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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   
 
EDI DOMIJANIĆU, Snašići 2f, Sv. Nedjelja, 
 
kantautoru, za dugogodišnji rad u području kulture (glazbe) te autorsku pjesmu 

posvećenu Raši pod nazivom „Raša, mjesto malo“.   
 
             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 vijećnica Općinskog vijeća Općine Raša Admira 
Žakula, kao ovlašteni predlagatelj, podnijela je Komisiji prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade 
Edi Domijaniću, Snašići 2f, Sv. Nedjelja, u području kulture (glazbeno djelo) te autorsku pjesmu 
posvećenu Raši pod nazivom „Raša, mjesto malo“. Uz prijedlog je dostavljeno obrazloženje s 
opisom postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja i kratak 
životopis. 
 
 Prema odredbama članka 5. i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Raša, 
godišnja nagrada se dodjeljuje pojedincu ili pravnoj osobi s područja Općine za izuzetan 
doprinos i postignute uspjehe tijekom prethodne godine iz područja znanosti, gospodarstva, 
socijalne skrbi, kulture, zaštite okoliša, odgoja, obrazovanja, umjetnosti, sporta i drugih oblasti 
društvenog života. 
 

Komisija za dodjelu javnih priznanja razmatrala je podnijeti prijedlog za dodjelu 
godišnje nagrade kantautoru Edi Domijaniću.  U prijedlogu se, između ostalog, navodi da se 
Edo Domijanić već u ranoj mladosti u Raši, gdje je živio, počeo baviti glazbom, svirajući 
harmoniku i sudjelujući na smotrama narodne glazbe „Labinski konti“. Bavio se zapaženo i 
sportom, nogometom i boćanjem u raškim klubovima. Posljednjih godina, kao voditelj Klape 
„Labin“, inicijator je i organizator nastupa na brojnim društvenim događanjima na Labinštini, 
kroz koje promovira Rašu. Njegovim autorskim djelom, pjesmom posvećenoj Raši pod 
nazivom „Raša, mjesto malo“, premijerno objavljenoj 2021. godine, dočarao je je svoju ljubav 
i privrženost rodnom kraju. Pjesma jača emotivnu vezu s mjestom u kojem se živi, pa su se u 
njoj „prepoznali“, te ju doživjeli svojom brojni Rašani, uključujući i iseljenike. Pjesma, za koju 
je snimljen spot, bit će uvrštena u autorski album koji je u pripremi.   

 
 Po razmatranju navedenog, Komisija je utvrdila da bi obrazloženje postignuća i 

doprinosa odgovaralo predloženom rangu javnog priznanja. Međutim, budući da je odredbama 
Odluke o javnim priznanjima Općine Raša, kao i Javnim pozivom za dodjelu javnih priznanja, 
propisano da se Godišnja nagrada dodjeljuje pojedincima s područja Općine, a predloženi 
kandidat živi i ima prebivalište na području Općine Sv. Nedjelja, to je Komisija, temeljem članka 
13. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Općine Raša, izmijenila rang priznanja u skladu s 
obrazloženjem iz dostavljenog prijedloga i navedenoj Odluci. 

 
Po razmatranju svega navedenog, Komisija je utvrdila prijedlog Odluke kojom predlaže 

dodjelu Priznanja Edi Domijaniću, 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 
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