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AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

 

I 

  

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 26. stavak 1. točka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja 

nekretninama u vlasništvu Općine Raša (Službene novine Općine Raša, broj 9/16) i članka 38. Statuta 

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

Raša dana 5. rujna 2022. godine donijela je slijedeću  

 

O D L U K U 

 

   Članak 1. 

Neposrednom pogodbom prodat će se dio nekretnine u vlasništvu Općine Raša oznake k.č. 948/178 

k.o. Trget, u naselju Trget, površine 22 m2, radi formiranja građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog 

za redovitu uporabu postojećoj zgradi na k.č. 948/177 k.o. Trget. 

      Članak 2.  

Dio nekretnine k.č. 948/178 k.o. Trget prodat će se prema procijenjenoj vrijednosti Rudolfu Bernhardtu, 

Trget 8, Trget (dalje u tekstu: Kupac), vlasniku čestice k.č. 948/177 k.o. Trget, u svemu prema Rješenju 

o utvrđivanju građevne čestice KLASA: UP/I-350-05/20-05/000248, URBROJ: 2163-1-18-03/3-21-0018 

od 26.05.2021. godine, donesenom od Istarske županije – Upravnog odjela za prostorno uređenje i 

gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Labin, a koje je postalo pravomoćno 30.06.2021. 

godine, i čiji sastavni dio čini Geodetsko situacijski nacrt izrađen od G 1 d.o.o. Labin. 

Rješenjem iz prethodnog stavka utvrđeno je da građevnu česticu, odnosno zemljište nužno za redovitu 

uporabu zgrade na k.č. 948/177 k.o. Trget čini i dio k.č. 948/178 k.o. Trget u vlasništvu Općine Raša. 

U svrhu provedbe Rješenja o utvrđivanju građevne čestice iz stavka 1. ovog članka Odluke izrađen je 

Parcelacijski elaborat, br. 2020-084 od 2.07.2021. godine, od strane G1 d.o.o. Labin.  

   Članak 3.  

Utvrđuje se da vrijednost dijela k.č. 948/177 k.o. Trget, površine 22 m2, koji je predmet prodaje, iznosi 

22.643,07 kuna/3.005,25 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450), sukladno Procjembenom elaboratu br. 

el. 035/21 od 23.11.2021. godine, izrađenom od Bruna Škopca, d.i.g., Jadranska 38, Rabac, stalnog 

sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnine.   

Procjembeni elaborat iz prethodnog stavka prilaže se ovoj Odluci. 

Članak 4. 

Prodaja nekretnina-zemljišta planirana je Proračunom Općine Raša za 2022. godinu („Službene novine 

Općine Raša“, broj 9/21 i 7/22) u njegovom Općem dijelu, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, 

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna 

bogatstva (zemljište). 
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Članak 5. 

Sukladno navedenom u prethodnim člancima ove Odluke, Općinska načelnica sklopit će Ugovor o 

kupoprodaji nekretnine  s Kupcem, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 22.643,07 kuna/3.005,25 eura 

(fiksni tečaj konverzije 7,53450). 

Članak 6. 

Sve troškove vezane uz sastav, ovjeru i uknjižbu  ugovora u zemljišne knjige kao i trošak poreza na 

promet nekretnina snose kupci. 

 Članak 7. 

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

Procjembeni elaborat iz članka 3. ove Odluke nije predmet objave.  

 

KLASA: 024-02/22-01/35 

URBROJ: 2163-31-1-22-1 

Raša, 5. rujna 2022. 

 

                              Općinska načelnica 

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

 

Na temelju članka 38. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21) 

i članka 4. stavka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Raša (Službene 

novine Općine Raša, broj 2/16) Općinska načelnica Općine Raša dana 11. listopada 2022. godine 

donijela je 

 

ODLUKU 

o broju i visini mjesečnih stipendija  

u školskoj/studijskoj 2022./2023. godini 

 

Članak 1. 

 U školskoj/studijskoj 2022./2023. godini dodijelit će se 20 novih stipendija, i to kako slijedi: 

▪ 7 stipendija učenicima 
▪ 8 stipendija studentima prve godine studija (preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i 

diplomskih, stručnih te s njima izjednačenih studija u  inozemstvu) 
▪ 5 stipendija studentima od druge do šeste godine studija te prve i druge godine diplomskog, 

specijalističkog diplomskog stručnog te s njima izjednačenih studija u inozemstvu.  
 

Članak 2. 

 Mjesečna stipendija iz prethodnog članka ove Odluke utvrđuje se u visini od: 

▪ 500,00 kuna za učenike 
▪ 700,00 kuna za studente 

 

Članak 3. 

 Dosadašnjim stipendistima isplaćivat će se stipendije u školskoj/studijskoj 2022./2023. godini u 

skladu sa sklopljenim ugovorima.  

Članak 4. 

 Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Raša. 

Članak 5. 

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

Raša”. 

 

KLASA: 024-02/22-01/39 

URBROJ: 2163-31-1-22-1 

Raša, 11. listopada 2022.  

        

           Općinska načelnica  

                  mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj.,v.r. 
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 I 

 
 
 
Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 
110/18, 32/20) i članka 38. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18, 
2/21), Općinsko vijeće Općine Raša dana 12. listopada 2022. godine, donijelo je  

 
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  

komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja  
 

 

Članak 1. 
 

Trgovačkom društvu 1. Maj d.o.o., Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379, daje se prethodna suglasnost 
na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika, a koji se smatraju sastavnim dijelom ove 
Odluke. 
 

Članak 2. 
 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge iz članka 1. ove Odluke objavljuju se u „Službenim novinama 
Općine Raša“ i na mrežnim stranicama Općine Raša te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
isporučitelja komunalne usluge. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“. 
     
KLASA: 024-03/22-01/6 
URBROJ: 2163-31-3-22-2 
Raša, 12. listopada 2022. 
 
                         Predsjednik  
                      Općinskog vijeća  
            Željko Zahtila,v.r. 
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 – 

Odluka Ustavnog suda) i članka 28. Društvenog ugovora 1. MAJ d.o.o., Uprava društva dana __. ____ 

2022. godine donosi  

 

OPĆE UVJETE 

isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (dalje u tekstu: usluga ukopa) 1. 

MAJ d.o.o., Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379 (dalje u tekstu: isporučitelj) utvrđuje uvjete ukopa 

pokojnika na grobljima Grada Labina, Općine Raša i Općine Sveta Nedelja (dalje u tekstu: groblje) na 

kojima obavlja uslugu ukopa. 

Članak 2. 

Ovim općim uvjetima utvrđuju se: 

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja usluge ukopa, 
2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge ukopa, i 
3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge ukopa. 

 

II. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE UKOPA 

Članak 3. 

Isporuka usluge ukopa vrši se na zahtjev obitelji pokojnika ili druge pravne ili fizičke osobe koja 

je dužna skrbiti o ukopu pokojnika i podmiriti troškove pogreba (dalje u tekstu: korisnik). 

Komunalna usluga ukopa pokojnika obuhvaća poslove specificirane cjenikom Isporučitelja 

usluge. 

Uslugu kremiranja pokojnika Isporučitelj omogućuje putem ovlaštenog krematorija. 

Uslugu polaganja urne Isporučitelj pruža sukladno postavljenom zahtjevu korisnika usluge i 

važećem cjeniku. 

Članak 4. 

Isporučitelj usluge ukopa osigurava uvjete ukopa pokojnika na grobljima jedinica lokalne 

samouprave koje su isporučitelju povjerile obavljanje uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika. 

Pod uvjetima usluge ukopa razumijevaju se slijedeće usluge: 

- preuzimanje pokojnika, 
- korištenje kapele i rashladnog uređaja, 
- iskop i zatrpavanje groba, 
- ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka, 
- otkrivanje poklopne ploče spomenika i postavljanje nakon ukopa, 
- podziđivanje stijenki i ugradnja ispuna u grobnici, 
- organizacija pogrebnog obreda i ispraćaj umrle osobe iz kapele, 
- prijenos lijesa, urne, križa i slično u vrijeme pogrebnog obreda. 
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Članak 5. 

Isporučitelj usluge ukopa osigurava uvjete za dva ukopa dnevno. 

U slučaju potrebe za više ukopa, ukopi se raspoređuju za naredni dan. 

Prednost za ukope određuje se redoslijedom prijave potrebe za ukopom. 

Članak 6. 

Korisnik može isporučitelju prijaviti zahtjev za ukop pokojnika: 

- u radno vrijeme isporučitelja radnim danom (ponedjeljak – petak) od 7,00 do 15,00  te subotom 
od 7,00 do 12,00 sati osobnim dolaskom u poslovne prostorije isporučitelja na lokaciji 
Komemorativnog centa u Labinu, na adresi Sv. Katarina 29,   

- izvan radnog vremena isporučitelja, subotom, nedjeljom i blagdanom, uz prethodnu najavu 
putem brojeva navedenih na mrežnim stranicama Isporučitelja.  

 

Članak 7. 

Ukopi se u pravilu obavljaju od listopada do travnja od 10,00 sati do 15,00 sati, a u ostalim 

mjesecima od 10,00 sati do 18,00 sati. 

Ukopi se ne obavljaju nedjeljom i blagdanom. 

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavljaju se u radno vrijeme isporučitelja radnim 

danom (ponedjeljak – petak) od 7,00 do 15,00 sati. 

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka u vremenu kraćem od 15 godina od ukopa obavljaju 

se od 01. listopada do 30. travnja.  

 

Članak 8. 

Pogrebni obred i ispraćaj pokojnika vrši se prema posljednjoj volji pokojnika, njegove obitelji ili korisnika 

te u skladu s mjesnim običajima. 

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE UKOPA 

Članak 9. 

Isporučitelj i korisnik dogovaraju poslove vezane uz uslugu ukopa pokojnika.   

Članak 10. 

Isporučitelj usluge ukopa ima pravo i obvezu: 

- od korisnika zatražiti provjeru da li je grob dodijeljen na korištenje i da li su uplaćene grobne 
naknade, 

- za ukope na grobljima koja su isporučitelju dodijeljena na upravljanje, od korisnika tražiti 
podatke o pokojniku i upisati u grobni očevidnik i registar umrlih osoba.  

 

Članak 11. 

Korisnici usluge ukopa dužni su: 

- pridržavati se ovih Općih uvjeta i drugih propisa kojima se uređuje usluga ukopa,  
- pravovremeno prijaviti potrebu za uslugom ukopa,  
- predati isporučitelju Dozvolu za ukop umrle osobe, 
- na zahtjev isporučitelja dati dokaz da su uplaćene grobne naknade, 
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- na zahtjev isporučitelja dati podatke o pokojniku za upis u grobni očevidnik i registar umrlih 
osoba, 

- isporučitelju platiti račun za izvršenu uslugu ukopa. 
 

Članak 12. 

Isporučitelj i korisnik usluge ukopa u pravilu zajedno utvrđuju mjesto ukopa i dogovaraju 

privremeno uklanjanje nadgrobne ploče ako ona postoji. Ako je nadgrobna ploča masivna uklanjanje 

mora osigurati korisnik. 

Isporučitelj i korisnik zajedno, prije iskopa groba, utvrđuju stanje groba, nadgrobnog spomenika 

i predmeta na grobu, a sve radi isključivanja odgovornosti isporučitelja za oštećenja koja su nastala prije 

iskopa groba ili za oštećenja koja će nastati prilikom iskopa groba zbog dotrajalosti spomenika. 

Isporučitelj mora na mjestu iskopa zaštiti i susjedne grobove od oštećenja.    

Isporučitelj nije odgovoran za štetu nastalu na grobu, nadgrobnom spomeniku, predmetima na 

grobu ili susjednim grobovima ako je šteta nastala bez njegove krivnje ili krivnjom trećih osoba. 

Članak 13. 

Isporučitelj je dužan nakon zatrpavanja groba postaviti cvijeće i vijence na grob i ukloniti ih 

nakon 15 dana od ukopa te vratiti nadgrobnu ploču. Korisnik vraća nadgrobnu ploču ukoliko ju je uklonio. 

Korisnik je dužan urediti grob.  

Članak 14. 

Ostala prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge određena su zakonom kojim su  regulirana groblja, 

zakonom kojim je regulirana zaštita pučanstva od zaraznih bolesti i drugim podzakonskim aktima kojim 

se regulira ova usluga, te odlukama o grobljima jedinica lokalne samouprava u kojima se groblje nalazi. 

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE UKOPA  

Članak 15. 

Naknade za ukop određuje isporučitelj cjenikom usluge ukopa. 

Cjenikom se određuju naknade za usluge ukopa iz članka 4. stavka 2. ovih Općih uvjeta. 

Članak 16. 

Prilikom određivanja naknada iz prethodnog članka isporučitelj uzima u obzir izdatke koji su 

potrebni za osiguranje dostupnosti usluge ukopa. 

Izdaci potrebni za osiguranje dostupnosti usluge ukopa su troškovi rada radnika i troškovi 

potrebne opreme i sredstava za rad. 

Članak 17. 

Isporučitelj je dužan za cjenik i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu 

suglasnost izvršnog tijela jedinica lokalne samouprave. 

Isporučitelj je dužan cjenik objaviti na oglasnom mjestu u poslovnim prostorijama isporučitelja 

na lokaciji Vinež 81 u Labinu i na svojim mrežnim stranicama. 

Članak 18.  

Isporuka usluge ukopa zaključuje se po zahtjevu korisnika a plaćanje se vrši na temelju 

ispostavljenog računa na način i u rokovima koji su određeni u računu. 
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Ako korisnik ne podmiri dospjeli račun u danom roku, isporučitelj će pokrenut protiv njega ovršni 

postupak. 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

Isporučitelj će do donošenja cjenika prema ovim Općim uvjetima, primjenjivati postojeći Cjenik. 

Članak 20. 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se nakon što predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave na iste dadne 

prethodnu suglasnost. 

Članak 21. 

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u Službenim novinama Grada Labina, Općina Raša, Općina Sveta Nedelja, 

u poslovnim prostorijama isporučitelja na lokaciji Komemorativnog centra u Labinu i mrežnim stranicama 

isporučitelja. 

Klasa: 

Urbroj:                                             

Direktor 

                                   Donald Blašković 
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II 
 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH broj 91/96., 

68/98., 137/99., 22/00., 114/01., 79/06., 141/06.,146/08.,38/09, 153/09,143/12. I 152/14, 81/15, 94/17), 

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. 150/11. 144/12 i 19/13 pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 

144/20), članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09, 5/13, 4/18 i 2/21), 

članka 20. i 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine 

Raša (“Službene novine Općine Raša” broj 9/16), nakon provedenog javnog natječaja KLASA: 943-

01/21-01/10, URBROJ:2163/31-2/1-22-8 od 18. kolovoza 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Raša 

na sjednici održanoj dana 12.listopada 2022. godine donijelo je slijedeću  

 

O D L U K U 

Članak 1. 

 Utvrđuje se da najviša ponuđena cijena na javnom natječaju za prodaju nekretnina  k.č. 689/1 

oranica, vinograd sa 1.071m2 i k.č. 689/3 oranica sa 19m2, obje upisane u z.k.ul. 2361 k.o. Skitača, 

naselje Ravni, iznosi 1.166,30 kuna/154,80 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) po m2, odnosno da 

ukupno za 1.090 m2 iznosi 1.271.271,00 kuna/168.726,66 euro (fiksni tečaj konverzije 7,53450). 

 Utvrđuje se da je društvo FOUR NEKRETNINE d.o.o., Kalužica 51, Klana (Općina Klana), OIB: 

49460319638, sa ponuđenom cijenom iz stavka 1. ovog članka jedini ponuditelj te se izabire kao 

najpovoljniji ponuditelj po javnom natječaju za prodaju nekretnina iz ove Odluke. 

Članak 2. 

 Općina Raša prodat će nekretnine iz članka 1. ove Odluke najpovoljnijem ponuditelju po 

kupoprodajnoj cijeni od 1.271.271,00 kuna/168.726,66 euro (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  i uvjetima 

prodaje utvrđenim u javnom natječaju.   

Najpovoljniji  ponuditelj dužan je sklopiti s Općinom Raša ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana 

od dana primitka ove Odluke.  

 Ukoliko najpovoljniji ponuditelj, u određenom mu roku, iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor 

o kupoprodaji ili ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji, nema pravo 

na povrat jamčevine. 

Članak 3. 

 Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu nekretnina iz članka 1. ove Odluke, umanjenu za 

iznos uplaćene jamčevine od 98.600,00 kuna/13.086,50 euro (fiksni tečaj konverzije 7,53450), koja se 

uračunava u cijenu, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.  

              Članak 4. 

 U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene nekretnine iz kredita odobrenog od banke dozvoljava 

se uknjižba založnog prava na nekretnini iz članka 1. ove Odluke u korist banke radi osiguranja plaćanja 

kredita odobrenog kupcu za potrebe isplate kupoprodajne cijene prodavatelju. 

Članak 5. 

 Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana, prodavatelj će 

raskinuti ugovor, a kupac gubi pravo na povrat jamčevine.   
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Članak 6. 

Prodavatelj može u bilo koje doba sve do sklapanja kupoprodajnog ugovora odustati od prodaje 

nekretnina iz čl.1. ove Odluke. 

Članak 7. 

 Uknjižba prava vlasništva nekretnina iz članka 1. ove Odluke na ime kupca dozvoljava se nakon 

uplate kupoprodajne cijene. 

 Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora i potvrde kod javnog bilježnika te ostale 

troškove vezane za uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini snosi kupac. 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Raša“. 

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-3-22-3 

Raša, 12.listopada 2022. 

         Predsjednik 

                       Općinskog vijeća 

                             Željko Zahtila,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLUŽBENE NOVINE 

Stranica - 11 – Broj – 12   OPĆINE RAŠA  13.listopada 2022. 
 
 

III 

 
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 11. Statuta Općine Raša («Službene novine Općine 

Raša», broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21) i članka 24. stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Raša 
(«Službene novine Općine Raša», broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici  
održanoj dana 12.listopada 2022. godine, donijelo je  
 

     
O D L U K U  

o izboru člana  

Komisije za izbor i imenovanja    

 

Članak 1. 

 Za člana Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Raša izabire se Mladen 

Bajramović umjesto Vedrana Grubišića. 

         Članak 2.  

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

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-3-22-4 

Raša, 12.listopada 2022. 

 

           Predsjednik  

                   Općinskog vijeća 

                                     Željko Zahtila,v.r.  
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IV 

 

 

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 11. Statuta Općine Raša («Službene novine Općine 
Raša», broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21) i članka 24. stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Raša 
(«Službene novine Općine Raša», broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici  
održanoj dana 12.listopada 2022. godine, donijelo je  
 

     
O D L U K U  

o izboru člana  

Odbora za financije i gospodarstvo    

 

Članak 1. 

 Za člana Odbora za financije i gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Raša izabire se Mladen 

Bajramović umjesto Vedrana Grubišića. 

         Članak 2.  

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

 

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-3-22-5 

Raša, 12.listopada 2022. 

 

           Predsjednik  

                 Općinskog vijeća 

                                  Željko Zahtila,v.r.  
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V 

 
Na temelju članka 31. stavka 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) 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 

12.listopada 2022. godine donijelo je 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Raša 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Općine Raša (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 Povjerenstvo čini sedam članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke 

te dva predstavnika Općinskog vijeća, jedan predstavnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, 

lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije te jedan predstavnik Ministarstva 

poljoprivrede.  

Članak 2. 

 U Povjerenstvo imenuju se: 

1. Saša Cvečić, predstavnik pravne struke, 

2. Branimir Fable, predstavnik geodetske struke 

3. Aleks Bedrina, predstavnik agronomske struke, 

4. Nikola Lazić, vijećnik Općinskog vijeća, 

5. Admira Žakula, vijećnica Općinskog vijeća, 

6. Karmen Grubor, predstavnica Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 

vodno gospodarstvo Istarske županije, 

7. Ivanka Bervida, predstavnica Ministarstva poljoprivrede. 

Članak 3. 

 Povjerenstvo u postupku javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Raša utvrđuje prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude 

za zakup, koju se s popratnom dokumentacijom dostavlja na prethodnu suglasnost Ministarstvu 

poljoprivrede. 

Članak 4. 

 Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća Općine Raša traje 

do isteka tekućeg vijećničkog mandata. 

Članak 5. 

Članovi Povjerenstva, članovi njihovih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili 

poljoprivrednih obrta, kao i pravne osobe čiji su zaposlenici/osnivači članovi Povjerenstva, ne mogu biti 

sudionici javnih natječaja za zakup koji su u nadležnosti rada ovog Povjerenstva. 

Članak 6. 

 Administrativne i stručne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Raša. 
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Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Raša (''Službene 

novine Općine Raša'', broj 6/21). 

Članak 8. 

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

KLASA: 024-03/22-01/6 
URBROJ: 2163-31-3-22-6 
Raša,12. listopada 2022. 
 

   Predsjednik Općinskog vijeća 

  Željko Zahtila,v.r. 
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VI   

 
Na temelju članka 11. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Raša („Službene 

novine Općine Raša“, br. 6/22) 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 12.listopada 2022. 

godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o imenovanju Etičkog odbora 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuju se članovi Etičkog odbora, koji nadzire primjenu Kodeksa ponašanja članova 

Općinskog vijeća Općine Raša. 

Članak 2. 

U Etički odbor imenuju se: 

1. Kristina Lalović, predsjednica 
2. Petra Dobrić, članica 
3. Nevres Mulavdić, član 

 

Članak 3. 

Mandat članova Etičkog odbora traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. 

Članak 4. 

Administrativnu potporu u radu Etičkog odbora pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Raša. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Raša». 

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-3-22-7 

Raša, 12.listopada 2022. 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                     Željko Zahtila,v.r. 
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VII    

 
 

Na temelju članka 11. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Raša („Službene 

novine Općine Raša“, br. 6/22) 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 12.listopada 2022. 

godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o imenovanju Vijeća časti 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća časti, koje nadzire primjenu Kodeksa ponašanja članova 

Općinskog vijeća Općine Raša. 

Članak 2. 

U Vijeće časti imenuju se: 

1. Melita Griparić, za predsjednicu 
2. Edit Dobranović, članica 
3. Hasnija Karlović, članica 
4. Milan Diminić, član 
5. Žarko Petrović, član 

 

Članak 3. 

Mandat članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. 

Članak 4. 

Administrativnu potporu u radu Vijeća časti pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Raša. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Raša». 

 

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-3-22-8 

Raša, 12.listopada 2022. 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                   Željko Zahtila,v.r. 
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VIII 

 
 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), 

članka 11. stavka 1. i članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Raša („Službene novine Općine 

Raša“ broj 9/06 i 11/10), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 12.listopada 2022. 

godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o dodjeli Priznanja Općine Raša  

 

Članak 1. 

Priznanje Općine Raša u 2022. godini dodjeljuje se   

GLORIJI MUSA, Fonte Gaja 31, Raša,  

za dugogodišnji rad i razvoj u području sporta (biciklizma), ostvarivanje zapaženih natjecateljskih 

postignuća u različitim disciplinama te doprinos promidžbi Općine Raša.   

 

Članak 2. 

Javno priznanje iz ove Odluke uručit će se dobitnici priznanja na svečanoj sjednici Općinskog 

vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenim novinama Općine Raša». 

 

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-3-22-9 

Raša, 12.listopada 2022. 

 

                     Predsjednik 

            Općinskog vijeća 

                        Željko Zahtila,v.r. 
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IX 

 
 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), 

članka 11. stavka 1. i članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Raša („Službene novine Općine 

Raša“ broj 9/06 i 11/10) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 12.listopada 2022. 

godine, donijelo je  

 

  

O D L U K U  

o dodjeli Priznanja Općine Raša  

 

Članak 1. 

Priznanje Općine Raša u 2022. godini dodjeljuje se   

ALESSANDRI MUSA, Fonte Gaja 31, Raša,  

za dugogodišnji rad i razvoj u području sporta (biciklizma), ostvarivanje zapaženih natjecateljskih 

postignuća u različitim disciplinama te doprinos promidžbi Općine Raša.   

 

Članak 2. 

Javno priznanje iz ove Odluke uručit će se dobitnici priznanja na svečanoj sjednici Općinskog 

vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine. 

Članak 3. 

     Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenim novinama Općine Raša». 

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-3-22-10 

Raša, 12.listopada 2022 

 

                    Predsjednik 

           Općinskog vijeća 

           Željko Zahtila,v.r. 
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X 

 
 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), 

članka 11. stavka 1. i članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Raša („Službene novine Općine 

Raša“ broj 9/06 i 11/10) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 12.listopada 2022. 

godine, donijelo je  

                                           

O D L U K U  

o dodjeli Priznanja Općine Raša  

 

Članak 1. 

Priznanje Općine Raša u 2022. godini dodjeljuje se   

LARIJU PERUSCU, sv. Bartol 23 A,  

treneru i međunarodnom sucu body bulidinga i fitnessa, za doprinos u području sporta te doprinos 

promidžbi Općine Raša.   

Članak 2. 

Javno priznanje iz ove Odluke uručit će se dobitniku priznanja na svečanoj sjednici Općinskog 

vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenim novinama Općine Raša». 

 

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-3-22-11 

Raša, 12.listopada 2022. 

 

                    Predsjednik 

           Općinskog vijeća 

           Željko Zahtila,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLUŽBENE NOVINE 

Stranica - 20 – Broj – 12   OPĆINE RAŠA  13.listopada 2022. 
 

XI 

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21) 

članka 11. stavka 1. i članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Raša („Službene novine Općine 

Raša“ broj 9/06 i 11/10) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 12.listopada 2022. 

godine, donijelo je  

 

  

O D L U K U  

o dodjeli Priznanja Općine Raša  

 

Članak 1. 

Priznanje Općine Raša u 2022. godini dodjeljuje se   

EDI DOMIJANIĆU, Snašići 2f, Sv. Nedjelja, 

kantautoru, za dugogodišnji rad u području kulture (glazbe) te autorsku pjesmu posvećenu Raši 

pod nazivom „Raša, mjesto malo“.   

Članak 2. 

Javno priznanje iz ove Odluke uručit će se dobitniku priznanja na svečanoj sjednici Općinskog 

vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenim novinama Općine Raša». 

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-31-3-22-12 

Raša, 12.listopada 2022. 

 

                    Predsjednik 

            Općinskog vijeća 

            Željko Zahtila,v.r. 
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