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AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
I
Na temelju članka 38. statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, broj 4/09. i 5/13.) i članka
2. stavka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Raša (Službene novine
Općine Raša, broj 10/04, 7/06., 8/06. i 2/09.), Općinska načelnica Općine Raša dana 14. listopada
2015. godine donijela je
ODLUKU
o broju i visini mjesečnih stipendija
u školskoj/studijskoj 2015/2016. godini
Članak 1.
U školskoj/studijskoj 2015/2016. godini dodijelit će se 19 novih stipendija, i to kako slijedi:
• 6 stipendija učenicima
• 8 stipendija studentima prve godine studija (preddiplomskih, stručnih i s njima
izjednačenih studija)
• 5 stipendija studentima od druge do šeste godine studija te prve i druge godine
diplomskog studija
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 2014./2015. godini
u skladu sa sklopljenim ugovorima i Odlukom o povećanju mjesečnih stipendija učenicima i
studentima Općine Raša, oznake KLASA: 022-05/09-01/2, URBROJ: 2144/02-01/01-09-7 od 19.
siječnja 2009.
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: 022-05/15-01/40
URBROJ: 2144/02-01/01-15-4
Raša, 14.listopada 2015.
Općinska načelnica
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 –
pročišćeni tekst), članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), članaka 19. i 26. Statuta Općine Raša („Službene
novine Općine Raša”, broj 4/09. i 5/13), članka 97. i 114. Prostornog plana uređenja Općine Raša
(Službene novine Općine Raša“ broj 12/11), te članka 5. i 20. Odluke o uređenju prometa na području
Općine Raša (Službene novine Općine Raša“ broj 11/14), Općinsko vijeće Općine Raša, na sjednici
održanoj 22.listopada 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o mirujućem prometu na području Općine Raša
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se postupci i standardi za dimenzioniranje mirujućeg prometa, smještaj
vozila za objekte javne/društvene namjene, te parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s
invaliditetom.
Članak 2.
Standardi za dimenzioniranje mirujućeg prometa i način smještaja vozila za stambene građevine
određuju se u skladu s člancima 96., 97. i 185. Prostornog plana uređenja Općine Raša.
Standardi za dimenzioniranje mirujućeg prometa i smještaj vozila za ostale građevine određuju se
ovom Odlukom, u skladu s člankom 97. stavak 3. Prostornog plana uređenja Općine Raša.
II. STANDARDI ZA DIMENZIONIRANJE MIRUJUĆEG PROMETA
Članak 3.
Smještaj vozila za građevine nestambene namjene koje imaju neposredni kolni pristup s javno
prometne površine, rješava se unutar građevne čestice, osim:

•

za objekte javne i društvene namjene iz poglavlja III. ove Odluke

•

kod interpolacije građevne čestice u izgrađenom građevinskom području ili kada su oblik i
veličina građevne čestice takvi da se ne može osigurati smještaj vozila u okviru građevne
čestice ili se radi o građevnoj čestici bez mogućnosti uređenog kolnog pristupa, smještaj
vozila može se odrediti na posebnim građevnim česticama namijenjenim izgradnji
pojedinačnih/skupnih garaža ili parkirališnih prostora ili u sklopu javnih parkirališta.
Članak 4.

Dimenzioniranje parkiranja svih kategorija vozila vrši se u pravilu analitičkim metodama utvrđivanja
potreba za parkiranjem.
Mirujući promet za kategoriju osobnih automobila kod planiranja novih namjena, sadržaja ili djelatnosti
ili kod rekonstrukcije postojećih građevina dimenzionira se prema standardima iz sljedeće tablice.

SLUŽBENE NOVINE
Stranica – 3 – Broj - 19 OPĆINE RAŠA 23.listopada 2015.

Standardi parkiranja osobnih automobila su sljedeći:
NAMJENA/DJELATNOST/SADRŽAJ

PARKIRNA MJESTA
2

1

UREDI, TRGOVINA

1 PM do 60 m neto površine

2

LJEČNIČKE ORDINACIJE, AMBULANTE I
DRUGE DJELATNOSTI PRUŽANJA
ZDRAVSTVENIH USLUGA

1 PM za svakog stalnog liječnika

3

DOMOVI ZA STARE I DRUGE SOCIJALNE
USTANOVE

1 PM na 250 m neto površine

4

VELETRGOVINA, PROIZVODNJA,
ZANATSTVO I SL.

1 PM do 100 m neto površine

5

UGOSTITELJSKO TURISTIČKE
SMJEŠTAJNE GRAĐEVINE

1 PM po smještajnoj jedinici

6

UGOSTITELJSKI OBJEKTI IZ SKUPINE
RESTORAN, BAROVI, SLASTIČARNICE, I
SL.

1 PM na 10 m neto uslužnog prostora

7

GRAĐEVINE KULTURNIH DJELATNOSTI

1 PM na 8 sjedećih mjesta

8

SPORTSKE DVORANE, STADIONI,
SPORTSKI TERENI I SL.

1 PM na 10 sjedećih mjesta, odnosno korisnika

9

DJEČJI VRTIĆI

1 PM na jednu grupu djece

10

ŠKOLE

1 PM po učionici

11

VJERSKE GRAĐEVINE

1 PM na 10 sjedala

12

TRGOVAČKI CENTRI (površine veće od
2
1.500 m

1 PM do 60 m neto površine prodajnog prostora

13

INDUSTRIJSKI OBJEKTI

1 PM na 3 zaposlenika

2

2

2

2

U neto površinu iz prethodnog stavka ne uračunavaju se površine u kojima se ne odvija rad sa
klijentima/strankama/građanima kao što su: sanitarni čvorovi i garderobe zaposlenika, spremišta,
skladišta (neprodajna), silosi i slične građevine za smještaj sirovina, poluproizvoda i proizvoda, te
automatizirani proizvodni pogoni i sl..
Potrebni broj parkirališnih ili garažnih mjesta iz prethodnog stavka zaokružuje se na veći broj.
Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine građevine
U provedbi ove Odluke primjenjivat će se i stroži normativi, ukoliko su utvrđeni zakonskim i/ili
podzakonskim aktima koji reguliraju pojedinu djelatnost.
Prilikom planiranja građevina i površina bilo koje druge namjene koja nije obuhvaćena ovim člankom
potrebno je primijeniti normative utvrđene zakonskim ili podzakonskim aktima koji reguliraju tu
pojedinu djelatnost.
Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina s različitim sadržajima može se
predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevine ako se koristi u različito vrijeme.
Članak 5.
Potreban broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom i druge osobe smanjene pokretljivosti određuje
se u skladu s propisima i tehničkim normama koji su važeći u Republici Hrvatskoj.

SLUŽBENE NOVINE
Stranica – 4 – Broj - 19 OPĆINE RAŠA 23.listopada 2015.
Članak 6.
Dimenzije parkirnih mjesta i potrebnog slobodnog prostora radi osiguranja manevra parkiranja
određuju se u skladu s propisima i tehničkim normama koji su važeći u Republici Hrvatskoj.

III. SMJEŠTAJ VOZILA ZA OBJEKTE JAVNE/DRUŠTVENE NAMJENE
Članak 7.
Objekti javne/društvene namjene koji se nalaze se u užem središtu naselja Raša za svoje potrebe
mogu koristiti javna parkirališta.
Objekti javne/društvene namjene i dostupna parkirališta su sljedeći:
NAMJENA/DJELATNOST/

PARKIRNA MJESTA

Dom umirovljenika u Raši

6 PM na parkiralištu u ul. N. Tesle

Ordinacija opće medicine

1 PM na Trgu Republike

Članak 8.
Parkirna mjesta iz prethodnog članka bit će označena posebnom oznakom kao rezervirana.
Rezervirana parkirna mjesta za objekte koji imaju javne funkcije organizirat će se u krugu od najviše
250 m od predmetnog objekta.
Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirnim mjestima iz ovog
članka.
IV. PARKIRANJE VOZILA KOJIMA SE PREVOZE OSOBE S INVALIDITETOM
Članak 9.
Parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom, koje su rješenjem nadležnog državnog tijela
ostvarili pravo na znak pristupačnosti, omogućeno je na javnim parkiralištima na parkirališna mjesta
koja su za tu svrhu posebno obilježena
Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo iz stavka 1. ovoga članka ako na vozilu ima istaknut važeći
znak pristupačnosti.
Znak pristupačnosti važi u slučaju kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom sa 80 ili više posto
tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, ili ako
se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu.
Pravo na znak pristupačnosti također ima i vozilo udruge osoba s invaliditetom.
Vozila osoba s invaliditetom, kao i vozila udruge osoba s invaliditetom, mogu biti obilježena
međunarodnim znakom invalida, a pravo na parkiranje mogu ostvariti samo uz predočenje znaka
pristupačnosti.
Članak 10.
Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba bez invaliditeta.
Za fizičke osobe koje svoj znak pristupačnosti ustupe na korištenje ili ga same koriste suprotno
propisanom propisane su kazne prema posebnom Zakonu.
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Članak 11.
Rezervirano parkirno mjesto za osobe s invaliditetom, ako za to postoje uvjeti, može se odobriti ako
osoba ima prebivalište na području Općine Raša,
Rezervirana parkirna mjesta za osobe s invaliditetom odobravaju se rješenjem Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Raša po zahtjevu korisnika na rok od godinu dana.
Rezervirana parkirna mjesta za osobe s invaliditetom izdat će se u krugu od najviše 50 m od mjesta
na kojem se nalazi prebivalište te osobe.
Rezervirano parkirno mjesto iz ovog članka označit će se posebnom oznakom sa brojem registarske
oznake vozila osobe s invaliditetom.
Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirnim mjestima iz ovog
članka.
Članak 12.
Parkirališna mjesta za invalide trebaju biti izvedena i označena u skladu sa člankom 38. Pravilnika o
osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne
novine“, broj 78/13).
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
KLASA: 021-05/15-01/7
URBROJ: 2144/02-03-15-3
Raša, 22.listopada 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila, v.r.
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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, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09. i 143/12)
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) članka 26. Statuta Općine Raša
(„Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i 5/13) i provedenog javnog natječaja KLASA:022-05/1501/35, URBROJ:2144/02-01/01-15-1 od 7. rujna 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Raša na
sjednici održanoj dana 22.listopada 2015. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

Članak 1.
Utvrđuje se da najviša ponuđena cijena na javnom natječaju, za prodaju ½ dijela k.č. 857
pašnjak sa 1070 m2 upisana u z.k.ul. 917 k.o. Skitača, u vlasništvu Općine Raša, iznosi 233.500,00
kuna.
Utvrđuje se da je Barbara Dobrić, Ravni, Ravni 19 sa ponuđenom cijenom iz prethodnog
stavka jedina ponuditeljica te se izabire kao najpovoljnija ponuditeljica po javnom natječaju za prodaju
½ dijela nekretnine iz ove Odluke.
Članak 2.
Općina Raša prodat će ½ dijela nekretnine iz članka 1. ove Odluke najpovoljnijoj ponuditeljici
po kupoprodajnoj cijeni od 233.500,00 kuna i uvjetima prodaje utvrđenim u javnom natječaju.
Najpovoljnija ponuditeljica dužna je sklopiti s Općinom Raša ugovor o kupoprodaji u roku od 8
dana od dana primitka poziva za sklapanje ugovora, a u slučaju propuštanja roka smatra se da je
odustala od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.
Članak 3.
Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu suvlasničkog dijela nekretnine iz članka 1. ove
Odluke, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine od 16.000,00 kuna, koja se uračunava u cijenu, u
roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene nekretnine iz kredita odobrenog od banke dozvoljava
se uknjižba založnog prava na suvlasničkom dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke u korist banke
radi osiguranja plaćanja kredita odobrenog kupcu za potrebe isplate kupoprodajne cijene prodavatelju.
Članak 4.
Uknjižba prava vlasništva na suvlasničkom dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke na ime
kupca dozvoljava se nakon uplate kupoprodajne cijene.
Porez na promet nekretnine, troškove ovjere ugovora i potvrde kod javnog bilježnika te ostale
troškove vezane za uknjižbu prava vlasništva na kupljenom suvlasničkom dijelu nekretnine snosi
kupac.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
KLASA:021-05/15-01/7
URBROJ: 2144/02-03-15-4
Raša, 22.listopada 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.

III

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –
pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09. i 5/13.)
Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 22.listopada 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o postavljanju spomen - ploče
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Udruge Veneziani nel Mondo (Mlečani u svijetu), ul. Banchina Molini 8, 30175
Marghera – Venezia, Italija, za postavljanje spomen - ploče u sjećanje na rudarsku nesreću u Raši od
prije 75 godina u kojoj je poginulo 185 rudara.

Članak 2.
Spomen - ploča postavit će se na unutarnje pročelje zgrade sjedišta Općine Raša, Trg Gustavo
Pulitzer Finalli 2, Raša, s desne strane ulaza u zgradu gledano s trga.

Članak 3.
Spomen ploča, koju će postaviti Općina Raša i članovi Udruge Veneziani nel Mondo (Mlečani u
svijetu), veličine je 68cmX88cm, na svjetloj mramornoj podlozi, sadrži slijedeći tekst na hrvatskom i
talijanskom jeziku:
„u sjećanje na jutro 28. veljače 1940. kada je 185 radnika poginulo u rudniku“.
Spomen - ploču iz stavka 1. ovog članka donirali su prijatelji Udruge iz članka 1. ove Odluke.
Izgled spomen – ploče prilaže se ovoj Odluci.

Članak 4.
Spomen - ploča postavit će se povodom obilježavanja Dana Općine 04. 11. 2015. godine.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
KLASA:021-05/15-01/7
URBROJ: 2144/02-03-15-5
Raša, 22.listopada 2015
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.

IV

Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine općine Raša", broj 4/09. i 5/13.) 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 22.listopada 2015. godine,
donijelo je
ODLUKU
o dodjeli Priznanja Općine Raša
Članak 1.
Priznanje Općine Raša u 2015. godini dodjeljuje se
TAMARI PETROVIĆ, Raša, Liburnijska 6
doktorica tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnike i predsjednica Hrvatske sekcije Odjela za
robotiku i automatizaciju međunarodnog udruženja IEEE
za izraziti doprinos u znanstvenom području tehničkih znanosti i doprinos promidžbi Općine Raša.

Članak 2.
Javno priznanje iz ove Odluke uručit će se dobitnici priznanja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
povodom obilježavanja Dana Općine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenim novinama Općine Raša».
KLASA: 021-05/15-01/7
URBROJ: 2144/02-03-15-6
Raša, 22.listopada 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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V

Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine općine Raša", broj 4/09. i 5/13.) 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 22.listopada 2015. godine,
donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Priznanja Općine Raša

Članak 1.
Priznanje Općine Raša u 2015. godini dodjeljuje se
DANI DOBRIĆ JAMBROVIĆ, Raša, Mate Balote 31
doktorica pravnih znanosti, doktorirala na temu Europeizacija lokalne samouprave
za izraziti doprinos u znanstveno - nastavnom području pravnih znanosti i doprinos promidžbi Općine
Raša.

Članak 2.
Javno priznanje iz ove Odluke uručit će se dobitnici priznanja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
povodom obilježavanja Dana Općine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenim novinama Općine Raša».
KLASA: 021-05/15-01/7
URBROJ: 2144/02-03-15-7
Raša, 22.listopada 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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VI

Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine općine Raša", broj 4/09. i 5/13.) 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 22.listopada 2015. godine,
donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Priznanja Općine Raša

Članak 1.
Priznanje Općine Raša u 2015. godini dodjeljuje se
LARIJU PERUSCO, Sv. Bartol 23 A
trener i međunarodni sudac body buildinga i fitnessa
za izraziti doprinos u području sporta i doprinos promidžbi Općine Raša.

Članak 2.
Javno priznanje iz ove Odluke uručit će se dobitniku priznanja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
povodom obilježavanja Dana Općine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenim novinama Općine Raša».

KLASA: 021-05/15-01/7
URBROJ: 2144/02-03-15-8
Raša, 22.listopada 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09. i
05/13.), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 22.listopada 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU UDRUGE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU

Članak 1.
U svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.2020., Općina Raša ovom je Odlukom suglasna sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika
gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja udruge Lokalne akcijske grupe
u ribarstvu, kao jedan od suosnivača.
Općina Raša bit će član Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG), a koja se
osniva s namjerom izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-om obuhvaćenog područja
(Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Pićan i Općina Sveta Nedelja), te radi ostvarivanja
zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja koje obuhvaća a koje je funkcionalno
koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu.
Članak 2.
Predstavnik Općine Raša u FLAG-u je Općinska načelnica ili osoba koju ovlasti, o čemu
donosi Zaključak.
Načelnica ili osoba iz stavka 1. ovog članka zastupaju interese Općine Raša.
Članak 3.
Općina Raša stječe prava i obveze člana FLAG-a danom osnivanja FLAG-a.
Prava Općine Raša, kao člana FLAG-a su birati i biti biran u sva tijela FLAG-a, sudjelovati u
utvrđivanju zajedničke politike i programa FLAG-a, odlučivati o sredstvima i imovini FLAG-a,
sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava utvrđena Statutom i drugim općim
aktima FLAG-a.
Članak 4.
Obveza je Općine Raša redovito plaćati članarinu koju, u skladu sa Statutom FLAG-a, odredi
Upravni odbor FLAG-a, pomagati rad FLAG-a dotacijom iz Proračuna prema mogućnostima, kao i
druge obveze u skladu sa općim aktima FLAG-a.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Raša“.
KLASA: 021-05/15-01/7
URBROJ: 2144/02-03-15-9
Raša, 22.listopada 2015.
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Željko Zahtila,v.r.
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