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AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

 

I  

 
 

Na temelju članka 48. 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), članka 38. 
Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 4/09, 5/13, 4/18), članka 17., a u svezi s 
člancima 6. i 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna 
Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 23/15) i Programa javnih potreba u sportu Općine 
Raša za 2019. godinu (Službene novine Općine Raša, br. 12/18), Općinska načelnica Općine Raša  
donosi 
 
 

ODLUKU 
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2019. godinu 

namijenjenih financiranju programa javnih potreba u sportu koje provode udruge 
 
 

I. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju Programa javnih 
potreba u sportu Općine Raša za 2019. godinu koje provode udruge. 
 
Sredstva iz prethodnog stavka planirana su u Proračunu Općine Raša za 2019. godinu u ukupnom 
iznosu od 500.000,00 kuna, na poziciji: Razdjel 002, Glava 00201, Program 1013, Aktivnost A 101301. 
 

II. 
 
Sredstva navedena u točki I. ove Odluke u iznosu od 500.000,00 kuna raspodijelit će se na temelju 
Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2019. godinu koje 
provode udruge (u daljnjem tekstu: Natječaj), u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja. 
 

III. 
 
Dokumentaciju za provedbu natječaja čine: 

• Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine 
Raša  

• Tekst natječaja, 

• Upute za prijavitelje  

• Obrasci za prijavu programa ili projekta: 
- obrazac opisa programa ili projekta, 
- obrazac proračuna programa ili projekta, 

• Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, 

• Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

• Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta, 

• Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta 

• Obrasci za izvještavanje: 
- obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta, 
- obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta. 

 
IV. 

 
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Raša 
(www.rasa.hr). 
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V. 
 
U postupku provedbe Natječaja imenovat će se Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih 
uvjeta natječaja te Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava. 
 

VI. 
 
Na temelju provedenog Natječaja, Općinska načelnica donijet će Odluku o dodjeli financijskih sredstava. 
 
Odluka iz prethodnog stavka objavit će se na mrežnim stranicama Općine Raša. 
 

VII. 
 
Na temelju Odluke iz točke VI. ove Odluke Općina će s udrugom kojoj je odobreno financiranje 
programa ili projekta potpisati ugovor o financiranju. 
 

VIII. 
 
Administrativne i stručne poslove za provedbu ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel 
Općine Raša. 
 

IX. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Raša. 
 
 
KLASA: 022-05/19-01/1 

URBROJ: 2144/02-01/01-19-1 

Raša, 4. siječnja 2019. 

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

 

II 

 
                                                

I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju 

Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša 

za 2018. godinu 

 

I 

 

Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine 

Raša za 2018. godinu («Službene novine Općine Raša», broj 10/17) kako slijedi: 

 

1. IZDANA KONCESIJSKA ODOBRENJA 
 

 
 

IME  ODNOSNO NAZIV 

 

 

SJEDIŠTE 

 

DJELATNOST 

 

IZNOS  NAKNADE 

 

OLIVER VERBANAC, vl. 

Obrta za ugostiteljstvo 

„VITA“ 

 

Nedešćina, 

Marići 23 
ugostiteljstvo i trgovina 10.000,00 kuna 
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ESTER ŠKOPAC, vl. 

Obrta za ribarstvo „MARI“ 

Labin, 

Sveta Marina, 

Prkušnica 35 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 
600,00 kuna 

 

JERNEJ d.o.o. 

 za ronilačke sportove  

 

Labin, 

Sveta Marina 56 

iznajmljivanje sredstava    240,00 kuna 

 

ANRI JURADA 

vl. Obrta za trgovinu „ANRI“ 

 

Labin, 

Katuri 14 

 

iznajmljivanje sredstava 

 

6.308,00 kuna 

 

SV. MARINA C.B. d.o.o. 

za ronilačke sportove 

 

 

Labin, 

Sveta Marina bb 
iznajmljivanje sredstava  2.330,00 kuna 

 

ELER DOBRIĆ, vl. 

„PUCINIUM“  Obrta za 

ugostiteljstvo 

 

Koromačno, 

Koromačno bb 

 

iznajmljivanje sredstava, 

komercijalno rekreacijski 

sadržaji 

 

5.924,00 kuna 

 

MARICA UNKOVIĆ, vl. 

Obrta za iznajmljivanje 

plovila i prevoz putnika 

morem „NINA“ 

 

Cres,  

Trg Frane Petrića 7 

 

iznajmljivanje sredstava 

 3.150,00 kuna 

MARINO GLAVIČIĆ, vl. 

„RELAX“ Obrta za 

elektroinstalacije, trgovinu i 

usluge 

 

Labin, 

Ravni 17 

 

iznajmljivanje sredstava, 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

4.240,00 kuna 

 

VALAMAR RIVIERA d.d. 

 

Poreč, 

Stancija Kaligari 1 

 

 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 
700,00 kuna 

 

LANA DEMARK, vl. 

„SHAKTI“ Obrta za masažu 

 

Pazin,  

Josipa Voltića 23 

 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

700,00 kuna 

 

TONI BREZAC, vl. „SPORT 

GIRANDELLA“  

 

 

Labin, 

Titov trg 8 

 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

ugostiteljstvo i trgodina 

2.400,00 kuna 

 

DALIBOR TOMIČIĆ vl. 

Obrta za ribarstvo 

PAŠKVALIN 

 

 

Koromačno, 

Koromačno 35 

 

 

iznajmljivanje sredstava 675,00 kuna 

 

K.M.COSMETIC AND 

SHIATSU CENTER j.d.o.o. 

 

Labin, Katuri 17 

 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

700,00 kuna 

 

                 2. OSTVARENA SREDSTVA 

 

S osnova naknade za koncesije i naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru ostvarena 

su sredstva u iznosu od 

 

187.244,78 kuna 

(slovima:stoosamdesetsedamtisućadvijestočetrdesetčetirikunesedamdesetosamlipa) 
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od toga iz: 

 

           SREDSTAVA NAKNADE                                                SREDSTAVA NAKNADE 

                  ZA KONCESIJE                                                ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA 

 

                 149.277,78 kuna                                                            37.967,00 kuna.                                                             

 

 

           3. UTROŠENA SREDSTVA 

 

Za redovno upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Raša utrošena su sredstva u iznosu od 

 

187.244,78 kuna 

(slovima:stoosamdesetsedamtisućadvijestočetrdesetčetirikunesedamdesetosamlipa) 

 

 

i to iz sredstava naknade za koncesije i naknade za koncesijska odobrenja. 

II 

Ovo Izvješće objavit će se u «Službenim novinama Općine Raša».                                                                                                              

KLASA: 342-01/19-01/1 

URBROJ: 2144/02-01/01-19-1 

Raša, 14. siječnja 2019. 

                                                

                                                                                             

 

                                                                                                Općinska načelnica 

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

 
 

Na temelju članka 48. 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), članka 38. 
Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 4/09., 5/13, 4/18), članka 17., a u svezi s 
člancima 6. i 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna 
Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 23/15), Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša 
za 2019. godinu (Službene novine Općine Raša, br. 12/18) i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 
na području Općine Raša za 2019. godinu (Službene novine Općine Raša, br. 12/18), Općinska 
načelnica Općine Raša donosi 
 
 

ODLUKU 
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2019. godinu 
namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti u području  

kulture, socijalne skrbi, civilnog društva, poljoprivrede i odgoja i obrazovanja koje provode 
udruge 

 
 

I. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2019. godinu 
(dalje u tekstu: Proračun) namijenjenih sufinanciranju: 
 

- Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2019. godinu koje provode udruge 
- Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2019. godinu koje 

provode udruge 
- programa, projekata i manifestacija u području civilnog društva koje provode udruge 
- programa, projekata i manifestacija u području poljoprivrede koje provode udruge 
- programa, projekata i manifestacija u području odgoja i obrazovanja koje provode udruge 

 
II. 

 
Sredstva iz prethodnog članka u iznosu od 157.000,00 kuna raspodijelit će se na temelju Javnog 
natječaja za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro 
koje provode udruge na području Općine Raša za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj), u skladu 
s dokumentacijom za provedbu Natječaja, s pozicija Proračuna i u iznosima kako slijedi:  
 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1012 Promicanje kulture, aktivnost A 101201 Zaštita 

prava nacionalnih manjina, konto 381 tekuće donacije – ukupno 15.000,00 kn 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1012 Promicanje kulture, aktivnost A 101202 Djelatnosti 

u kulturi, konto 381 tekuće donacije – ukupno 85.000,00 kn 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1014 Socijalna skrb, aktivnost A 101404 Donacije 

udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera, konto 381 tekuće donacije – 20.000,00 

kn 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1015 Razvoj civilnog društva, aktivnost A 101501 

Donacije udrugama, ustanovama i sl., konto 381 tekuće donacije – ukupno 16.000,00 kn 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1009 Potpore u gospodarstvu, aktivnost A 100906 

Donacije udrugama i ustanovama iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja i sl., konto 381 

tekuće donacije – ukupno 16.000,00 kn 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1010: Predškolski odgoj i obrazovanje, aktivnost A 

101007: Ostale tekuće pomoći i donacije u području predškolskog odgoja i obrazovanja, 

konto 381 tekuće donacije – ukupno 5.000,00 kn 

 



SLUŽBENE NOVINE  

Stranica - 6 – Broj – 1    OPĆINE RAŠA     29.siječnja 2019. 
 

III. 
 

Sredstva na Natječaju raspodijelit će se prema prioritetnim područjima i prioritetnim aktivnostima 
kako slijedi: 

1. KULTURA: 
 

1.1. Aktivnosti usmjerene na promociju kulture nacionalnih manjina 

1.2. Razvoj kulturnog amaterizma  

1.3. Promocija i njegovanje kulturne baštine te aktivnosti usmjerene na povećanje turističke 

ponude  

1.4. Izdavanje knjižne i neknjižne građe 

 

 

2. SOCIJALNA SKRB: 

 

 2.1. Rad s osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju te slijepim i slabovidnim 

osobama 

 2.2. Unapređenje života osoba starije životne dobi 

 2.3. Podrška obiteljima u teškoćama 

 2.4. Prevencija i unapređenje zaštite zdravlja 

 

3. CIVILNO DRUŠTVO: 

 

 3.1. Aktivnosti usmjerene na očuvanje i njegovanje antifašističke tradicije 

 3.2. Aktivnosti usmjerene na očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata 

 3.3. Aktivnosti usmjerene na povećanje kvalitete života građana treće životne dobi 

 

4. POLJOPRIVREDA: 

 

 4.1. Aktivnosti povezane s očuvanjem biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači; 

promicanje i popularizacija njegovanja lovačke etike i običaja 

 4.2. Unapređenje i razvoj pčelarstva 

 4.3. Aktivnosti povezane sa širenjem znanja iz oblasti gljivarstva i ljekovitog bilja  

 

5. ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 

 5.1. Aktivnosti povezane sa širenjem znanja iz oblasti ekologije među mladima 

 5.2. Aktivnosti povezane s populariziranjem likovnog i/ili literarnog stvaralaštva među mladima 

 
IV. 

 
Dokumentaciju za provedbu natječaja čine: 
 

• Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine 
Raša  

• Tekst natječaja, 

• Upute za prijavitelje  

• Obrasci za prijavu programa ili projekta: 
- obrazac opisa programa ili projekta, 
- obrazac proračuna programa ili projekta, 

• Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, 

• Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

• Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta, 

• Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta 
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• Obrasci za izvještavanje: 
- obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta, 
- obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta. 

 
V. 

 
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Raša 
(www.rasa.hr). 

VI. 
 
U postupku provedbe Natječaja imenovat će se Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih 
uvjeta natječaja te Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava. 
 

VII. 
 
Na temelju provedenog Natječaja, Općinska načelnica donijet će Odluku o dodjeli financijskih sredstava. 
 
Odluka iz prethodnog stavka objavit će se na mrežnim stranicama Općine Raša. 
 

VIII. 
 
Na temelju Odluke iz točke VII. Ove Odluke Općina će s udrugom kojoj je odobreno financiranje 
programa ili projekta potpisati ugovor o financiranju. 
 

IX. 
 
Administrativne i stručne poslove za provedbu ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel 
Općine Raša. 
 

X. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Raša. 
 
KLASA: 022-05/19-01/3 

URBROJ: 2144/02-01/01-19-1 

Raša, 15. siječnja 2019. 

 
                     Općinska načelnica 
                                                                                         mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj.,v.r. 
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IV 

 
 
 Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. 

Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica 

Općine Raša dana 18. siječnja 2019. godine donijela je   

 

 

PLAN NABAVE  
Općine Raša za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

 
 Donosi se Plan nabave Općine Raša za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), kao u tabličnom 
prikazu u Prilogu. 
 

Članak 2. 
 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a  objavit će se u "Službenim novinama Općine 
Raša" i na internetskim stranicama Općine Raša www.rasa.hr, te u standardiziranom obliku u 
elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 
 
KLASA: 022-05/19-01/3 
URBROJ: 2144/02-01/01-19-4 

Raša, 18. siječnja 2019.  

 
  
                                                                                      OPĆINSKA NAČELNICA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rasa.hr/
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PRILOG IZ ČLANKA 1. PLANA NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU 
 

 
  

Rb
r 

Evidencij
ski broj 
nabave 

Predmet 
nabave 

Brojča
na 

oznaka 
premet

a 
nabave 
iz CPV-

a 

Procijenje
na 

vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 
(uključuju

ći 
jednostav

ne 
nabave) 

Poseb
ni 

režim 
nabav

e 

Predme
t 

podijelj
en na 
grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvi

rni 
sporazum 

Planira
ni 

početa
k 

postup
ka 

Planiran
o 

trajanje 
ugovora 

ili 
okvirnog 
sporazu

ma 

Napomen
a 

1 JN-01/19 Usluge 
elektronskih 
medija 

9221000
0-6 

24.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

2 JN-02/19 Usluge 
promidžbe i 
informiranja 

7934000
0-9 

62.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

3 JN-03/19 Najam 
opreme za 
manifestacij
e 

3929400
0-9 

28.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

4 JN-04/19 Uredski 
materijal 

2280000
0-8  

32.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

5 JN-05/19 Poštanske 
usluge 

6411000
0-0 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

6 JN-06/19 Usluga 
vođenja 
prometnog 
redarstva 

6371270
0-0 

45.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

7 JN-07/19 Odvjetničke 
usluge  

7911000
0-8 

36.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

8 JN-08/19 Usluge 
vještačenja 

7131900
0-7 

36.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

9 JN-09/19 Konzultants
ke usluge i 
ostale 
intelektualn
e usluge 
(oduke, 
javna 
nabava)  

9839000
0-3 

32.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

10 JN-10/19 Opskrbe el. 
Energijom 
(općinski 
prostori i 
stanovi) 

0931000
0-5  

69.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

11 JN-11/19 Održavanje 
objekata - 
poslovnih 
prostora 

4540000
0-1  

120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

     više 
objekata/viš
e vrsta 
radova/zbir
no 

12 JN-12/19 Održavanje 
stanova 

4540000
0-1  

105.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

     više 
objekata/viš
e vrsta 
radova/zbir
no 

13 JN-13/19 Radovi na 
uređenju 
stana 
Istarska 25 
u Raši 

4540000
0-1  

55.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

14 JN-14/19 Geodetsko 
katastarske 
usluge 
(općinski 
objekti) 

7135500
0-1 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 
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15 JN-15/19 Usluge 
izrade 
projektne 
dokumentac
ije - 
općinske 
zgrade 

7124200
0-6 

32.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

16 JN-16/19 Usluge 
održavanja 
softwarea 
(programi 
pisarnice, 
računovodst
va i 
komunalnog 
sustava) 

7225000
0-2 

65.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

17 JN-17/19 Računala i 
računalna 
oprema 

3023000
0-0  

20.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

18 JN-18/19 Usluga 
izrade web 
stranice 

7221222
4-5 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

19 JN-19/19 Računalni 
programi 

7221290
0-8 

28.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

20 JN-20/19 Usluga 
izrade 
glavnog 
projekta - 
rekonstrukci
ja i 
unutrašnje 
uređenje 
Centra za 
posjetitelje 
Arsia - II. 
faza  (ex 
kino 
dvorana) 

7124200
0-6 

128.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

21 JN-21/19 Geodetsko 
katastarske 
usluge 
(podloge i 
elaborati) 

7135500
0-1 

32.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

22 JN-22/19 Usluge 
izrade 
projekata 
uređenja 
javnih 
površina 

7124200
0-6 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

23 JN-23/19 Održavanje 
i uređenje 
plaža i 
priobalja 

4524340
0-6 

120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

     više 
lokacija/zbir
no 

24 JN-24/19 Piljenje i 
odvoz 
stabala u 
Raši 

7723000
0-1 

132.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

25 JN-25/19 Urbana 
oprema 

3492840
0-2  

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

26 JN-26/19 Usluga 
najma 
kemijskih 
wc-a 

2495500
0-3  

20.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

27 JN-27/19 Radovi na 
uređenju 
potkopa 
Karlota 

4522123
0-3  

108.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

28 JN-28/19 Usluga 
izrade 
projektne 
dokumentac
ije -  potkop 
Karlota 

7124200
0-6 

69.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 
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29 JN-29/19 Usluge 
veterinarsko
-
zdravstveno
g reda - 
sklonište za 
životinje 

9838000
0-0 

25.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

30 JN-30/19 Usluga 
izrade 
digitalne 
ortofoto 
karte - 
poljoprivred
no zemljište 

7135500
0-1 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

31 JN-31/19 Oprema za 
dječja 
igrališta 

3753520
0-9  

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

32 JN-32/19 Udžbenici 
za 
osnovnoškol
ce 

2211200
0-8 

68.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

33 JN-33/19 Usluga 
obavezne 
deratizacije i 
dezinsekcije 

9092100
0-9 

36.800,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

      

34 MV-1/19 Radovi na 
rekonstrukci
ji i 
unutrašnjem 
uređenju 
Centra za 
posjetitelje - 
II. faza u 
Raši (ex 
kino 
dvorana) 

4545400
0-4  

1.600.000,0
0 

Otvoreni 
postupak  NE Ugovor ožujak 6 mjeseci  
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V 

 
 
 Temeljem čl. 10. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 04/18) i čl. 38. Statuta Općine Raša 

(Službene novine Općine Raša, br. 4/09, 5/13, 4/18), te na temelju Prijedloga Pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Raša, Općinska načelnica Općine Raša donosi 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU 

 
I. 
 

 Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Raša tijekom 2019. godine. 
 

II. 
 

 Plan prijma u  Jedinstveni upravni odjel Općine Raša sadrži: 

• broj sistematiziranih radnih mjesta, 

• stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša, 

• potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2019. godinu, 
 

III. 
 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Raša  popunjava slobodna radna mjesta prema ovom  Planu, 

sukladno Zakonu o radu, Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi,  Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša i  ostalim aktima 

Općine Raša, sve u skladu financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Raša  za 2019. 

godinu. 

 

IV. 
 

 Utvrđuje se broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, 
potreban broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša  za 2019. godinu 
prema tabeli 1. u prilogu ovog Plana. 

 
V. 
 

 Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša za 2019. godinu  objavljuje se u 
«Službenim novinama Općine Raša», a stupa  na snagu osmog dana od dana objave. 
                                                                                              
KLASA: 022-05/19-01/4 
URBROJ: 2144/02-01/01-19-7 

Raša, 22. siječnja 2019.  

 
         OPĆINSKA NAČELNICA  
                       mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj.,v.r. 
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OPĆINA RAŠA 

 

    

 

 
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JUO OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU 

 

Tab.1     

Redni 

broj 
Naziv radnog mjesta 

Broj 

sistematiziran

ih radnih 

mjesta 

Stvarno 

stanje 

popunjenosti 

radnih 

mjesta 

Potreban broj 

novih 

službenika/namješ

tenika na 

neodređeno 

vrijeme za 2019. 

g. 

1. Pročelnik   1 1 0 

2. 
Viši savjetnik za lokalnu samoupravu i pravne 

poslove   
1 1 0 

3. Stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju 1 0 1 

4. 
Samostalni upravni referent za financije i naplatu 

općinskih prihoda  
1 1 0 

5. Referent za računovodstvo i financije  1 1 0 

6. Komunalno-prometni redar 1 1 0 

7. 
Referent za društvene djelatnosti i pripremu 

projekata za programe EU   
1 0 0 

8. 
Referent za komunalne poslove, stambeni i poslovni 

prostor  
1 1 0 

9. 

Administrativni tajnik  

1 1 0 

  

UKUPNO 9 7 1 
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

I  
  

 Na temelju članka 11. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u 

vlasništvu Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, br. 9/16) i članka 26. Statuta Općine Raša 

(„Službene novine Općine Raša“, br.  4/09, 5/13, 4/18), Općinsko vijeće Općine Raša, na sjednici 

održanoj dana 28.siječnja 2019.godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju darovanja Vlade Republike Hrvatske nekretnine označene kao k.č. 54/4, upisane 

u zk. ul. 2155, k.o. Trget u svrhu izgradnje memorijalnog centra posvećenog povijesti Raše 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom Općina Raša prihvaća darovanje učinjeno od strane Vlade Republike Hrvatske 

Odlukom o darovanju nekretnine u k.o. Trget Općini Raša, u svrhu izgradnje memorijalnog centra 

posvećenog povijesti Raše, Klasa 022-03/18-04/256, URBROJ: 50301-26/09-18-2 od 13. rujna 2018. 

godine. 

 

Članak 2. 

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Općinska načelnice Općine Raša za poduzimanje svih aktivnosti u 

provedbi postupka darovanja te sklapanje Ugovora o darovanju nekretnine iz čl. 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

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

 

KLASA: 021-05/19-01/1 

URBROJ: 2144/02-03-19-2 

Raša, 28.siječnja 2019. 

             Predsjednik 

         Općinskog vijeća 

         Željko Zahtila,v.r.  
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II 

 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01.,60/01.,129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17), 
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. i 4/18), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 28.siječnja 2019. 
godine donijelo je slijedeću  
 

 

ODLUKU 
o prodaji stanova u naselju Krapan 

 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu Općine Raša (u daljnjem 
tekstu: Općina) u naselju Krapan. 
 

Članak 2.  
 

 Predmet prodaje prema ovoj Odluci su stanovi u naselju Krapan, upisani u zemljišnoj knjizi 
kao vlasništvo Općine Raše, i to: 
 

- stanovi koje koriste najmoprimci na temelju ugovora o najmu stana na određeno vrijeme sa 
slobodno ugovorenom najamninom, 

- stanovi koje koriste najmoprimci koji su sklopili ugovor o najmu na neodređeno vrijeme  
- stanovi  koje koristi najmoprimac ili korisnik na temelju druge valjane pravne osnove, 
- stanovi koji se do dana stupanja na snagu ove Odluke koriste bez valjane pravne osnove. 

 
Članak 3. 

 
 Stanovi iz članka 2. ove Odluke u pravilu mogu biti predmetom prodaje ako je korisnik podnio 
zahtjev za kupnju stana. 

 
Članak 4.  

 
 Stanovi iz članka 2. ove Odluke prodaju se putem javnog natječaja, sukladno postupku i 
proceduri propisanoj Odlukom o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu 
Općine Raša. 
 
 Početna (najniža) cijena stanova iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se u visini tržišne cijene 
sukladno procjeni vrijednosti sudskog vještaka ili procjenitelja. 
 
 Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava 
sve druge uvjete natječaja. 
 

Članak 5. 
 

 Korisnik stana iz članka 2. ove Odluke ima pravo prvokupa stana u kojem stanuje pod uvjetom 
da je ponudio najvišu ponuđenu cijenu te ispunjava ostale odredbe natječaja.  
 
 Korisnik stana iz članka 2. ove Odluke ima pravo na popust u iznosu od 85% ostvarene 
kupoprodajne cijene pod uvjetima iz članka 4. ove Odluke. 
 
 Popust se obračunava prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. 
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Članak 6. 
 

 Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske 
i državljani članica Europske unije te pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i državama 
članica Europske unije. 
 
 Druge strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom 
propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske. 
 

Članak 7. 
 

 Prilikom raspisivanja javnog natječaja o prodaji stanova Općina je dužna obavijestiti korisnike 
stanova iz čl. 2. ove Odluke. 
 

Članak 8. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 
Raša“ 
 
 
KLASA: 021-05/19-01/1 
URBROJ: 2144/02-03-19-3 
Raša, 28.siječnja 2019.  
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Željko Zahtila,v.r. 

 
 
 
 

III 

 
Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), članka 

26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinsko vijeće 

Općine Raša na sjednici održanoj dana 28.siječnja 2019.godine, donosi slijedeću 

 

 

O D L U K U   

     o  komunalnoj naknadi  

 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se: 

- područja zona u Općini Raša u kojima se naplaćuje komunalna naknada, 
- koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone u kojima se naplaćuje komunalna naknada, 
- koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, 
- rok plaćanja komunalne naknade, 
- nekretnine važne za Općinu Raša koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja 

komunalne naknade, 
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili 

djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade. 
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Članak 2. 

 

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Raša. 
 

Članak 3. 

 
Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne 

infrastrukture. 
 
Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Raša. 
 
Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, 

a može se na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Raša (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) koristiti 
i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog 
sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada 
u vlasništvu Općine Raša ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne 
infrastrukture.  

 

Članak 4.  

 

Komunalna naknada plaća se za: 

 

− stambeni prostor, 

− garažni prostor  

− poslovni prostor,  

− građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, 

− neizgrađeno građevinsko zemljište. 
   

 Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se 

nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.  

 
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica 

građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i 
gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na 
kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim 
građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.   

 
 

II. OBVEZNICI I OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

  

Članak 5. 

 

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 4. ove Odluke.  

 

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka plaća komunalnu naknadu u slijedećim slučajevima:  
 

− ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,  

− ako nekretninu koristi bez pravnog osnova ili   

− ako se ne može utvrditi vlasnik.  
 
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te 

naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. 
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Članak 6. 

 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:   
 

− danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se 
koristi bez uporabne dozvole,  

− danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,  

− danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine, 

− danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.  
 
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze 

plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za 
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili 
promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel), nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.  

 

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, 

promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 

komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.  

 

 

III. PODRUČJA ZONA  

 

Članak 7.  

 

Na područja Općine Raša utvrđuju se zone u kojima se naplaćuje komunalna naknada, i to kako 
slijedi: 

 

• I zona:  naselje Raša (izuzev stambenog područja ulice Kokoti i ulice Vodovodna),  
             Koromačno,  Krapan, Most Raša i Štalije  (izuzev stambenog područja tih  
             naselja) te Bršica 

• II zona: naselja Brgod, Brovinje, Crni, Diminići  (Sveti  Lovreč  Labinski), Drenje,                     
     Koromačno, Letajac, Ravni,  Stanišovi,   Sveta  Marina,   Sveti  Bartul,      
Škvaranska, Topid, Trget, Trgetari i Viškovići 

• III zona: naselja  Barbići, Kunj, Polje  i  Skitača  te u ulica Kokoti i Vodovodna u naselju  
              Raša 

• IV zona: ostala naselja na području Općine Raša. 
 
  

IV. KOEFICIJENTI ZONA 

 

Članak 8. 

 

  Koeficijent zone (Kz) za pojedine zone iznosi kako slijedi: 

 

• za  I zonu    -    1,00 

• za II zonu    -    0,80 

• za III zonu   -    0,70 

• za IV zonu   -    0,60. 
 
 
V. KOEFICIJENTI NAMJENE 
 

Članak 9. 
 

 Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine i iznosi: 

 

• za stambeni prostor                                                                                       1,00 
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• za garažni prostor                                                                                          1,00 

• prostor koji koriste neprofitne organizacije                                                    1,00 

• pomoćne objekte                                                                                           1,00                                                                                        

• za neizgrađeno građevinsko zemljište                                                           0,05. 
 

 Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor određuje se ovisno o vrsti djelatnosti koja se 

obavlja u poslovnom prostoru i iznosi kako slijedi: 

  

 
Red. 
broj 

 

VRSTA DJELATNOSTI 
Koeficijent 
namjene 

(Kn) 

 
 
 
   

1. 

- Proizvodnja vapna, cementa i drugih mineralnih sirovina                                           
- Prerada kemijskih proizvoda, kamena, šljunka i pijeska                                              
- Proizvodnja građevnog materijala                                                                                   
- Proizvodnja i prerada proizvoda od keramike, porculana i    
   plastike                            
- Prerada drva, metala i strojogradnja                                                                                
- Proizvodnja odjeće i obuće                                                                                                 
- Proizvodnja i prerada prehrambenih proizvoda, mesa, riba,  
   rakova i školjki           
- Ostale proizvodne i prerađivačke djelatnosti       

5,00 
5,00 
5,00 
1,00 
1,50 
1,00 

 
1,50 
1,00 

 
 

2. 
 
 

- Vodoprivredna djelatnost                                                                                                    
               - Komunalna djelatnost                                                                                                      
               - Građevinarstvo                                                                                                                      
               - Vađenje ostalih ruda i kamena  
               - Druge srodne djelatnosti                                                                                        

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

 
 
 
   3. 
 
 

- Poljoprivreda, uzgoj bilja i gljiva, šumarstvo i ribarstvo                                                              
- Trgovina na veliko i malo     
- Ljekarne                                                                                                  

               - Ugostiteljska, turistička i putnička djelatnost                                                                   
               - Grafičke usluge                                                                                                                      
               - Središnje bankarstvo                                                                                                            
               - Računovodstveno financijski poslovi i knjigovodstvene djelatnosti                             
               - Ostale uslužne i obrtničke djelatnosti                                                                                  

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

 
    

4. 
 
 

- Djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima te           
                 računalnim programima                                                                                                       

- Djelatnost za informacije i telekomunikacije                                                                    
               - Djelatnost pružanja univerzalnih poštanskih usluga      
               - Druge srodne djelatnosti                                    

 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

 
    
 

5. 
 
 

- Usluge osiguranja                                                                                                                    
               - Odvjetničke usluge                                                                                                                  
               - Projektiranje, nadzor i geodetske usluge                                                                            
               - Poslovanje nekretninama                                                                                                       
               - Špedicija, carina                                                                                                                      
               - Djelatnosti privatnih zdravstvenih usluga    
               - Druge srodne djelatnosti                                                         

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

 
 
   

6. 
 
 

- Obrazovanje                                                                                                                              
- Znanstvena, kulturna i politička djelatnost                                                                         
- Umjetničke, sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti  
   (osim fitnes centara te djelatnosti kockanja i klađenja)                                                
- Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  
- Djelatnosti javne uprave                                                           
- Deficitarne djelatnosti prema posebnoj odluci    
- Druge srodne djelatnosti 

1,00 
1,00 

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

 
7. 

- Prijenos električne energije                                                                                                  
               - Distribucija električne energije    
               - Druge srodne djelatnosti 

10,00 
10,00 
10,00 

8.                - Fitnes centri  7,00 

9.                - Djelatnosti kockanja i klađenja                                                                             10,00 

10.                - Hoteli, apartmanska naselja i kampovi             3,00 

11.                - Marine i suhe marine 8,00 
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12. 
 

               - Pomorski i lučki promet 
               - Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu tereta  
               - Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom 

10,00 
10,00 
10,00 

                                                                                                         
         
 Koeficijent namjene za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 

iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor. 

 

Članak 10. 

    

 U objektima koji se koriste kao stambeni i kao poslovni prostor, naknada se obračunava 

posebno za stambeni, a posebno za poslovni prostor.  

 

 
Članak 11. 

 

 Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u 

slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent 

namjene umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor 

odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište. 

 

 U slučaju iz stavka 1. ovog članka obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je dostaviti 

odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od 6 mjeseci u 

kalendarskoj godini. 

 

Članak 12. 

 

 U slučaju kada obveznik plaćanja komunalne naknade u poslovnom prostoru obavlja više 

djelatnosti visina komunalne naknade izračunava se primjenom koeficijenta namjene koji je određen za 

djelatnost kojom se obveznik pretežito bavi. 

 

 Djelatnost kojom se obveznik plaćanja komunalne naknade pretežito bavi je djelatnost kojom 

ostvaruje veći dohodak. 

 

Članak 13. 

 

 U slučaju kada se poslovni prostor u kojem je obavljano više djelatnosti ne koristi visina  

komunalne naknade izračunava se primjenom koeficijenta namjene za djelatnost za koju je određen 

najmanji koeficijent namjene. 

 

 U slučaju kada se u poslovnom prostoru ne obavlja poslovna djelatnost koeficijent namjene 

iznosi 2,00 sve do početka obavljanja djelatnosti. 

 

Članak 14. 

 

 Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti 

veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim 

naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine Raša. 

 
 

VI. VRIJEDNOST BODA KOMUNALNE NAKNADE 
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Članak 15. 

 

Općinsko vijeće odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenog 

tekuće godine koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.  

 

  Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m2) 

korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Raša. 

 

 Polazište za utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena održavanja 

komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih 

predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture.  

 

 Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednosti boda komunalne naknade (B) do kraja studenog 

tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini, vrijednost boda se ne 

mijenja. 

 

VII. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 16. 

 

  Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m2)   površine nekretnine za koju se 

utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za: 

 

 - stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način 
propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine, br. 40/97, 
117/05)  

- građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko 
zemljište po jedinici stvarne površine.  

 

 Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2)  površine nekretnine utvrđuje se 

množenjem:  

 

- koeficijenta zone (Kz),  
- koeficijenta namjene (Kn) i 
- vrijednosti boda komunalne naknade (B). 

 

Formula za godišnji obračun komunalne naknade glasi: KN  =   B   x  Kz   x  Kn   x   m2  

 

Članak 17. 

 

Visina komunalne naknade utvrđuje se rješenjem o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni 

upravni odjel sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku 

pokrenutom po službenoj dužnosti. 

   

 Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se 

Odlukom Općinskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak bitan za njezin 

izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje 

obveze plaćanja komunalne naknade.  

  

 Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se: 

 

- iznos komunalne naknade po m² nekretnine,  
- obračunska površina nekretnine, 
- godišnji iznos komunalne naknade,  
- mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se 

naknada ne plaća mjesečno i  
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- rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade, odnosno iznosa obroka komunalne 

naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.   
 
Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje 

obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po m² površine nekretnine.   
 
Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj.  
 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim 

se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima 

i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. 

 

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka, 

može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog 

gospodarstva.   

 

VIII. ROKOVI PLAĆANJA 

 

Članak 18.  

 

 Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 15-og u mjesecu za protekli mjesec. 
 
 Izuzev stavka 1. ovog članka, vlasnici ili korisnici stambenog prostora i garažnog prostora, 
komunalnu naknadu plaćaju tromjesečno, najkasnije do 15-og dana u posljednjem mjesecu svakog 
tromjesečja. 
 
 Do donošenja rješenja o utvrđivanju visine komunalne naknade za tekuću godinu, obveznici iz 
članka 14. ove Odluke komunalnu naknadu plaćaju prema obvezi utvrđenoj rješenjem za prethodnu 
kalendarsku godinu, s time da se na taj način plaćeni iznos zaračunava u iznos ukupne obveze 
komunalne naknade za tekuću godinu. 

 

U slučaju da obveznik zakasni s plaćanjem dospjelog iznosa komunalne naknade, u obvezi je platiti 

zateznu kamatu na dospjeli iznos komunalne naknade. 

 

   

IX. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 19.  

 

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine važne za Općinu Raša 

kako slijedi: 

 

- nekretnine u vlasništvu Općine Raša ili nekretnine dane na korištenje Općini Raša, 
- nekretnine u kojima obavljaju djelatnosti trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne 

osobe, kojima je isključivi osnivač i većinski vlasnik Općina Raša, 
- nekretnine koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog, predškolskog i osnovnog obrazovanja, 
- nekretnine koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države ili 

županije, 
- nekretnine koje se upotrebljavaju za obavljanje vatrogasne djelatnosti,   
- koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti, 
- nekretnine u kojima trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne osobe iz oblasti javnih 

potreba obavljaju djelatnost koja se po zakonu financira iz Proračuna Općine Raša, 
- građevinska zemljišta na kojima se nalaze spomen obilježja i spomen područja 
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Za nekretnine iz stavka 1. ovog članka koje se daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na 

raspolaganje drugim pravnim i fizičkim osobama plaća se komunalna naknada.  

 

 Obveznik plaćanja je pravna i fizička osoba koja koristi nekretninu iz  stavka 2. ovoga članka.  

 

X. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 20. 

  

 Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi: 

 

- vlasnik ili korisnik stambenog prostora koji ostvaruje to pravo u skladu s općim aktom Općine 
Raša kojim se uređuje socijalna skrb 

- vlasnik ili korisnik stambenog prostora - hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi 
uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
određeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
i članova njihovih obitelji 

 

 Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka dužan je prilikom podnošenja 

zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti 

odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.  

 

 Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina 

iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da te nekretnine ne daju u zakup, podzakup, najam, podnajam, 

na korištenje i sl. 

 

Članak 21. 

 

 Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno će se osloboditi:  

 

- vlasnici odnosno korisnici nekretnina koje se ne mogu koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih 
požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama, i to za 6 mjeseci, 

- vlasnik  okućnice  ili  balkona  čija  okućnica ili balkon bude  proglašen najuređenijim u tekućoj  
godini  i to za vrijeme od 6 mjeseci odnosno za period od 1. siječnja do 30. lipnja slijedeće 
godine.     

   

 Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. alineje 1. ovog članka, dužan je prilikom 

podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Jedinstvenom upravnom odjelu 

dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. alineje 1. ovoga 

članka. 

 

Članak 22. 

  

 Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje o potpunom ili djelomičnom, privremenom ili trajnom 

oslobađanju od plaćanja komunalne naknade po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.  

 

XI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 23. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi 

("Službene novine Općine Raša“, broj 14/10). 
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Članak 24. 

 

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

Raša“. 

 

KLASA: 021-05/19-01/1 
URBROJ: 2144/02-03-19-4 
Raša, 28.siječnja 2019.  
 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Željko Zahtila, v.r. 

 

 

 

 

 

IV 

 
Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) te 

članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinsko vijeće 

Općine Raša na sjednici održanoj dana 28.siječnja 2019.godine, donosi slijedeću 

 

ODLUKU 

o komunalnom doprinosu 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuju se: 
 

1. zone na području Općine Raša za plaćanje komunalnog doprinosa 
2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Općini Raša (u daljnjem 

tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa) 
3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa 
4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. 
 

Članak 2. 
 

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne 
infrastrukture na području Općine Raša i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom 
građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. 

 
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Raša koji se koristi samo za financiranje 

građenja i održavanja komunalne infrastrukture. 
 
 

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
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Članak 3. 
 

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 
građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa. 

 
Općina Raša ne plaća komunalni doprinos na svom području. 
 
 

III. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 4. 
 

Zone na području Općine Raša za plaćanje komunalnog doprinosa određuju se kako slijedi: 
 

ZONA PODRUČJE 

I 

 
naselja Raša, Koromačno, Most Raša, Štalije i Bršica;  

izdvojeno građevinsko područje izvan naselja proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-
turističke namjene,   

sve morske luke sukladno važećem Prostornom planu uređenja Općine Raša  

II 
 

naselja Brovinje, Crni, Diminići (Sveti Lovreč Labinski), Drenje, Ravni, Stanišovi, 
Sveta Marina, Sveti Bartul, Škvaranska, Topid, Trget, Trgetari i Viškovići  

III 
 

naselja Barbići, Brgod, Kunj, Letajac, Polje i Skitača   

IV 
 

poljoprivredno zemljište sukladno važećem Prostornom planu uređenja Općine 
Raša i sva ostala područja koja nisu obuhvaćena prethodnim zonama  

 
Granice naselja iz gornje tablice prikazane su na kartografskim prikazima važećeg Prostornog 

plana uređenja Općine Raša. 
 
 
 

IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 
 

Članak 5. 
 

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa kako slijedi: 
 

ZONA I II III IV 

kn 110,00 90,00 60,00 40,00 

 
 
 

V. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 6. 
 

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 
izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u 
kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena. 

 
Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i 

druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine 
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koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog 
doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. 

 
Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu i pravilnikom kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno 

gospodarstvo. 

 
 

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 
 

Članak 7. 
 

 Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel 
Općine Raša (dalje u tekstu: Upravni odjel). 
 
 Rješenje o komunalnom doprinosu u skladu s odredbama ove Odluke donosi se u postupku 
pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke. 
 
  Kad se rješenje o komunalnom doprinosu donosi u postupku pokrenutom po službenoj 
dužnosti donosi se s skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti 
građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan 
donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima 
kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole. 
 
 Kad se rješenje o komunalnom doprinosu donosi u postupku pokrenutim po zahtjevu stranke 
donosi se u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva 
stranke za donošenje tog rješenja. 
 

Članak 8. 
 

 Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži: 
 

- podatke o obvezniku komunalnog doprinosa 
- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, 
- obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, 
- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s 

iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa 
 

 Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog 
članka, ništavo je. 
 

Članak 9. 
 

 Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno 
rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade 
bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja. 
 
 Iznimno od stavka 1. ovog članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu 
namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je 
građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole. 
 
 Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje 
Općini Raša kao području na kojem se nalazi skladište odnosno građevina. 
 

Članak 10. 
 

 Podaci potrebni za obračun komunalnog doprinosa dostavljaju se Upravnom odjelu sukladno 
odredbama Zakona o gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. 
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Kada se radi o građenju građevina i izvođenju radova određenih čl. 4. i 5. Pravilnika o jednostavnim i 
drugim građevinama i radovima obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan je u roku od 15 dana 
od primitka poziva dostaviti Upravnom odjelu podatke potrebne za obračun komunalnog doprinosa. 
 
 U slučaju da obveznik u roku iz st. 2. ovog članka ne dostavi podatke potrebne za obračun 
komunalnog doprinosa Upravni odjel obračunat će komunalni doprinos prema maksimalnim gabaritima 
dozvoljenim odredbama čl. 4. i 5. Pravilnika iz st. 2. ovog članka. 
 
 Ako se rješenje o komunalnom doprinosu donosi po zahtjevu stranke, ista je dužna uz zahtjev 
priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu ili pravomoćno rješenje o izvedenom stanju i/ili podatke 
potrebne za izračun komunalnog doprinosa radi donošenja rješenja o komunalnom doprinosu. 
 

Članak 11. 
 

 Ukoliko Općina Raša u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopi 
ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog 
doprinosa, Rješenje iz članka 7. ove Odluke donosi se i u skladu s tim ugovorom. 
 
 Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, odnosno Općinski načelnik sukladno iznosu 
o kojem prema zakonskim propisima može samostalno odlučivati, donose odluku o sklapanju ugovora 
o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u pogledu financiranja izgradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture. 
 
 U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata ili uređaja komunalne infrastrukture 
manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa, obveznik je dužan platiti njegovu razliku. 
 
 U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata ili uređaja komunalne infrastrukture veći 
od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa, utvrđena razlika se smatra donacijom Općini Raša. 
 

Članak 12. 
 

 Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom 
kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o 
porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije. 
 
 Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, 
dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te 
rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje nadležno upravno tijelo Istarske 
županije. 
 
 
VII. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 
Članak 13. 

 
Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun Općine Raša, u roku od 15 

dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu iz članka 7. ove Odluke. 

 

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini 

propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda. 

 

Članak 14. 

 

Općinski načelnik na zahtjev korisnika može odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa. 
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Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrava se ovisno o visini komunalnog doprinosa 

utvrđenog rješenjem iz članka 7. ove Odluke. 

 

 Komunalni doprinos obveznik može platiti obročno u najviše 12 mjesečnih obroka u roku od 

jedne godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, od kojih prvi obrok iznosi 20%, a 

ostali obroci razmjerno preostalih 80% ukupnog iznosa komunalnog doprinosa.  

 

Prilikom obročnog plaćanja na preostale obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope 

Hrvatske narodne banke. 

 

Na dospjele i neplaćene obroke obračunavaju se zatezne kamate. 

 

Članak 15. 
 

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se obvezniku plaćanja komunalnog 

doprinosa ukoliko Općina Raša prema istom nema otvorenih potraživanja po bilo kojoj osnovi.  
 

 U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa većeg od 100.000,00 kn, obveznici su dužni 

osigurati ovjerenu zadužnicu u visini preostalog duga s obračunatom kamatom u visini iz članka 14. 

stavka 4. ove Odluke.  

 

 U slučaju da obveznik ne plati uzastopno dvije rate, naplata zadužnice se realizira u punom 

iznosu komunalnog doprinosa. Ukoliko obveznik plaćanja u roku od 3 dana po primitku rješenja o 

obročnoj otplati komunalnog doprinosa ne dostavi zadužnicu, navedeno rješenje se ukida, te je obveznik 

dužan platiti puni iznos komunalnog doprinosa.  

 

 U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa manjeg od 100.000,00 kn, ukoliko obveznik 

ne plati uzastopno dvije rate, provest će se postupak ovrhe sukladno pravomoćnom rješenju o 

komunalnom doprinosu i na temelju njega izdanog rješenja o ovrsi.  

 

Obveznik može u svako doba preostali dug platiti odjednom, u kom slučaju je dužan platiti samo 

preostali iznos glavnice komunalnog doprinosa. 

 

Članak 16. 

 

Obvezniku koji je sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ozakonio 

nezakonito izgrađenu građevinu, ako pismeno zatraži, odobrit će se odgoda plaćanja komunalnog 

doprinosa, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od 

dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 

 
 

VIII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 17. 
 

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: 
 

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova 
2. vojnih građevina 
3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture 
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova 
5. sportskih i dječjih igrališta 
6. ograda, zidova i potpornih zidova 
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, 

fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine 
ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine 

8. spomenika. 
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Članak 18. 

 

Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika i Općinski načelnik, sukladno iznosu o kojem 

prema zakonskim propisima može samostalno odlučivati, može posebnom odlukom osloboditi u 

potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine: 

 

- namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, 
obrazovanju, humanitarnoj djelatnosti 

- za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društva koja su u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu 
Općine Raša 

- u sklopu investicije od interesa za Općinu Raša i/ili investicije od značaja za gospodarski razvoj 
Općine Raša, koja je kao takva utvrđena od strane Općinskog vijeća. 
 

 Obveznik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog 

doprinosa dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz ovoga članka. 

 

Članak 19. 

 

Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa imaju osobe koje to pravo ostvaruju 

primjenom odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(NN 121/17). 

 

Osobe iz stavka 1. ovog članka bit će oslobođene plaćanja komunalnog doprinosa na način i u 

postupku propisanim odredbama Zakona iz st. 1. ovog članka. 

 

Status hrvatskog branitelja dokazuje se potvrdom ministarstva nadležnog za obranu odnosno 

ministarstva nadležnog za unutarnje poslove sukladno odredbama Zakona iz st. 1. ovog članka. 

 

 

Članak 20. 

 

O utvrđenju da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa ili o potpunom oslobađanju 

plaćanja komunalnog doprinosa sukladno odredbama ove Odluke, Upravni odjel na zahtjev stranke ili 

po službenoj dužnosti donosi rješenje. 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 21. 
 

Postupci donošenja rješenja o komunalnom doprinosu započeti po Odluci o komunalnom 

doprinosu („Službene novine Općine Raša, broj 11/04, 3/05, 1/09, 09/10, 8/11 i 15/14) do dana stupanja 

na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama dosadašnje Odluke. 

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupcima donošenja rješenja o komunalnom 
doprinosu koja se donose nakon prestanka važenja programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture iz članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu glede sadržaja tog rješenja 
primjenjuju se odredbe članka 85. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 22. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službene 

novine Općine Raša“, broj 11/04, 3/05, 1/09, 09/10, 8/11 i 15/14). 
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Članak 23. 

 

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

KLASA: 021-05/19-01/1 
URBROJ: 2144/02-03-19-5 
Raša, 28.siječnja 2019.  
 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća 

 Željko Zahtila,v.r. 

 

 

 

V 
 

 Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine”, broj 115/16 i 106/18), članka 

2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti i iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne 

novine“, broj 1/19) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18), 

Općinsko vijeće Općine Raša, na sjednici održanoj dana 28.siječnja 2019. godine, donijelo je 

O D L U K U 

o visini paušalnog poreza po krevetu,  

odnosno po smještajnoj jedinici u kampu 

na području Općine Raša 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i 

kućama za odmor, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u 

objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Općine Raša.                              

 

Članak 2. 

 

 Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se kako slijedi: 

 

- u iznosu od 250,00 kn po krevetu ili smještajnoj jedinici u naseljima Sv. Marina, Crni, Drenje, 
Ravni, Škvaranska, Skitača, Koromačno, Brovinje, Viškovići, Diminići (Sveti Lovreč Labinski), 
Stanišovi, Trgetari i Trget, Polje, Brgod 

- u iznosu od 150,00 kuna po krevetu ili smještajnoj jedinici u ostalim naseljima na području 
Općine Raša u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.  

 

Članak 3. 

 

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

 

KLASA: 021-05/19-01/1 

URBROJ: 2144/02-03-19-6 

Raša, 28.siječnja 2019. 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća  

                               Željko Zahtila,v.r. 
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VI 

 
 
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne 
novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16. i 70/17) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene 
novine Općine Raša“ broj 4/09, 5/13, 4/18) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 
28.siječnja 2019. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša za 2019. godinu 

 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Raša (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2019. godinu, koja su osigurana 
u Proračunu Općine Raša za 2019. godinu u iznosu od 26.532,00 kune. 
 

Članak 2. 
 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Raša imaju političke stranke koje 
imaju vijećnika u Općinskom vijeću. 
 
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za 
svakog vijećnika Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno 
broju njenih vijećnika Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 
 
Za svakog izabranog vijećnika Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom vijećniku Općinskog vijeća. 
 

Članak 3. 
 

Za svakog vijećnika Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 165,00 kuna.  
 
Za svakog vijećnika podzastupljenog spola pored iznosa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i mjesečna 
naknada u iznosu od 16,50 kuna. 

 
Članak 4. 

 
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu 
Općine Raša za 2019. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u iznosima kako slijedi: 
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Članak 5. 
 

Raspoređena sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiro račun (IBAN) političke stranke 
tromjesečno u jednakim iznosima. 
 

Članak 6. 
 

Na sva pitanja koja se odnose na raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša, a nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se 
odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 
61/11, 27/13, 2/14, 96/16. i 70/17).  

 
Članak 7. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“. 
 
KLASA: 021-05/19-01/1 
URBROJ: 2144/02-03-19-7 
Raša, 28.siječnja 2019. 
 
               Predsjednik 
                                                                                                        Općinskog vijeća 
          Željko Zahtila,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Broj                  

članova u 

Općinskom 

vijeću

Od toga 

žena

Mjesečni 

iznos za 

člana

Mjesečni 

iznos za 

člana 

podzastup. 

spola

Mjesečni 

iznos za 

stranku

Tromjesečni 

iznos za 

stranku

Godišnji 

iznos za 

stranku

1

Istarski demokratski sabor                           

(IDS) 8 3 165,00 181,50 1.369,50 4.108,50 16.434,00

2

Socijaldemokratska partija 

Hrvatske (SDP) 3 0 165,00 0 495,00 1.485,00 5.940,00

3

Hrvatska demokratska zajednica 

(HDZ) 1 1 165,00 181,50 181,50 544,50 2.178,00

4

Hrvatska stranka umirovljenika 

(HSU) 1 0 165,00 0 165,00 495,00 1.980,00

UKUPNO 13 4 2.211,00 6.633,00 26.532,00

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU

RBR NAZIV STRANKE

SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAŠA



SLUŽBENE NOVINE 

Stranica - 33 – Broj – 1  OPĆINE RAŠA      29.siječnja 2019. 
 

VII 
 

Temeljem članka 30., 31. i 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), 

članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinsko vijeće 

Općine Raša na sjednici održanoj dana 28.siječnja 2019.godine, donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

o  povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i 

 uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Raša ovom Odlukom povjerava Trgovačkom društvu 1. Maj d.o.o. Labin, Vinež 81 (u 
daljnjem tekstu: TD 1. Maj), kao trgovačkom društvu čiji je suosnivač i suvlasnik, obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja groblja i uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja, na 
neodređeno vrijeme. 

 

Članak 2. 

 

 Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja 

i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja Diminići (Sveti Lovreč 

Labinski), Drenje i Skitača. 

 

 Pod uslugom ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja 

sukladno posebnim propisima. 

Članak 3. 

 

 Komunalnu djelatnost održavanja groblja TD 1. Maj obavljat će sukladno ovoj Odluci, posebnim 

propisima kojima se regulira obavljanje djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenim sukladno 

tim propisima. 

 

 Uslužnu komunalnu djelatnost ukopa pokojnika unutar groblja TD 1. Maj obavljat će sukladno 

ovoj Odluci, na temelju općih uvjeta isporuke komunalne usluge koje TD 1. Maj donosi uz prethodnu 

suglasnost Općinskog vijeća.  

 

Članak 4. 

 

 Općina Raša ovom Odukom povjerava TD 1. Maj vršenje javnih ovlasti u obavljanju komunalnih 

djelatnosti održavanja groblja i djelatnosti usluge ukopa pokojnika unutar groblja. 

 

 Javne ovlasti iz st. 1. ovog članka obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o 

pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba. 

 

Članak 5. 

 

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

 

KLASA: 021-05/19-01/1 
URBROJ: 2144/02-03-19-8 
Raša, 28.siječnja 2019.  
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