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Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine općine Raša", broj 4/09, 

5/13, 4/18, 2/21), članka 11. stavka 1. i članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Raša 
(„Službene novine Općine Raša“ broj 9/06 i 11/10), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici 
______________ 2022. godine donijelo je  

 
  

O D L U K U  
o dodjeli Priznanja Općine Raša  

 
 

Članak 1. 
 
Priznanje Općine Raša u 2022. godini dodjeljuje se   
 
GLORIJI MUSA, Fonte Gaja 31, Raša,  
 
za dugogodišnji rad i razvoj u području sporta (biciklizma), ostvarivanje zapaženih 

natjecateljskih postignuća u različitim disciplinama te doprinos promidžbi Općine Raša. 
  

 
             Članak 2. 
 
Javno priznanje iz ove Odluke uručit će se dobitnici priznanja na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine. 
 
 
             Članak 3. 

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

 
                    Predsjednik 

           Općinskog vijeća 
                       
               Željko Zahtila 
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OBRAZLOŽENJE 

 
 Komisija za dodjelu priznanja Općinskog vijeća Općine Raša objavila je 22. rujna 2022. 
godine na oglasnoj ploči i web stranici Općine Javni poziv kojim je pozvala ovlaštene 
predlagatelje da u roku od 10 dana od objave javnog poziva podnesu prijedloge za dodjelu 
javnih priznanja Općine Raša za 2022. godinu. 
 
 U otvorenom roku po javnom pozivu Općinska načelnica Općine Raša, kao ovlašteni 
predlagatelj, podnijela je Komisiji prijedlog za dodjelu Priznanja Gloriji Musa iz Raše, Fonte 
Gaja 31, za dugogodišnji rad i razvoj u području biciklizma, ostvarivanje zapaženih 
natjecateljskih postignuća u različitim disciplinama te doprinos promidžbi Općine Raša. Uz 
prijedlog je dostavljeno obrazloženje s opisom postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže 
dodjela javnog priznanja i kratak životopis. 
 
 Prema odredbi članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Raša, Priznanje se 
dodjeljuje domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos u radu iz pojedine oblasti, za 
postignuće u radu te za doprinos promidžbi Općine. 
 

Komisija za dodjelu javnih priznanja na sjednici održanoj 5. listopada 2022. godne 
razmatrala je podnijeti prijedlog,  prema kojem se priznanje Gloriji Musa predlaže za 
dugogodišnji rad i razvoj u području biciklizma, koji obuhvaća sudjelovanje na brojnim 
domaćim i međunarodnim natjecanjima (u Italiji, Europi i nacionalna prvenstva u Hrvatskoj), 
čime je dala velik doprinos promidžbi Općine Raša. Dvadesetpetogodišnja Glorija Musa 
biciklizmom se bavi od svoje sedme godine i za to je vrijeme ostvarila oko 80 pobjeda, uz 
osvojena brojna srebrna i brončana odličja na raznim natjecanjima i u različitim disciplinama 
(cestovna, pista, mountain bike i ciklokros). Četiri puta pobjeđivala je na državnom prvenstvu 
Hrvatske u kategoriji elite. 

 
 Po razmatranju navedenog, Komisija je utvrdila prijedlog Odluke kojom predlaže 

dodjelu javnog priznanja Gloriji Musa, u svemu prema tekstu Odluke. 
 
Slijedom naprijed navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Raša da donese 

Odluku o dodjeli Priznanja Općine Raša u predloženom tekstu. 
 
 
       Komisija za dodjelu priznanja 
 
 

 
 
 

 

 
 


