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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   
 
LARIJU PERUSCU, sv. Bartol 23 A,  
 
treneru i međunarodnom sucu body bulidinga i fitnessa, za doprinos u području sporta 

te doprinos promidžbi Općine Raša.   
 
             Članak 2. 
 
Javno priznanje iz ove Odluke uručit će se dobitniku priznanja na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine. 
 
 
             Članak 3. 

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

 
                    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 Lari Perusco, Sv. Bartul 23 A, kao ovlašteni 
predlagatelj, podnio je Komisiji prijedlog za dodjelu javnog priznanja Lariju Peruscu, Sv. Bartul 
23 A. Uz prijedlog je dostavljeno obrazloženje s opisom postignuća i doprinosa zbog kojih se 
predlaže dodjela javnog priznanja i kratak životopis. 
 

Komisija za dodjelu javnih priznanja na sjednici održanoj 5. listopada 2022. godine 
razmatrala je podnijeti prijedlog. U istom se, između ostalog, navode postignuća Larija 
Perusca: autor je brojnih članaka o sportu i sportskoj prehrani, posjeduje pet međunarodnih 
licenci za body building i fitness trenera, vlasnik je fitness cluba, osobni trener sportaša iz 
brojnih sportova, trenirao je sudionike brojnih body building i fitness natjecanja, predsjednik je 
IBFF Federacije u Hrvatskoj, međunarodni sudac na body buliding i fitness natjecanjima. 
Prošle godine dobio je nagradu za najbolji fitness club u IBFF Federaciji, a ove godine 
specijalnu nagradu za sportsku karijeru u IBFF Federaciji. Od većih uspjeha u pripremi 
natjecatelja, bilježi onaj Elene Zdjelar (prvo mjesto na IBFF World Chamionship u kategoriji 
Miss fitness model i prvo mjesto na IBFF Mr&Miss Universe 2013. godine u kategoriji Miss 
fitness model) te Sanjina Crnkovića (prvo mjesto na IBFF World Championshipu u kategoriji 
Mr. Phisique). 
 
 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. 
 

 Po razmatranju navedenog, Komisija je utvrdila prijedlog Odluke kojom predlaže 
dodjelu javnog priznanja Lariju Peruscu, 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 
 
 

 
 
 

 

 
 


