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AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
I
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 8. veljače 2021. godine donijela je

IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
Općine Raša za 2021. godinu
(druge izmjene i dopune)
Članak 1.
Plan nabave Općine Raša za 2021. godinu (Službene novine Općine Raša, br. 12/20, 1/21)
mijenja se u tabličnom prikazu u prilogu, tako da su druge izmjene i dopune vidljivo naznačene.
Članak 2.
Ove izmjene i dopune Plana stupaju 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: 022-05/21-01/6
URBROJ:2144/02-01/01-21-1
Raša, 8. veljače 2021
OPĆINSKA NAČELNICA
mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj.,v.r.
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PRILOG IZ ČLANKA 1. PLANA NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU
Rbr Evidencijski
broj nabave

Predmet
nabave

Brojčana Procijenjena
oznaka
vrijednost
premeta
nabave (u
nabave iz
kunama)
CPV-a

Vrsta
postupka
(uključujući
jednostavne
nabave)

1 JN-01/21

Usluge
elektronskih
medija

92210000-6

24.400,00 Postupak
jednostavne
nabave

2 JN-02/21

Usluge
promidžbe i
informiranja

79340000-9

62.400,00 Postupak
jednostavne
nabave

3 JN-03/21

Najam opreme 39294000-9
za manifestacije

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

4 JN-04/21

Uredski
materijal

22800000-8

28.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

5 JN-05/21

Poštanske
usluge

64110000-0

28.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

6 JN-06/21

Usluga
79100000-5
pružanja pravne
pomoći

60.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

7 JN-07/21

Usluge
vještačenja

71319000-7

28.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

8 JN-08/21

Konzultantske
usluge i ostale
intelektualne
usluge (oduke,
javna nabava)

98390000-3

68.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

Posebni Predmet
Sklapa se
Planirani Planirano
režim
podijeljen Ugovor/okvirni početak
trajanje
nabave na grupe
sporazum
postupka ugovora ili
okvirnog
sporazuma

Napomena
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9 JN-09/21

Opskrba el.
Energijom
(općinski
prostori i
stanovi)

09310000-5

69.910,00 Postupak
jednostavne
nabave

10 JN-10/21

Održavanje
objekata poslovnih
prostora

45400000-1

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

više objekata/više
vrsta
radova/zbirno

11 JN-11/21

Održavanje
stanova

45400000-1

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

više objekata/više
vrsta
radova/zbirno

12 JN-12/21

Usluge
72250000-2
održavanja
softwarea
(programi
pisarnice,
računovodstva i
komunalnog
sustava)

69.900,00 Postupak
jednostavne
nabave

13 JN-13/21

Računala i
računalna
oprema

30230000-0

20.000,00 Postupak
jednostavne
52.000,00 nabave

14 JN-14/21

Usluga izrade
web stranice

72212224-5

30.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

15 JN-15/21

Radovi na
45454000-4
rekonstrukciji i
unutrašnjem
uređenju Centra
za posjetitelje II. faza u Raši
(ex kino
dvorana)

440.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

16 JN-16/21

Geodetsko71355000-1
katastarske
usluge (podloge
i elaborati)

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

II. izmjene i
dopune
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17 JN-17/21

Projektna
dokumentacija
za uređenje
javnih površina

71242000-6

28.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

18 JN-18/21

Postavljanje
blagdanske
rasvjete i
dekoracija

34993000-4

20.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

19 JN-19/21

Radovi na
izgradnji javne
rasvjete u
naselju Sv.
Lovreč Labinski

34993000-4

56.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

20 JN-20/21

Radovi na
izgradnji javne
rasvjete u
naselju Bečići

34993000-4

76.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

21 JN-21/21

Usluge
veterinarskozdravstvenog
reda - sklonište
za životinje

98380000-0

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

22 JN-22/21

Usluga
savjetovanja u
području
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem

85312320-8

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

23 JN-23/21

Nabava
22112000-8
udžbenika,
školskog
pribora i radnog
materijala za
osnovnoškolce

44.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

24 JN-24/21

Usluga
obavezne
deratizacije i
dezinsekcije

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

90921000-9
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25 JN-25/21

Usluga čišćenja 90910000-9
općinskih
uredskih
prostorija

22.400,00 Postupak
jednostavne
nabave

26 JN-26/21

Usluga
korištenja
kemijskih wc-a

39715300-0

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

28 JN-27/21

Radovi na
izgradnji
stepenica i
staze u naselju
Sv. Bartul

45233161-5

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

29 MV1/21

Sanacija
dimnjaka
zgrade
nekadašnje
toplane u
naselju Raša

45000000-7

1.760.000,00 Otvoreni
postupak
1.372.530,00

NE

Ugovor

siječanj

4 mjeseca

30 MV/2/21

Sanacija i
uređenja
potkopa „Raša“
i „Karlota“ s
podzemnim
prostorijama
zatvorenog
rudnika ugljena
„Raša“ u svrhu
prenamjene u
turističke svrhe

45254100-3

3.200.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

veljača

8 mjeseci

31 JN-28/21

Računalni
programi

48000000-8

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

II. izmjene i
dopune

32 JN-29/21

Usluga izrade
Prostornoprogramske
osnove za
naselje Raša

71410000-5

63.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

II. izmjene i
dopune

33 JN-30/21

Usluga izrade
III. izmjena i
dopuna
Prostornog
plana uređenja

71410000-5

140.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

II. izmjene i
dopune

I. izmjene i
dopune
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Općine Raša i
Urbanističkog
plana uređenja
dijela naselja
Raša
34 JN-31/21

Radovi na
održavanju
nerazvrstanih
cesta
(komunalna
djelatnost)

45230000-8

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

II. izmjene i
dopune

35 JN-32/21

Radovi na
rekonstrukciji
nerazvrstane
ceste u naselju
Ravni

45230000-8

496.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

II. izmjene i
dopune
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

I

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,
118/18, 31/20) 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 dana 23.veljače 2021. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite
na području Općine Raša za 2020. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2020. godinu.

Članak 2.
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2020. godinu čini sastavni
dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Raša» .
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nije predmet objave.
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2144/02-03-21-2
Raša, 23.veljače 2021.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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II

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine„ broj 82/15, 118/18,
31/20) 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 dana 23.veljače 2021. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg Plana razvoja Sustava civilne zaštite
na području Općine Raša za 2021. godinu
I
Usvaja se Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2021.
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
II
Usvojeni Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2021. godinu
čini sastavni dio ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Raša”.
Godišnji Plan iz točke I. ovog Zaključka nije predmet objave.

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ:2144/02-03-21-3
Raša,23.veljače 2021.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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III

Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 5/13 i 4/18),
Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 23.veljače 2021. godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje srpanj
- prosinac 2020. godine oznake 022-05/21-01/7, URBROJ: 2144/02-01/01-21-1 od 17. veljače 2021.
godine.
II
Polugodišnje izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
prilaže se ovom Zaključku.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Raša“.
Polugodišnje izvješće iz točke I ovog Zaključka nije predmet objave.

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2144/02-03-21-4
Raša, 23.veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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IV

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/06, 150/11, 144/12, 19/13-pročiščeni tekst, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 26. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša br. 4/09, 5/13
i 4/18), Općinsko vijeća Općine Raša na sjednici održanoj dana 23.veljače 2021. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE RAŠA
Članak 1.
U Statutu Općine Raša (Službene novine Općine Raša br. 4/09, 5/13 i 4/18) u članku 18. stavak
2. briše se.
Članak 2.
U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Troškovi povjerenih poslova iz stavka 1. ovog članka podmiruju se iz državnog proračuna
sukladno zakonu.“
Članak 3.
U članku 29. stavku 1. u alineji 9. riječi „predstojniku ureda Državne uprave u Županiji“
zamjenjuju se riječima „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 4.
U članku 33. stavku 1. brišu se riječi „i zamjeniku Općinskog načelnika“.
Članak 5.
U članku 38. stavak 3. u alineji 15. riječ „preneseni“ zamjenjuju se riječi „povjereni“.
Članak 6.
U članku 39. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Općinski načelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne
uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“
Članak 7.
U članku 41. stavku 1. u alineji 1. riječi „predstojnika ureda Državne uprave u istarskoj Županiji“
zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo države uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 8.
Članak 42. mijenja se i glasi:
„Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih jer Općinski
načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
Općinskog načelnika zamijeniti će privremeni zamjenik kojeg će imenovati Općinski načelnik iz reda
članova Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća, Općinski
načelnik može promijeniti tijekom mandata.
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Zamjenik Općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik Općinskog
načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je Općinski
načelnik kojem mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo
nesmetano funkcioniranje Općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog
načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika,
raspisati će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost
Općinskog načelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje danom
nastavljanja obavljanja dužnosti Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je Općinski
načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka
danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka Općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovog članka predsjednik općinskog vijeća će u roku 8 dana
obavijestiti Vladu republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog
načelnika.“
Članak 9.
Članak 43. briše se.
Članak 10.
U članku 44. stavku 1. brišu se riječi „i zamjeniku Općinskog načelnika“.
U članku 44. stavku 3. briše se cijeli stavak 3.
Članak 11.
U članku 45. stavku 1. brišu se riječi „i njegov zamjenik“.
Članak 12.
U članku 46. stavku 1. riječ „prenijetih“ zamjenjuju se riječi „povjerenih“.
Članak 13.
U članku 47. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“
Članak 14.
Članak 63. mijenja se i glasi:
„Vijeće mjesnog odbora, radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz
samoupravnog djelokruga općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog
značaja, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Raša može sazivati zborove građana.“
Članak 15.
U članku 68. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:
„Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće će se primijeniti odredbe zakona kojim se
uređuje provedba referenduma.
Općinsko vijeće Općine Raša može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.“
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Članak 16.
U članku 69. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma tražilo 20 % ukupnog broja birača Općine Raša, predsjednik
Općinskog vijeća će dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu
(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi
ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača
Općine Raša i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona te odluku o utvrđenom dostaviti
Općinskom vijeću Općine Raša.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog ispravan, Općinsko vijeće Općine Raša raspisati će referendum u roku od 30 dana od dana
zaprimanje odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije
dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike
Hrvatske.“
Članak 17.
U članku 70. stavku 1. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
Članak 18.
U članku 71. stavku 1. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
Članak 19.
U članku 72. stavku 1. i stavku 2. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
Članak 20.
Članak 76. mijenja se i glasi:
„Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora.
Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom Općine Raša.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi
vijeće.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova
prisutnih članova ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obavezno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko
vijeće i općinskog načelnika.“
Članak 21.
Članak 77. mijenja se i glasi:
„Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, na prijedlog 1/3 članova vijeća. Vijeće je dužno
razmotriti prijedlog u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga, a ako se prijedlog ne prihvati, o
razlozima odbijanja obavijestiti predlagača. Zbor građana saziva predsjednik vijeća mjesnog odbora u
roku od 15 dana od dana donošenja odluke vijeća.
Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće i Općinski načelnik, radi traženja mišljenja od
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine.
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Općinski načelnik , zborovi građana sazivaju
se za cijelo područje ili za dio područja Općine Raša, pojedina naselja ili dijelove naselja na području
Općine Raša, mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora.
Odlukom iz stavka 1. i 2. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od
zborova građana te vrijeme u kojem mišljenje treba dostaviti.
Prijedlog za traženje mišljenja može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski
načelnik.
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Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga,
a ako prijedlog ne prihvati, o razlozima odbijanja obavijestiti predlagača. Zbor građana saziva
predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.“
Članak 22.
Članak 78. mijenja se i glasi:
„Građani imaju pravo Općinskom vijeću Općine Raša predlagati donošenje određenog akta ili
rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine Raša, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Raša.
O prijedlogu i peticiji Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10%
od ukupnog broja birača Općine Raša te dati odgovor podnositelju najkasnije u roku od tri mjeseca od
dana zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu sa tehničkim mogućnostima
Općine Raša sa evidentirane adrese podnositelja.“
Članak 23.
Članak 79. mijenja se i glasi:
„Svaki građanin ima pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Raša kao i na
rad njezinog upravnog tijela, te na nepravilan odnos zaposlenika u tom tijelu kada im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Predstavke i prituže se podnose elektroničkim putem u skladu sa mogućnostima Općine Raša.
Na podnesene predstavke i pritužbe, Općinski načelnik je dužan odgovoriti u roku od 30 dana
od dana zaprimanja uredno podnesene pritužbe ili predstavke.
Tijelo iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama osigurati tehnička i druga
sredstva za podnošenje predstavki odnosno pritužbi (knjiga za pritužbe i slično) i omogućiti usmeno
izjavljivanje pritužbi ili predstavki.“
Članak 24.
U članku 87. mijenja se stavak 3. i glasi:
„Ukoliko se Proračun za slijedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku,
Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika donosi odluku o privremenom financiranju na način
i u postupku propisanom zakonom.“
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4 i 5. koji glase:
„Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese odluka niti o privremenom financiranju,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu sa zakonom.“
Članak 25.
Članak 96. mijenja se i glasi:
„Općinsko upravno tijelo u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte
kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Upravno tijelo Općine Raša u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim
stvarima u prvom krugu.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Istarske županije.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka koje donosi upravno tijelo Općine Raša u
obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u
skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je
odlukom Općinskog vijeća Općine Raša, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u
poslovima u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Raša.“
Članak 26.
Članak 98. mijenja se i glasi:
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„Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća Općine Raša u njegovom
samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu,
sukladno posebnom zakonu.
Prilikom donošenja općih akata propisanih zakonom, Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
opći akt dostaviti nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu akt zajedno sa izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom Općine Raša i
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti
Općinskom načelniku.“
Članak 27.
U članku 104. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
Članak 28.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta
Općine Raša.
Članak 29.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Raša“ , osim odredbi koje sukladno članku 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 24. i 26. Novele
Zakona o lokalnoj o područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.144/20) stupaju na snagu
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike,
gradonačelnike i župane.
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2144/02-03-21-5
Raša, 23.veljače 2021.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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V
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/06, 150/11, 144/12, 19/13-pročiščeni tekst, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 26. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša br. 4/09, 5/13
i 4/18), Općinsko vijeća Općine Raša na sjednici održanoj dana 23.veljače 2021. godine, donosi
POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAŠA
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 4/09, 5/13 i
4/18) u članku 16. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
„Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaje danom donošenja odluke o
razrješenju od dužnosti, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno.“
Članak 2.
U članku 17. mijenja stavak 1. i glasi:
„Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnosti im prestaje danom
kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije u roku od
trideset dana od dana podnošenja ostavke.“
U članku 17. stavak 5. briše se.
Članak 3.
U članku 20. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:
„U pozivu na sastanak međustranačkog kolegija dostavljaju se prijedlog dnevnog reda i materijal
o kojem će se raspravljati na sastanku, najkasnije tri dana prije održavanja sastanka.
Na sastanku međustranačkog kolegija vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži popis prisutnih
vijećnika, sudionike rasprave i njihove komentare, prijedloge i usvojeni zaključak.
Zapisnik sa pripadajućim materijalom dostavlja se svim vijećnicima za iduću redovnu sjednicu.
Sastanku međustranačkog kolegija prisustvuje Općinski načelnik.
Predsjednik vijeća može pozvati i druge osobe.“
Članak 4.
U članku 33. stavku 1. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
U članku 33. stavku 2. brišu se riječi „i zamjenik Općinskog načelnika“.
Članak 5.
U članku 66. stavku 1. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
U članku 66.a. stavku 2. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
Članak 6.
U članku 67. stavku 6. brišu se riječi „zamjenika načelnika ili“.
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Članak 7.
U članku 71. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak,
život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih
okolnosti sjednice predstavničkih tijela iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“
Članak 8.
Članak 72. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Sjednice Općinskog vijeća održavaju se kao redovne, izvanredne, tematske ili svečane.“

Članak 9.
U članku 73. stavku 5. iza riječi „načelniku“ briše se zarez te se brišu riječi „njegovom
zamjeniku“.
Članak 10.
U članku 85. stavku 2. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
U članku 85. stavku 3. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
Članak 11.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Raša.
Članak 12.
Ove izmjene Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Raša“
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2144/02-03-21-6
Raša, 23.veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.
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