne usluge izražen kao: 
 

g1) ukupni broj izjavljenih prigovora i reklamacija korisnika javne usluge 7 

g2) omjer broja izjavljenih prigovora i reklamacija i broja korisnika javne usluge 0,30% 

Cjenik za javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada:  

a) Datum ishođenja suglasnosti na Cjenik: 3.5.2018., 31.10.2018. 

b) Datum stupanja Cjenika na snagu: 1.7.2018., 3.12.2018. 

c) Link na Cjenik na internetskim stranicama: 
http://prvimaj.hr/wp-

content/uploads/2018/11/C

jenik_JU_MKO_1.MAJ_sa-

PDV-om.pdf 

d) Kriterij naplate za korisnike javne usluge - FIZIČKE OSOBE:  

Volumen spremnika za otpad i broj pražnjenja spremnika (DA/NE) DA 

Masa predanog otpada (DA/NE) NE 

Datum primjene navedenog kriterija: 1.7.2018. 

e) Kriterij naplate za korisnike javne usluge - PRAVNE OSOBE:  

Volumen spremnika za otpad i broj pražnjenja spremnika (DA/NE) DA 

Masa predanog otpada (DA/NE) NE 

Datum primjene navedenog kriterija: 1.7.2018. 

Je li provedena analiza sastava komunalnog otpada (DA/NE)? NE 

Ako da, koje godine je provedena analiza:  

Dodaj dokument analize sastava (miješanog) komunalnog otpada 
Dokument se dostavlja putem e- 

pošte zajedno s obrascem (*) 

 

Obrazac ispunio (ime i prezime): 
SANDRA VIŠKOVIĆ 

MARKOVIĆ 

http://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2018/11/Cjenik_JU_MKO_1.MAJ_sa-PDV-om.pdf
http://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2018/11/Cjenik_JU_MKO_1.MAJ_sa-PDV-om.pdf
http://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2018/11/Cjenik_JU_MKO_1.MAJ_sa-PDV-om.pdf
http://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2018/11/Cjenik_JU_MKO_1.MAJ_sa-PDV-om.pdf
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Odgovorna osoba (ime i prezime): 
DONALD BLAŠKOVIĆ, 

direktor 

Mjesto i datum podnošenja Izvješća: LABIN,08.03.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA 

Davatelj usluge 1. MAJ d.o.o. 

financijska izvješća formira na 

razini društva kao što 

definiraju zakonski propisi, 

računovodstvena načela i 

standardi. Uslugu pruža na 

području 5 JLS. Nadalje 

prihode i troškove evidentira 

po kriterijima upravljačkog 

računovodstva na način da se 

troškovi i prihodi evidentiraju 

po nositeljima (profitni centri, 

organizacijske jedinice, sektori, 

mjesta troška). Za potrebe 

izrade ovog izvještaja prihodi i 

troškovi te prijeđeni kilometri 

izračunavali su se prema 

udjelima pojedinih JLS. Broj 

vozila kao i broj zaposlenih je 

ukupan broj kojim raspolaže 
1. MAJ d.o.o. za pružanje 

(*) Napomena: Obrazac IRDJU dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u excel formatu) elektroničkom poštom na 

statistike.otpada@mingor.hr 
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II 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

     

          Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15,118/18, 31/20, 20/21) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša  broj 

4/09, 5/13, 4/18, 2/21) Općinsko vijeće Općine Raša na  sjednici održanoj dana 30.ožujka 2022. godine 

donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite  

Općine Raša za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2021. 

godinu. 

Članak 2. 

 Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2021. godinu čini  

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine  

Raša» . 

  Godišnja analiza iz članka 1. ovog Zaključka nije predmet objave. 

 

 

KLASA: 024-03/22-01/2 

URBROJ: 2163-31-3-22-4 

Raša, 30.ožujka 2022. 

                                                                                                                                                           

                                                                                                              Predsjednik 

                                                                                                         Općinskog vijeća  

                                                                                                           Željko Zahtila,v.r. 
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III 

 
 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine„ broj 82/15, 118/18, 
31/20, 20/21) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18, 
2/21), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2022. godine donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Godišnjeg Plana razvoja Sustava civilne zaštite 

na području Općine Raša za 2022. godinu 
 
                   

I 

 
 Usvaja se Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2022. 
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

II 

 

 Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2022. godinu iz točke 
I. ovog Zaključka čini sastavni dio ovog Zaključka. 
   

III 

 

            Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 
Raša”. 

            Godišnji Plan iz točke I. ovog Zaključka nije predmet objave. 

 

KLASA: 024-03/22-01/2 

URBROJ: 2163-31-1-22-5 

Raša, 30. ožujka 2022. 

 

      

                        Predsjednik  
                     Općinskog vijeća  
           Željko Zahtila,v.r. 
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IV 

Na temelju članka 48. stavka 3. 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, 144/20), članka 11. stavak 1. 3. i 4. i članka 13.  Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja 

nekretninama u vlasništvu Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 9/16) i članka 26. Statuta 

Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Raša 

na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2022. godine donijelo je slijedeću  

 

O D L U K U 

 

Članak 1. 

 Utvrđuje se da je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišno knjižnog odjela 

Labin, na nekretnini k.č. 198 k.o. Most Raša oranica sa 2305 m2 z.k.ul. 146 upisana kao vlasnica Marina 

Škopac Baća od Lučana, Raša, L. Faraguna 1 u 1/2 dijela i u 1/2 dijela.  

  

Članak 2. 

 Općina Raša kupuje k.č. 198 oranica sa 2305 m2 z.k.ul. 146 k.o. Most Raša, vlasnost Marina 

Škopac Baća, Raša, L. Faraguna 1. 

Članak 3. 

 Nekretnina iz ove Odluke kupuje se radi uređenja javnih površina.  

Članak 4. 

 Otkup zemljišta za uređenje javnih površina u naselju Raša planiran je Programom građenja 

komunalne infrastrukture Općine Raša za 2022. godinu („Službene novine Općine Raša“, broj 9/21).  

 Proračunom Općine Raša za 2022. godinu („Službene novine Općine Raša“, broj 9/21) 

planirana su i osigurana sredstva za otkup zemljišta za uređenje javnih površina, u njegovom posebnom 

dijelu u Programu 1007, Kapitalni projekt K 100706.  

Članak 5. 

 U svrhu utvrđivanja cijene za kupnju nekretnine iz ove Odluke izrađen je Nalaz-procjena stalnog 

sudskog vještaka gospodarske struke – poljoprivrede Sonje Posavec, dipl. ing. polj. iz Pule, Pradorlando 

15, od 11. veljače 2022. godine, prema kojem vrijednost zemljišta k.č. 198 k.o. Most Raša iznosi 

80.675,00 kuna. 

 Nekretnina iz ove Odluke prema Procjeni iz prethodnog stavka u naravi predstavlja oranicu.   

 Procjena iz stavka 1. se prihvaća i prilaže ovoj Odluci. 

Članak 6. 

 Nekretnina iz ove Odluke kupuje se po kupoprodajnoj cijeni od 80.675,00 kuna, koja je utvrđena 

sukladno Procjeni vrijednosti nekretnine iz prethodnog članka. 

Članak 7. 

 Kupoprodajna cijena nekretnine iz ove Odluke isplatit će se prodavateljici - vlasnici nekretnine 

u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. 
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Članak 8. 

 Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika te ostale troškove vezane za uknjižbu prava 

vlasništva na kupljenoj nekretnini snosi Općina Raša. 

 Uknjižba prava vlasništva nekretnine iz ove Odluke na ime Općine Raša izvršit će se nakon 

uplate kupoprodajne cijene.  

Članak 9. 

 Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Raša za sklapanje ugovora o kupoprodaji  nekretnine 

sukladno cijeni i uvjetima iz ove Odluke. 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“. 

 Nalaz sudskog vještaka, odnosno Procjena vrijednosti nekretnine iz članka 5. nije predmet 

objave. 

KLASA: 024-03/22-01/2 

URBROJ: 2163-31-3-22-6 

Raša, 30.ožujka 2022. 

    

          Predsjednik 

                 Općinskog vijeća 

                  Željko Zahtila,v.r. 
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V 

 

 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18, 
2/21), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2022. godine, donijelo je 
slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I 

 
Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje srpanj 

- prosinac 2021. godine oznake  KLASA: 024-02/22-01/11, URBROJ: 2163-31-1-22-5 od 18. ožujka 
2022. godine. 

  
II 
 

Polugodišnje izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 
prilaže se ovom Zaključku. 

  
III 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Raša“.  

              

 Polugodišnje izvješće iz točke I ovog Zaključka nije predmet objave.   

 

 

KLASA: 024-03/22-01/2 

URBROJ: 2163-31-3-22-7 

Raša, 30.ožujka 2022. 

                                                                     

 

         Predsjednik  

               Općinskog vijeća 

                 Željko Zahtila, v.r. 
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VI 

 
        

          Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“,  br. 4/09, 5/13, 4/18, 

2/21), a u svezi s člankom 18. stavkom 1. alinejom 3. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene 

novine Općine Raša“, br. 1/19), Općinsko vijeće Općine Raša na  sjednici održanoj dana 30.ožujka 

2022. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

 

Članak 1. 

 Utvrđuje se da tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7b, Koromačno, OIB: 60131430579, 

priprema investiciju – projekt razvoja nove vrste cementa s nižim ugljičnim otiskom većom uporabom 

mineralnih dodataka, sukladno Zelenom planu Europske unije i Strategiji niskougljičnog razvoja 

Republike Hrvatske. 

 U sklopu projekta iz stavka 1. ovog članka predviđena je „Rekonstrukcija sustava skladištenja i 

transporta dodataka u mlinicu cementa“ - rekonstrukcija proizvodne građevine, zatvorenog skladišta za 

trosku i vapnenac u tvornici na k.č. ZGR 521/1 k.o. Skitača, u naselju Koromačno. 

Članak 2. 

 Utvrđuje se da je investicija iz članka 1. ove Odluke od značaja za gospodarski razvoj Općine 

Raša, u smislu članka 18. stavka 1. alineje 3. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine 

Općine Raša“, br. 1/19). 

Članak 3. 

  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“. 

 

KLASA: 024-03/22-01/2 

URBROJ: 2163-31-3-22-8 

Raša,30.ožujka 2022. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                        Predsjednik 

                                                                                                                    Općinskog vijeća  

                                                                                                                     Željko Zahtila,,v.r. 
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VII 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, br. 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, 144/20), članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18, 
32/20) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), 
Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 30.ožujka 2022. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o osnivanju Vlastitog pogona Općine Raša 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Raša (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na području Općine Raša.  

Članak 2. 

Ovom odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine 
Raša utvrđuju se odredbe o: 

1. komunalnim djelatnostima koje će Vlastiti pogon obavljati, 
2. području na kojem će se obavljati komunalne djelatnosti, 
3. unutarnjem ustrojstvu, organiziranju poslova i poslovodstva Vlastitog pogona, 
4. sredstvima potrebnim za početak rada Vlastitog pogona te načinu njihovog pribavljanja ili osiguranja, 
5. aktima poslovanja Vlastitog pogona, 
6. iskazivanju učinka poslovanja, 
7. ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge posebne imovine Općine 
Raša na kojoj se odvija poslovanje Vlastitog pogona, 
8. načinu nadzora poslovanja Vlastitog pogona od strane Općine Raša, 
9. imenovanju i razrješenju upravitelja Vlastitog pogona, 
10. ukidanju Vlastitog pogona.  

Članak 3. 

Vlastiti pogon obavlja uslužnu komunalnu djelatnost: 

- pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. 

Pod pružanjem usluga parkiranja na uređenim javnim površinama podrazumijeva se upravljanje tim 

površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u svezi, te 

obavljanje nadzora parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima. Pod 

navedenim uslugama ne podrazumijeva se pružanje usluga parkiranja na površinama koje nisu u 

vlasništvu Općine Raša. 

Članak 4. 

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. 

Vlastiti pogon osniva se kao jedinstvena ustrojbena jedinica bez posebnih organizacijskih jedinica, kao 
poseban pogon unutar Jedinstvenog upravnog odjela Raša. 

Djelatnošću i poslovanjem Vlastitog pogona prava i obveze stječe Općina Raša. 
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Članak 5. 

Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja Vlastitim pogonom detaljnije se uređuje Pravilnikom o 
poslovanju Vlastitog pogona, koji donosi Općinsko vijeće Općine Raša. 

Članak 6. 

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona. 

Upravitelj pogona je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša. 

Upravitelj organizira i vodi rad Vlastitog pogona te odgovara Općinskoj načelnici za materijalno i 
financijsko poslovanje Vlastitog pogona 

 i za zakonitost rada Vlastitog pogona. 

Upravitelj Vlastitog pogona na temelju ovlasti Općinske načelnice sklapa ugovore s drugim fizičkim i 
pravnim osobama. 

Članak 7. 

Upravitelj Vlastitog pogona dužan je podnijeti izvješće o radu Vlastitog pogona s financijskim 
pokazateljima Općinskoj načelnici kad ona to zatraži, a najmanje jednom godišnje. 

Članak 8. 

Sredstva potrebna za početak rada Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu Općine Raša iz 
izvornih prihoda. 

Članak 9. 

Prihodi i izdaci Vlastitog pogona evidentiraju se u Proračunu Općine Raša. 

Administrativno – tehničke, pravne, financijsko – računovodstvene i opće poslove za potrebe Vlastitog 
pogona obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, sukladno zakonu i djelokrugu i sadržaju poslova 
koje obavlja. 

Vlastiti pogon iskazuje učinke poslovanja sukladno važećim financijsko-računovodstvenim propisima, 
odnosno Zakonu o proračunu. 

Članak 10. 

Akti poslovanja Vlastitog pogona su Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona, Izvješće o izvršenju 
Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona, obračuni i dr. 

Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona donosi upravitelj pogona uz prethodnu suglasnost 
Općinske načelnice. 

Vlastiti pogon može izvršavati Godišnji plan i program u visini sredstava planiranih Proračunom Općine 
Raša. 
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Članak 11. 

Imovina u vlasništvu Općine Raša, na kojoj i kojom svoju djelatnost obavlja Vlastiti pogon, ne može se 
opterećivati niti otuđiti bez suglasnosti Općinske načelnice Općine Raša. 

Članak 12. 

Sredstva za rad Vlastitog pogona i obavljanje komunalnih djelatnosti – svi primici i izdaci utvrđuju se u 
Proračunu Općine Raša. 

Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini sredstava osiguranih Općinskim  
proračunom za tekuću godinu, a na temelju Godišnjeg plana i programa Vlastitog pogona, koje donosi 
upravitelj pogona u suglasnosti s Općinskom načelnicom. 

Članak 13. 

Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. 

U obavljaju poslova iz svoga djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje 
komunalnih djelatnosti te održavati komunalne objekte i uređaje koji služe u svrhu obavljanja djelatnosti 
u stanju funkcionalne sposobnosti. 

Članak 14. 

Nadzor nad radom i poslovanjem Vlastitog pogona vrši Jedinstveni  upravni odjel i Općinska načelnica. 

U obavljanju nadzora Jedinstveni upravni odjel i Općinska načelnica poduzimaju potrebne mjere i radnje 
u skladu sa zakonom i općim aktima Općine Raša. 

Članak 15. 

Općinsko vijeće Općine Raša svojom odlukom može ukinuti Vlastiti pogon. 

U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Općina Raša preuzima svu imovinu, kao i sva prava i obveze 
Vlastitog pogona, osim ako se odlukom o ukidanju Vlastitog pogona ne odredi drugačije. 

Članak 16. 

Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Općinsko vijeće Općine Raša donijet će u roku od 30 dana od 
dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 17. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“.  

KLASA: 024-03/22-01/2 

URBROJ: 2163-31-3-22-9 

Raša, 30.ožujka 2022. 

                                                                                                                          Predsjednik 
                                                                                                                     Općinskog vijeća 
                        Željko Zahtila,v.r. 
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VIII 

 

Temeljem članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 

32/20) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), 

Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2022.godine, donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti  

usluge parkiranja na uređenim javnim površinama 

 

Članak 1. 

Općina Raša ovom Odlukom povjerava Vlastitom pogonu Općine Raša obavljanje komunalne 
djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, na neodređeno vrijeme. 

Članak 2. 

 Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama iz članka 1. ove Odluke 

podrazumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja 

i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora parkiranih vozila na površinama javne namjene 

sukladno posebnim propisima. Pod navedenim uslugama ne podrazumijeva se pružanje usluga 

parkiranja na površinama koje nisu u vlasništvu Općine Raša. 

Članak 3. 

 Komunalnu djelatnost usluge parkiranja na uređenim javnim površinama Vlastiti pogon Općine 

Raša obavljat će sukladno ovoj Odluci, Odluci o osnivanju Vlastitog pogona, posebnim propisima kojima 

se regulira obavljanje djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenim sukladno tim propisima. 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“. 

KLASA: 024-03/22-01/2 

URBROJ: 2163-31-3-22-10 

Raša, 30.ožujka 2022. 
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Željko Zahtila,v.r. 
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