SLUŽBENO GLASILO
OPĆINE RAŽANAC

BROJ: 2

RAŽANAC, 28. veljače 2017. godine

GODINA: III

AKTI OPĆINE RAŽANAC
 Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
 Odluka o zaštiti Karinskog i Novigradskog mora te Velebitskog kanala
 Odluka o kandidiranju projekta za provedbu mjere 07, „Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima“
 Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu
rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Općine Ražanac i trećih osoba

Broj 2

„Službeno glasilo Općine Ražanac“

28. veljače 2017. godine

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ('' Narodne novine'' broj:
73/97 i 17/04), i članka 29. Statuta Općine Ražanac ('' Službeni glasnik'' Zadarske županije
br.7/14, 10/14 i 9/15), Općinsko vijeće Općine Ražanac, na 8.sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 27.02.2017.godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Osniva se povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine
Ražanac ( u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo)

Članak 2.

Općinsko povjerenstvo ime predsjednika i tri člana.

Članak 3.

U Općinsko povjerenstvo imenuju se:

1.Dinko Jović , predsjednik
2.Mate Dušević, član
3.Vedran Ljubičić, član
4.Miljenko Vigan, član

Općinsko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od 4 godine.
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Članak 4.

Općinsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuje štetu na području Općine Ražanac te organizira i usklađuje njezinu procjenu
2. surađuje da Županijskim povjerenstvom
3. potvrđuje štetu za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna
Općine
4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na
temelju izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva
5.daje podatke za proglašenje elementarne nepogode
6. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Općinskog
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ( KLASA:920-01/12-01/06,
URBROJ:2198-10-12-1, od 06.09.2012.godine.
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana (8) od dana objave u '' Službenom glasilu'' Općine
Ražanac.
KLASA:361-07/17-01/02
UR.BROJ:2198-10-17-1
Ražanac, 27.02.2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vladimir Kovačević,dipl.ing
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Na temelju 29. Statuta Općine Ražanac (''Službeno glasnik'' Zadarske Županije, broj: 7/14,
10/14 i 9/15), Općinsko vijeće Općine Ražanac, na 8.sjednici Općinskog vijeća, održanoj
dana 27.02.2017.godine donijelo je

ODLUKU
zaštiti Karinskog i Novigradskog mora te Velebitskog kanala

Članak 1.
Vođeni zajedničkim interesom u zaštiti Karinskog i Novigradskog mora te Velebitskog
kanala, Gradovi Obrovac, te Općine Jasenice, Novigrad, Posedarje, Starigrad i Ražanac,
pokrenuli su inicijativu za zajedničku akciju u realizaciji sustava odvodnje koja bi, u suradnji
s Hrvatskim vodama, bila provedena u projektnom i izvedbenom smislu, sa posebnom
pozornošću da se otkloni svaki rizik od loših mirisa ili sistema održavanja gdje bi svaki
pojedinačni problem kočio funkcioniranje projektne cjeline.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Ražanac, ovlašćuje Općinskog načelnika da može krenuti u
pregovore s ciljem da trgovačko društvo ''ODVODNJA'' d.o.o., iz Zadra postane krajnji
korisnik budućih sustava odvodnje i pročišćavanja za akvatorij iz članka 1. Ove Odluke
Članak 3.
Sva ostala pitanja koja će regulirati međusobni odnos ugovoriti će se naknadno.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ''Službenom glasilu '' Općine
Ražanac.
KLASA:325-01/17-01/10
UR.BR:2198-10-17-1
Ražanac,27.02.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vladimir Kovačević,dipl.ing
Općinsko vijeće Općine Ražanac na svojoj 8. sjednici održanoj dana
27.02.2017.godine na temelju čl. 35 Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/9 i 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) na temelju
članka 10. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), Pravilnika o provedbi mjere 07
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„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ 71/2016) i članka
članka 29. Statuta Općine Ražanac (''Službeni glasnik'' Zadarske Županije, broj: 7/14, 10/14 i
9/15), Općinsko vijeće Općine Ražanac, d o n o s i

ODLUKU
o kandidiranju projekata na natječaj za provedbu mjere 07 „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ podmjera 7.4. iz programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje projekt koji će se tijekom 2017. Godine kandidirati na natječaj
mjere 07, podmjera 7.4.“Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
(dalje: Natječaj)Članak 2.
Općina Ražanac će tijekom 2017. godine kandidirati sljedeći projekt na natječaj: Podmjera
7.4., Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“.

1. Izgradnja školskog sportskog igrališta u Ražancu.
Članak 3.
Za pripremu dokumentacije potrebnu za prijavu na natječaj zadužuje se Općina Ražanac.
Općinsko vijeće Općine Ražanac donijeti će izjavu o suglasnosti za provedbu projekata kao
obavezni dio dokumentacije u skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ 71/2016).
Sastavni dio ove odluke je i prilog: OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
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Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ražanac“

KLASA:400-01/17-01/48
UR.BR:2198-10-17-1
Ražanac, 27.02.2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vladimir Kovačević, dip.ing
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Općinsko vijeće Općine Ražanac na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27.02.2017.godine na
temelju čl. 35 Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01,
60/01, 129/05, 125/08, 36/9 i 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) na temelju članka 10. Zakona o
poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ 71/2016) i članka
članka 29. Statuta Općine Ražanac (''Službeno glasnik'' Zadarske Županije, broj: 7/14, 10/14 i
9/15), Općinsko vijeće Općine Ražanac, d o n o s i

IZJAVU

O suglasnosti s provedbom projekta „Izgradnja školskog sportskog igrališta u Ražancu“
u sklopu natječaja za provedbu mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020. („narodne novine“ 71/2016). Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije
7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“.

KLASA:400-01/17-01/48
UR.BR:2198-10-17-2
Ražanac, 27.02.2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vladimir Kovačević, dip.ing
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Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne
novine 'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09
,143/12 i 152/14), članka 29. Statuta Općine Ražanac ('' Službeni glasnik Zadarske županije''
br.7/14,10/14, i 09/15), te članka 9. 12.. 13. i 17. Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Ražanac ( '' Službeni glasnik Zadarske Županije'', br. 1/14), Općinsko
vijeće Općine Ražanac je na 8. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27.02.2017.godine
donijelo
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu
rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Općine Ražanac i trećih osoba

Čl. 9. st. 1. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac
(Službeni glasnik Zadarske županije br. 1/14) određeno je da Općinsko vijeće, na prijedlog
Općinskog načelnika donosi odluke o kupovini ili prodaji nekretnina i drugim oblicima
stjecanja ili otuđenja, te drugim oblicima raspolaganja imovinom Općine.
Čl. 15. naprijed citirane Odluke određeno je da se natječaj provodi na temelju
pisanih ponuda dostavljenih putem pošte.

Red.
br.

Čestica
zemlje

K.O.

Površina
(m2)

Procijenje
na tržišna
vrijednost
(kn/m2)

Položaj:

Rtina
1.

2.
3.

dio 1269

Ražanac

439

9529/2

Ražanac

609

Ražanac

849

Ražanac

Ražanac
Ražanac
Ražanac
Ražanac
Ražanac

1793/14

4.

151/2

5.
6.
7.
8.
9.

6
3620
3614
3596
3489

100
70

Jovići
Rtina

231

70
100

Rtina

442
787
1658
1318
188

35
100
150
150
100

Rtina
Ražanac
Ražanac
Ražanac
Ražanac
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

6311/4
6311/3
7193/1
3842
3079
3552
1680/5
2932

Ražanac
Ražanac
Ražanac
Ražanac
Ražanac
Ražanac
Ražanac
Ražanac

1096
1011
1009
414
363
1303
500
442

100
100
70
100
200
150
70
200

28. veljače 2017. godine

Garići
Garići
Jovići
Rudići
Ražanac
Ražanac
Ražanac
Ražanac

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica ( samo zemljšta ) izradio je dana
18.02.2017.godine, stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda
u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.
Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju ostvaruju svi pod uvjetom da uplate
jamčevinu u visini od 10 % od utvrđene početne cijene građevinskog zemljišta i to za svaku
građevinsku česticu posebno, prema uputi koja će se navesti u natječaju.
Pravo kupnje na temelju uvjeta iz 21. Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Ražanac mogu ostvariti osobe koje uz ponudu za sudjelovanje na natječaju
dostave dokaz o postojanju građevine na nekretnini, te akt o legalizaciji građevine, ili dokaz o
postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju za građevine koje se nalaze
Pravo na kupnju zemljišta pod povoljnijim uvjetima podnositelji zahtjeva, koji žele
ostvariti popuste sukladno odredbama čl. čl.23-27 Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Ražanac, moći će ostvariti samo oni koji uz ponudu dostave dokaze o
ispunjavanju uvjeta radi ostvarivanja prava na popuste. Svi koji su već podnijeli zahtjeve
pozvati će se da u roku od 8 dana dopune zahtjeve potrebnim dokazima radi ostvarivanja
prava na popust.
Temeljem čl. 31. Odluke suvlasnici nekretnina na kojim se nalaze izgrađene
građevine imaju pravo prvokupa odnosno osobe koje su na tom građevinskom zemljištu
izgradile objekt ili izvršile znatnije radove.
Ova Odluka stupa na snagu, prvog dana nakon objave u Službenom glasilu'' Općine
Ražanac.
KLASA:940-01/17-01/08
UR.BROJ2198-10-17-1
Ražanac,27.02.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vladimir Kovačević,dipl.ing.
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