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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 123/17), odredaba 

Zakona o lokalnim izborima (''Narodne novine'', br. 

144/12 i 121/16) i članka 23. Statuta Općine 

Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 

21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica 

na 7. sjednici održanoj dana 12. veljače 2018. 

godine, donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE  RAKOVICA 
 

Članak 1. 

 

 U članku 1. Statuta Općine Rakovica 

("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 

07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst) 

dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 

 ''Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno 

značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.''. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 12. stavku 2. prvoj rečenici, riječi 

''Općinsko vijeće dostavit će'' zamjenjuju se 

riječima '' predsjednik Općinskog vijeća dužan je 

dostaviti'', brojka ''8'' zamjenjuje se brojkom ''30'', a 

iza riječi ''prijedloga'' dodaju se riječi ''radi 

utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga''. 

 

Članak 3. 

 

Članak 12.a mijenja se i glasi: 

 

''Članak 12.a 

 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 11. 

stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može 

raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika. 

 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi 

opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača Općine ili 2/3 članova 

Općinskog vijeća. 

 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom 

obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i 

prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni 

potpis birača. 

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 

općinskog načelnika predložilo 2/3 vijećnika, 

odluku o raspisivanju referenduma donosi 

Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova 

svih vijećnika. 

 

 Ako je prijedlog za raspisivanje 

referenduma predložio propisani broj birača, 

predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od 

dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog 

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi 

utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako 

središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 

prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati 

referendum. 

 

Ako na referendumu bude donesena 

odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika, mandat im prestaje danom objave 

rezultata referenduma, a do provođenja 

prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će 

povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike 

Hrvatske, na prijedlog središnjeg tijela državne 

uprave nadležnog za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

 

Općinsko vijeće ne smije raspisati 

referendum za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci 

od održanih izbora ili ranije održanog referenduma 

za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni 

izbori za općinskog načelnika.''. 

 

Članak 4. 

 

 U članku 23. podstavku 7. u cijelom tekstu 

prve rečenice riječi ''raspolaganju ostalom'' 

zamjenjuju se riječima ''drugom raspolaganju''.  

 

 Iza podstavka 16. dodaje se novi podstavak 

17. koji glasi: 

 

 ''- donosi odluku o raspuštanju vijeća 

mjesnog odbora,''. 

 

 Dosadašnji podstavak 17. postaje 

podstavak 18. 

 

Članak 5. 

 

 U članku 25. stavku 1. riječi ''4 godine'' 

zamjenjuju se riječima ''do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 

sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake 

četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim 

se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja  

na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspuštanju Općinskog vijeća''. 

 

 U stavku 2. iza riječi ''izborima'' dodaju se 

riječi ''koji se održavaju svake četvrte godine 
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sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 

lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

Općinskog vijeća''. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 26. stavku 3. riječ ''troškova'' 

briše se. 

 

 Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji 

glasi: 

 

 ''Član Općinskog vijeća ima pravo na 

opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 

sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih 

radnih  tijela.''. 

 

 Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 

11. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. 

 

Članak 7. 

 

 U članku 32. stavku 1. riječi ''Jedinstvenog 

upravnog odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih 

tijela''. 

 

Članak 8. 

 

 U članku 34. stavku 2. iza riječi 

''proračuna,'' dodaju se riječi ''godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna,''. 

 

Članak 9. 

 

 U članku 36. stavku 3. iza riječi ''načelnik'' 

dodaju se riječi ''i zamjenik općinskog načelnika''. 

 

Članak 10. 

 

 U članku 39. stavku 6. podstavku 5., u 

cijelom tekstu prve rečenice riječi ''raspolaganju 

ostalom'' zamjenjuju se riječima ''drugom 

raspolaganju''. 

 

 U podstavku 15. riječi ''Jedinstvenog 

upravnog odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih 

tijela''. 

 

 U podstavku 16. riječi ''Jedinstvenog 

upravnog odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih 

tijela''. 

 

 Iza podstavka 19. dodaje se novi podstavak 

20. koji glasi: 

 ''- predlaže razrješenje vijeća mjesnih 

odbora,''. 

 

 Dosadašnji podstavak 20. postaje 

podstavak 21. 

 

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: 

 

''Odluku o imenovanju i razrješenju iz 

stavka 6. podstavka 19. ovoga članka općinski 

načelnik dužan je objaviti u prvom broju 

''Službenog glasnika Općine Rakovica'' koji slijedi 

nakon donošenja  te odluke.''. 

 

Članak 11. 

 

U članku 45. stavku 2. riječi ''nadležnoj 

službi'' zamjenjuju se riječima ''nadležnom 

upravnom tijelu''. 

 

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji 

glasi: 

 

''Osobe koje dužnost obavljaju  volonterski  

ne mogu  promijeniti način obavljanja  dužnosti u 

godini  održavanja redovnih lokalnih izbora.''. 

 

Članak 12. 

 

U članku 46. stavku 2. riječi ''Jedinstvenog 

upravnog odjela'' zamjenjuju se riječima ''nadležnog 

upravnog tijela''. 

 

Članak 13. 

 

 U članku 48. stavku 1. riječi ''osniva se 

Jedinstveni upravni odjel'' zamjenjuju se riječima 

''osnivaju se upravna tijela''. 

 

 U stavku 2. riječi ''Jedinstvenog upravnog 

odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih tijela''. 

 

Članak 14. 

 

 U članku 49. stavku 1. riječi ''Jedinstvenim 

upravnim odjelom upravlja pročelnik'' zamjenjuju 

se riječima ''Upravnim tijelima upravljaju 

pročelnici''. 

 

 U stavku 2. riječi ''uređuje radni odnos'' 

zamjenjuju se riječima ''uređuju službenički 

odnosi''. 

 

Članak 15. 

 

 U članku 50. riječi ''Jedinstveni upravni 

odjel'' zamjenjuju se riječima ''Upravna tijela'', riječ 

''izvršava'' zamjenjuje se riječju ''izvršavaju'', riječi 

''i nadzire'' brišu se, a riječ ''poduzima'' zamjenjuje 

se riječju ''poduzimaju''. 

Članak 16. 

 

U članku 51. riječi ''Jedinstveni upravni 

odjel samostalan je'' zamjenjuju se riječima 

''Upravna tijela samostalna su'', a riječi ''odgovoran 

je'' zamjenjuju se riječima ''odgovorni su''. 

 

Članak 17. 

 

 U članku 52. riječi ''Jedinstvenog upravnog 

odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih tijela''. 
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Članak 18. 

 

 U članku 53. stavku 1. riječi 

''Jedinstvenom upravnom odjelu'' zamjenjuju se 

riječima ''upravnim tijelima''. 

 

 U stavku 3. riječ ''radnog'' zamjenjuje se 

riječju ''službeničkog'', a riječi ''Jedinstvenom 

upravnom odjelu'' zamjenjuju se riječima ''upravnim 

tijelima''. 

 

Članak 19. 

 

 U članku 56. iza riječi ''zakonu'' stavlja se 

zarez te se dodaju riječi ''osobito  u svrhu pripreme 

projekata za povlačenje novčanih sredstava iz 

fondova Europske unije''. 

 

Članak 20. 

 

 U članku 60. stavku 1. podstavak 2. 

mijenja se i glasi: 

 

 ''- šest članova Općinskog vijeća''.  

 

Članak 21. 

 

 U članku 70. riječ ''raspustiti vijeće'' 

zamjenjuje se riječima ''predložiti Općinskom 

vijeću raspuštanje vijeća''. 

 

Članak 22. 

 

 U članku 72. stavku 1.  riječ ''domaćina'' 

zamjenjuje se riječju ''gospodara''. 

 

Članak 23. 

 

 U članku 73. točki 4. riječi ''koncesiju koje 

daje Općinsko vijeće'' zamjenjuju se riječju 

''koncesije''. 

 

 U točki 6. riječi ''zajedničkim porezima s 

Republikom Hrvatskom'' zamjenjuju se riječima 

''zajedničkom porezu''. 

 

 U točki 7. riječi ''i dotacija'' brišu se. 

  

Članak 24. 

 

 U članku 75. stavak 5. briše se. 

 

Članak 25. 

 

 Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji 

glasi: 

 

''Članak 75.a 

 

 Općinsko vijeće donosi proračun za 

sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima 

propisanim zakonom.  

 

 Općinski načelnik je dužan, kao jedini 

ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku 

utvrđenom posebnim zakonom. 

 

 Ukoliko se  proračun za sljedeću 

proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom 

roku, Općinsko vijeće na prijedlog općinskog 

načelnika do 31. prosinca donosi odluku o 

privremenom financiranju na način i postupku 

propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od 

prva tri mjeseca proračunske godine.''. 

 

Članak 26. 

 

 U članku 79. stavku 3. riječi ''dan nakon'' 

zamjenjuju se riječima ''prvog dana od dana''. 

 

Članak 27. 

 

 U članku 80. riječi ''obavlja nadzor nad 

zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela'' 

zamjenjuju se riječima ''nadzire zakonitost rad 

upravnih tijela''. 

 

Članak 28. 

 

 U članku 81. ''Jedinstveni upravni odjel'' 

zamjenjuju se riječima ''Upravna tijela'', riječ 

''donosi'' zamjenjuje se riječju ''donose'', a riječ 

''rješava'' zamjenjuje se riječju ''rješavaju''. 

 

Članak 29. 

 

 U članku 82. stavku 1. riječi ''donosi 

Jedinstveni upravni odjel'' zamjenjuju se riječima 

''donose upravna tijela''. 

 

Članak 30. 

 

 U članku 88. stavku 1. riječi ''Jedinstvenog 

upravnog odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih 

tijela''. 

 

Članak 31. 

 U članku 89. stavku 3. riječi ''Jedinstvenog 

upravnog odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih 

tijela''. 

 

Članak 32. 

 

 U članku 90. riječi ''Jedinstvenog upravnog 

odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih tijela''. 

 

Članak 33. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni 

tekst Statuta Općine Rakovica. 

 

Članak 34. 
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 Ova Statutarna odluka stupa na snagu 

prvog dana od dana objave u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 

KLASA: 012-03/09-01/02              

URBROJ: 2133/16-18-6                                 

Rakovica, 12. veljače 2018. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 123/17) i članka 

23. Statuta Općine Rakovica  ("Glasnik Karlovačke 

županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – 

ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), Općinsko 

vijeće Općine Rakovica na  7. sjednici održanoj 

dana 12. veljače 2018. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE RAKOVICA 

 

Članak 1. 

 

 U članku 12. stavku 1. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik 

Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 

17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst) riječi ''službenika 

kojemu je, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, u 

opisu posla radnog mjesta,'' zamjenjuju se riječima 

''upravno tijelo u čijoj nadležnosti je''. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 13. stavku 1. riječi ''Jedinstvenog 

upravnog odjela'' zamjenjuje se riječima ''nadležnog 

upravnog tijela''. 

 

Članak 3. 

 

 U članku 17. stavku 5. riječi ''službenika iz 

članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika'' zamjenjuju 

se riječima ''nadležno upravno tijelo''. 

 

 U stavku 7. riječi ''službenika iz članka 12. 

stavka 3. ovog Poslovnika'' zamjenjuju se riječima 

''nadležno upravno tijelo''. 

 

 U stavku 8. riječi ''Jedinstveni upravni 

odjel'' zamjenjuju se riječima ''Nadležno upravno 

tijelo''.  

 

Članak 4. 

 

 U članku 18. podstavku 12. iza riječi 

''načelnikom'' dodaju se riječi ''i zamjenikom 

općinskog načelnika''. 

 

Članak 5. 

 

 U članku 33. podstavku 1. riječi ''i uprave'' 

brišu se. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 40. stavku 2. riječ ''obračun'' 

zamjenjuju se riječima ''izvještaj o izvršenju''. 

 

Članak 7. 

 

 U članku 47. stavku 2. riječi ''službenik iz 

članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika'' zamjenjuju 

se riječima ''nadležno upravno tijelo''. 

 

 U stavku 2. ''Službenik iz članka 12. stavka 

3. ovog Poslovnika'' zamjenjuju se riječima 

''Nadležno upravno tijelo''.  

 

 U stavku 3. riječi ''dan nakon'' zamjenjuju 

se riječima ''prvog dana od dana''. 

 

Članak 8. 

 

 U članku 48 stavku 2. riječ ''obračun'' 

zamjenjuju se riječima ''izvještaj o izvršenju''. 

 

Članak 9. 

 

 U članku 51. stavku 6. riječ ''danom'' 

zamjenjuje se riječima ''prvog dana od dana''. 

 

Članak 10. 

 

 U članku 69. stavku 1. riječ ''odjela'' 

zamjenjuje se riječju ''tijela''. 

 

 U stavku 2. podstavku 2. riječi 

''Jedinstvenom upravnom odjelu'' zamjenjuju se 

riječima ''upravnim tijelima''. 

 

Članak 11. 

 

 U članku 70. stavku 1. ''Jedinstvenog 

upravnog odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih 

tijela''. 

 

Članak 12. 

 

 U članku 75. stavku 1. riječi ''Jedinstveni 

upravni odjel dužan'' zamjenjuju se riječima 

''nadležno upravno tijelo dužno''. 

 

Članak 13. 

 

 U članku 102. stavku 3. riječi ''službenik iz 

članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika'' zamjenjuju 
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se riječima ''nazočni službenik nadležnog upravnog 

tijela''. 

 

Članak 14. 

 

 U članku 108. stavku 2. podstavku 4. riječ 

''izvješće'' zamjenjuje se riječju ''izvještaj''. 

 

Članak 15. 

 

 U članku 114. stavku 1. podstavku 3. riječi 

''službenika iz članka 12. stavka 3. ovog 

Poslovnika'' zamjenjuju se riječima ''nadležno 

upravno tijelo''. 

 

 U stavku 4. riječi ''službenik iz članka 12. 

stavka 3. ovog Poslovnika'' zamjenjuju se riječima 

''nadležno upravno tijelo''. 

 

 U stavku 6. riječi ''Izvornike'' zamjenjuje 

se riječju ''Izvornici'', a riječi ''čuva tajnik vijeća'' 

zamjenjuju se riječima ''čuvaju se u arhivu općine''. 

 

Članak 16. 

 

 U članku 115. stavku 2. riječi ''Službenik 

iz članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika dužan'' 

zamjenjuju se riječima ''Nadležno upravno tijelo 

dužno''. 

 

 U stavku 3. riječi ''Službenik iz članka 12. 

stavka 3. ovog Poslovnika'' zamjenjuju se riječima 

''Nadležno upravno tijelo''. 

 

Članak 17. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni 

tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Rakovica. 

 

Članak 18. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 011-02/09-01/01           

URBROJ: 2133/16-18-8                                                                

Rakovica, 12. veljače 2018. godine     

                                                                       

Predsjednik Općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

 Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od 

požara (Narodne novine 92/10) i članka 39. Statuta 

Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", 

broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Rakovica na svojoj 7. sjednici održanoj dana 12. 

veljače 2018. godine donosi  

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara Općine Rakovica za 2018. 

godinu 
 

I 

 

 Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara Općine Rakovica za 2018. 

godinu, dalje: Plan, donosi se na temelju Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

Karlovačke županije za 2018. godinu, te je time 

određen njegov sadržaj – opis i obim poslova koje 

je u 2018. godini potrebno obaviti u svrhu 

unapređenja zaštite od požara na području Općine 

Rakovica.  

 

 Plan je sastavni dio skrbi o zaštiti od 

požara koju provodi Općina Rakovica.  

 

II 

 

 Izvršitelji Plana su: 

 

- Općina Rakovica, 

- Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i 

Drežnik Grad (dalje u tekstu: Dobrovoljna 

vatrogasna društva),  

- vlasnici privatnih šuma na području Općine 

Rakovica 

- vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Rakovica. 

 

 Kada su za izvršenje Plana potrebna 

financijska sredstva, osiguravat će ih za svoje 

područje Plana izvršitelj.  

 

III 

 

 Dobrovoljna vatrogasna društva raspolažu 

sa sustavom veze za korištenje tijekom vatrogasne 

intervencije.  

 

 Za uzbunjivanje se koristi fiksni telefon i 

mobiteli, kao i za vrijeme intervencije ako se radio 

uređajima ne mogu prenositi informacije.  

 

 Postojeći sustav veze održavat će 

Dobrovoljna vatrogasna društva.  

 

IV 

 

 Odredbe Pravilnika o uvjetima za 

vatrogasne pristupe (''Narodne novine'', br. 35/94, 

55/94 i 142/03) i Pravilnika o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara (''Narodne novine'', br. 08/06) 

primjenjuju se u izradi dokumenata prostornog 

uređenja. 

  

 Potrebno je kontinuirano nadzirati 

ispravnost hidranata (najmanje jednom godišnje) i 

njihovu stalnu dostupnost vatrogasnim vozilima. 

Provjera ispravnosti hidranata prepušta se 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, a 
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Dobrovoljna vatrogasna društva će pri tome 

osigurati suradnju tehničke službe "Spelekom" 

d.o.o. Rakovica.  

 

 Grafički prikaz razmještaja podzemnih i 

nadzemnih hidranata čuva se u prostorijama javnog 

isporučitelja vodnih usluga. Prikaz je usklađen sa 

stanjem na terenu. Prikaz ne sadrži lokacije 

unutarnje hidrantske mreže (mreža za gašenje 

požara izvedena u objektu koji se štiti).  

 

 Na mjestu podzemnih hidranata, prilikom 

svake rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, 

potrebno je ugraditi nadzemne kad god je to 

moguće, i u razmaku kojega predviđa Pravilnik o 

hidrantskoj mreži za gašenje požara.  

 

V 

 

 U cilju sprječavanja nastanka i širenja 

požara osnovne preventivne mjere u planiranju 

prostora prilikom izrade urbanističkih planova 

uređenja trebaju obuhvatiti: 

  

- zoniranje: utvrđivanje namjene prostora te, 

temeljem prihvaćenih metoda za utvrđivanje 

požarnih sektora unutar zona, utvrđivanje zona 

zaštite s požarnim zaprekama (vatrobranim 

pojasevima), 

- mjere sprječavanje širenja požara na 

susjedne građevine,  

- mjere omogućavanja spašavanja osoba iz 

građevina i gašenja požara na građevini i 

otvorenom prostoru: građevina mora imati 

vatrogasni pristup, a prilikom gradnje ili 

rekonstrukcije vodovodne mreže, mora se, ukoliko 

ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža, 

- kod planiranja objekata na turističkom 

području, potrebno je poštivati odredbe Pravilnika 

o zaštiti ugostiteljskih objekata (''Narodne novine'', 

br. 100/99), 

- planirati skladišta i postrojenja zapaljivih 

tekućina i plinova u skladu s propisima, 

- na trasama dalekovoda ne dopustiti 

gradnju objekata.  

 

 Izvršenje se prepušta izrađivačima 

prostornog plana uređenja općine Rakovica i 

urbanističkih planova uređenja.  

 

VI 

 

 Prilikom prijevoza opasnih tvari 

cestovnim prometnicama na području općine 

Rakovica potrebno se je strogo pridržavati Zakona 

o prijevozu opasnih tvari ''(Narodne novine'', br. 

79/07) i Odluke o određivanju parkirališnih mjesta 

i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim 

cestama (''Narodne novine'', br. 114/12), kao i 

ostalih propisa o sigurnosti prometa na cestama.  

 

 Svako vozilo kojim se prevoze opasne 

tvari mora imati opremu za zaštitu od tih tvari, a 

sukladno Europskom sporazumu o 

međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih 

tvari (ADR) (''Narodne novine'', br. 05/08).  

 

 U svim slučajevima nesreće obvezno je 

pozvati policiju.  

 

VII 

 

 U 2018. godini općina Rakovica će:  

 

- motriteljsko-dojavnu službu u 

protupožarnom periodu osigurati na način da se 

zadrži dosadašnja pokrivenost čitavog područja 

općine, 

- poticati građane za sudjelovanje u 

postupcima zaštite i spašavanja. 

 

VIII 

 

 Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima nabava i postavljanje znakova 

upozorenja i zabrane u svrhu edukacije pučanstva i 

turista o prevenciji nastanka šumskih požara.  

 

 Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima praksa upozoravanja građana tijekom 

požarne sezone o zabrani paljenja vatre na 

otvorenom.  

 

IX 

 

 Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima i nadležnom upravnom tijelu Općine 

Rakovica upoznavanje vlasnika i korisnika šuma i 

poljoprivrednog zemljišta s obvezama koje za njih 

proističu iz Odluke o agrotehničkim mjerama na 

poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od 

požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i 

šumskom zemljištu i mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina.  

 

X 

 

 Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima upoznavanje vlasnika i korisnika šuma i 

poljoprivrednog zemljišta s obvezama koje za njih 

proističu iz odredbi članka 24. Pravilnika o zaštiti 

šuma od požara (''Narodne novine'', br. 33/14).  

 

XI 

 

 Održavanje opreme i sredstava za 

vatrogasne intervencije, prepuštena je 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima.  

 Nabava potrebne opreme i sredstava 

utvrdit će se terminskim planom nabave 

nedostajuće opreme i sredstava čiji sadržaj će 

utvrditi općinski načelnik u suradnji s 

predsjednicima dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

 

XIII 
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 Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''.  

 

KLASA: 214-02/17-01/05 

URBROJ: 2133/16-18-2 

Rakovica, 12. veljače 2018. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                    

Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

 Na temelju članka 23. Statuta Općine 

Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica 

na 7. sjednici održanoj dana 12. veljače 2018. 

godine donosi 

 

 

ODLUKU 

 
I. 

 

 Odobrava se isplata sredstava kapitalne 

pomoći Vodovodu Korenica za sufinanciranje 

projekta vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije 

Plitvička jezera, u iznosu od 140.951,01 kuna, sve 

sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta 

''Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije 

Plitvička jezera'' i Ugovoru o partnerstvu na projekt 

''Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije 

Plitvička jezera''. 

 

II. 

 

 Općinski načelnik vršit će isplate sredstava 

kapitalne pomoći na osnovu zahtjeva Vodovoda 

Korenica, sve sukladno članku 4. Ugovora o 

sufinanciranju projekta ''Projekt vodoopskrbe i 

odvodnje aglomeracije Plitvička jezera''. 

 

III. 

 

 Isplata će se vršiti iz sredstva Proračuna 

Program Izgradnja komunalne infrastrukture, 

Kapitalni projekt Izgradnja sustava vodoopskrbe i 

odvodnje. 

 

IV. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 

   

KLASA: 325-01/17-01/03 

URBROJ: 2133/16-17-65 

Rakovica, 12. veljače 2018. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                    

Zoran Luketić, bacc.oec. 
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 Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15) i članka 23. 

Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 7. sjednici održanoj dana 12. veljače 2018. godine usvaja 

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Rakovica u 2017. godini 
 

Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15) stupio je na snagu dana 1. kolovoza 2015. 

godine te od dana njegove primjene prestao je važiti niz zakonskih i podzakonskih propisa, između ostalog i Zakon o 

zaštiti i spašavanju iz 2004. godine. 

 

Članak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, 

operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 

nadzorne  i  financijske) kojima  se  uređuju  prava  i  obveze sudionika, ustroj i  djelovanje svih  dijelova 

sustava civilne zaštite i  način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 

nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja 

posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite ustrojava se  na  lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i  

državnoj razini, a  povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te 

ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe (članak 5. Zakona). 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog 

djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite 

(članak 16. stavak 1. Zakona) 

 

Članak 17. stavak 1. određuje da u postupku donošenja proračuna predstavničko tijelo jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji 

plan razvoja sustava s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Nadalje se u stavku 4. određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne 

i  područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za 

područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

Operativne snage zaštite i spašavanja Općine Rakovica sastoje se od: 

-    Stožera zaštite i spašavanja za područje općine Rakovica, 

-    Dobrovoljnih vatrogasnih društava Rakovica i Drežnik Grad, 

-    Gradskog društva Crvenog križa Slunj, 

-    Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Karlovac, 

-    Povjerenika civilne zaštite, 

-   službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, 

određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Rakovica.  

 

 

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA 

 

OPĆI DIO 

 

Sustav civilne zaštite na području općine Rakovica u 2017. godini temeljio se na sljedećim aktima: 

-  Analizi stanja sustava civilne zaštite na području općine Rakovica u 2016. godini (''Službeni glasnik 

Općine Rakovica'' broj 09/17 - godina izdavanja III); 

- Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Rakovica za period od 2016. do 2019. 

godine, (''Službeni glasnik Općine Rakovica'' broj 08/16 - godina izdavanja II), 

- Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća za područje Općine Rakovica – (usvojena na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica 15. rujna 

2011. godine); 

 - Planu zaštite i spašavanja za Općinu Rakovica i Planu civilne zaštite (usvojeno na 26. sjednici Općinskog 

vijeća Općine Rakovica 30. rujna 2013. godine), 

 - Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke 

županije'' br. 32/13), 

 - Planu  zaštite  od  požara  i  tehnoloških  eksplozija  na  području  općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke 

županije'' br. 32/13), 
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 - Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite (''Službeni glasnik Općine Rakovica'' br. 09/17 - 

godina izdavanja III), 

 - Planu pozivanja Stožera zaštite i spašavanja (''Službeni glasnik Općine Rakovica'' broj 09/17 - godina 

izdavanja III), 

 - Odluci o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području općine Rakovica,  (''Glasnik Karlovačke 

županije'' broj 58/13), 

 - Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2016. godinu (''Službeni 

glasnik Općine Rakovica'' broj 08/16 - godina izdavanja II), 

 - Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara (''Službeni glasnik Općine Rakovica'' br. 06/17 - godina izdavanja IV), 

 - Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite (''Službeni glasnik Općine 

Rakovica'' broj 09/17 - godina izdavanja III), 

 - Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskom  razdoblju 2016/2017 

(''Službeni glasnik Općine Rakovica'' broj 09/17 - godina izdavanja III).  

 

 1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA – OPERATIVNE 

SNAGE 
 

U  2017. godini na  području općine Rakovica nije  bilo  ugroza koje  su  zahtijevale aktiviranje snaga 

izvan snaga kojima je civilna zaštita redovita djelatnost. 

 

 1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
 

 Stožer civilne zaštite održao je sjednicu 26. siječnja 2017. godine na kojoj su usvojeni prijedlozi Analize 

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica u 2016. godini, Plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području općine Rakovica za 2017. godinu, Operativnog programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti 

od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja 

opskrbe za 2016./2017.godinu, Financijski plan za požarnu sezonu 2017. godine, Prijedlog Plana operativne provedbe 

programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini na području općine 

Rakovica, Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine Rakovica u protupožarnoj 

sezoni u 2017. godini, Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 

2017. godinu, Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2016. godini za Općinu Rakovica, Smjernicu za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rakovica za period od 2016. do 2019. godine. 

Donošenjem Zakona o  sustavu civilne  zaštite  bilo je potrebno ustrojiti stožere civilne zaštite umjesto 

dotadašnjih stožera zaštite i spašavanja. Isti je osnovan i imenovani su njegovi članovi Odlukom o osnivanju i 

imenovanju Stožera civilne zaštite (''Službeni glasnik Općine Rakovica'' br. 09/17 - godina izdavanja III). 

Članovi Stožera pozivaju se sukladno Planu pozivanja Stožera. 

 

 1.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

 

1.2.1.  Postrojbe civilne zaštite 
 

Temeljem Procjene ugroženosti kao i zaključka Stožera zaštite i spašavanja, na području Općine Rakovica 

nisu se ustrojavale postrojbe CZ. 

Na temelju Procjene rizika od velikih nesreća na području općine Rakovica, koja će se izraditi sukladno 

Smjernicama za procjenu rizika od velikih nesreća za gradove i općine na području Karlovačke županije od dana 19. 

prosinca 2016. godine, utvrdit će se potreba ustrojavanja postrojbi civilne zaštite, sukladno Pravilniku o ustrojstvu, 

popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (''Narodne novine'' broj 111/07), odnosno 

sukladno novom pravilniku ukoliko isti bude donesen tijekom izrade smjernica za područje općine Rakovica, te 

nabavi potrebne opreme u dogovoru sa stručnim osobama Područnog ureda državne uprave za zaštitu  spašavanje 

Karlovac. 

 

1.2.2.  Povjerenici civilne zaštite 
 

Sukladno Planu zaštite i spašavanja za Općinu Rakovica i Planu civilne zaštite, općinski načelnik Općine 

Rakovica imenovao je dana 26. studenog 2013. godine 4 povjerenika civilne zaštite za 4 mjesna odbora i njihove 

zamjenike. 

Do sada nije provedeno osposobljavanje povjerenika, ali bi se osposobljavanje trebalo provesti u 2018. 

godini. 

 

1.3.  VATROGASTVO 
 



BROJ 10/2018.                   S L U Ž B E N I  GLASNIK OPĆINE RAKOVICA   12 

 

Vatrogasne postrojbe na području općine Rakovica pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, 

kontinuirano u okviru svojih nadležnosti provode i preventivne mjere zaštite od požara s ciljem smanjenja broja 

požara i nesreća, odnosno ublažavanja posljedica. 

Na području općine Rakovica djeluju Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad. 

Na području općine Rakovica ukupno je bilo 32 intervencije. 

Najveći broj intervencija su bili požari na otvorenom prostoru. 

Uspoređujući broj i vrste intervencija s 2015. godinom (devet), te s 2016. godinom (sedamnaest) vidljivo je 

da je opet bilo skoro duplo više intervencija, a uglavnom se radi o požarima otvorenog prostora, što je u suprotnosti 

s nekoliko proteklih godina kada je bilježen pad broja intervencija.  

DVD Rakovica na zahtjev Općine Rakovica nije dostavio ispunjenu traženu tabelu tako da se ne može 

vidjeti dinamika vrsta požara po mjesečnim razdobljima na objektima i otvorenom prostoru, podaci su dobiveni 

neslužbeno tako da je moguća pogreška.  

S  početkom ljetne  požarne sezone, a  temeljem obaveza koje  su  proizašle iz Programa Vlade 

Republike Hrvatske u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara izvršene su slijedeće obveze: 

- dobrovoljna vatrogasna društva vršili su u dane velike i vrlo velike opasnosti od požara motrenje i 

ophodnje područja općine, u suradnji s ostalim sudionicima sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 

prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.  

U vatrogasnim postrojbama kontinuirano se provodi osposobljavanje i uvježbavanje. 

Utvrđuje se poboljšanje u nabavi i održavanju vatrogasne opreme i vozila kod oba vatrogasna društva. 

Još dana 06. ožujka 2015. godine izrađen je Terminski plan nabave nedostajuće opreme i sredstava za 

nabavu opreme za DVD Rakovica sukladno Planu zaštite od požara i nalogu inspektora zaštite od požara povodom 

inspekcijskog nadzora izvršenog dana 15. listopada 2014. godine, međutim do dana izrade ove analize još uvijek 

DVD Rakovica nije izvršilo svoju obvezu u cijelosti (nabavljen je samo dio opreme) mada Općina Rakovica uredno 

i redovito financira rad narečenog Društva sukladno Zakonu o vatrogastvu. Inspekcijskim nadzorom u 2017. godini 

rješenjem inspektora je DVD-u Rakovica odobreno produženje roka za nabavu sve potrebne opreme i nabavu kombi 

vozila do 2019. godine. 

DVD Drežnik Grad uglavnom posjeduje svu potrebnu opremu sukladno Planu zaštite od požara. 

 

 1.4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM  I SPAŠAVANJEM 

BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
 

 Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti čine temelj sustava 

civilne zaštite na području općine Rakovica. 

 Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu uključivanja u sustav civilne 

zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja na području 

općine Rakovica. Utvrđeni su i načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za 

sustav civilne zaštite. 

 Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, definirane su  pravne  osobe  

koje bi  sudjelovale u  provođenju pojedinih mjera civilne zaštite, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju 

posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 Pravne osobe koje obavljaju poslove civilne zaštite djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu 

zaštite i spašavanja za područje općine Rakovica. S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje 

potpisuje se Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji ne zahtijeva od pravnih osoba izdvajanje 

posebnih materijalnih sredstava izvan redovnog poslovanja, ali se aktivira u slučaju katastrofa i velikih nesreća. 

 

 1.4.1. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Slunj 

 

 Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa kroz slijedeće 

programe: 

Program Dnevni boravak - kroz koji se pruža pomoć starijim osobama da kvalitetno provode vrijeme družeći se s 

drugima, stjecanjem novih znanja i vještina, uz pomoć domaćice dnevnog boravka; 

Program pomoć u kući starijim osobama - kroz koji se pruža njega i pomoć starijim osobama u okruženju njihovog 

doma pomaganjem u održavanju osobne higijene, nabavki osnovnih živežnih namirnica, pospremanje i obavljanje 

drugih poslova u kući i sl. U obradi na području Grada Slunja, Općina Rakovica i Cetingrad ima oko 80 osoba za koje 

posao obavljaju 8 gerontodomaćica i jedan pomoćni radnik; 

Dobrovoljno darivanje krvi – program kroz koji se animiraju dobrovoljni darivatelji krvi, održava se u koordinaciji s 

Hrvatskim Crvenim križem, a godišnje se redovito održavaju akcije 8 puta pri čemu se prikupi oko 650 doza krvi; 

Služba traženja - koja se aktivira u punoj funkciji u vrijeme oružanih sukoba i prirodnih/elementarnih nepogoda, a to 

je i međunarodna obveza sukladno Međunarodnim konvencijama kojih je Republika Hrvatska potpisnica, koji posao 

obavlja jedan zaposlenik (Stručna služba GDCK Slunj); 

Prva pomoć – pružanje prve pomoći obavljaju 3 ekipe/15 volontera, te program koji se sa licenciranim liječnicima 

predavačima vrši na održavanju tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače (godišnje oko 100 kandidata);  

Djelatnost mladeži - provodi se edukacija prve pomoći za volontere članove mladeži i podmladka CK Slunj 

pripremajući ih za školska i županijska natjecanja iz prve pomoći (do sada educirano oko 200 članova); 
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Humanitarni program - program koji se provodi zaprimajući i distribuirajući humanitarnu pomoć u kriznim ratnim ili 

katastrofalnim razdobljima. 

 

 Za djelovanje u interventnim timovima HCK i na međunarodnoj razini sa završenom obukom iz procjene 

situacije i koordinacija, radio komunikacija i GPS, organizacije prihvata i smještaja, osiguranje pitke vode i 

minimalnih higijenskih uvjeta, sigurnosti i samozaštite u intervencijama, psihološke pomoći i podrške i službi traženja 

zaposlena su tri djelatnika i 7 volontera, za pružanje psihosocijalne pomoći zaposleno je 6 djelatnika. 

 

 1.4.2.  Dom zdravlja Slunj, Ambulanta Rakovica 

 

 Organizirana je u sklopu mreže HZZO kao tim primarne zdravstvene zaštite. Pružanje hitne medicinske 

pomoći prema novom ustroju organizira isključivo Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije  

 U izvješću za 2017. godinu još je navedeno kadrovsko stanje i stanje opreme u ordinaciji opće medicine 

Rakovica, te izneseno viđenje kako bi se poboljšao sustav civilne zaštite. 

 

 1.4.3. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Karlovac 

 

 U izvješću za 2017. godinu vidljivo je da na području općine Rakovica nije bilo potrebe za intervencijama 

HGSS-a. Još je vidljivo iz izvješća da je  HGSS - Stanica karlovac osnovala Ispostavu Slunj - Rakovica, sa sjedištem u 

Slunju, da se vrši opremanje i obuka članova, te su spomenute i ostale aktivnosti udruge tijekom 2017. godine. 

 

 1.5. OSTALE  SLUŽBE  I  PRAVNE  OSOBE  KOJE  SE  BAVE  ZAŠTITOM I 

SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE) 
 

 Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite definirane su, osim pravnih osoba 

koje se zaštitom i spašavanjem bave  u  svojoj  redovnoj  djelatnosti, i  pravne  osobe  koje  bi  sudjelovale u  

provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a čija redovna djelatnost nije u području zaštite i spašavanja, ali koje 

bi sa svojim ljudskim i materijalno-tehničkim kapacitetima sudjelovale u aktivnostima zaštite i spašavanja (civilne 

zaštite). 

 U pravne osobe kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost spadaju pravne osobe koje imaju postrojbe 

i stručne timove za zaštitu i spašavanje (komunalna društva, građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve – 

dizalice, šlepere, plovila i sl.), pravne osobe koje pružaju usluge (npr. prijevoznička, usluge smještaja i prehrane i 

sl.). 

 U 2017. godini nije bilo potrebe za angažiranjem ovih pravnih osoba u sustavu civilne zaštite te za njih nisu 

izdvajana proračunska sredstva. 

 S pravnim osobama kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost također se potpisuje Ugovor o 

suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji ne zahtijeva od pravnih osoba izdvajanje posebnih materijalnih 

sredstava izvan redovnog poslovanja, ali se aktivira u slučaju katastrofa i velikih nesreća, a preuzima obveza Općine 

Rakovica u nadoknadi materijalnih sredstava za angažman opreme i ljudstva izvan redovne djelatnosti pravne osobe. 

 Pravne osobe kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima 

se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća. 

  

2.  OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
 

2.1.  Skloništa 
 

 Općina Rakovica u svojem vlasništvu nema javna skloništa niti će se ista ustrojavati jer prema procjenama 

nadležnih službi više nema opasnosti koje zahtijevaju ustrojavanje i gradnju istih. 

 

2.2.  Zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima 
 

 U 2017. godini provođen je postupak izrade izmjena i dopuna  prostornog plana uređenja području 

Općine Rakovica u kojega je bilo potrebno implementirati zahtjeve civilne zaštite (postupak je dovršen usvajanje 

izmjena i dopuna PPUO Rakovica). 

 

2.3.  Edukacija građana 
 

U 2017. godini nije provođena posebna edukacija građana u području sustava civilne zaštite. 

 

2.4.  Edukacija djece u školama i vrtićima 
 

Tijekom 2017. godine u osnovnoj školi Eugena Kvaternika u Rakovici provedena je jedna vježba 

evakuacije školske djece, kao i zaposlenika škola uslijed požarne opasnosti.  
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 3. ZAKLJUČAK 
  

 Povoljna je okolnost što u protekloj 2017. godini na području općine Rakovica nije bilo ugroza koje su 

zahtijevale aktiviranje snaga izvan snaga kojima je civilna zaštita redovita djelatnost. 

 Općina Rakovica ukupno gledajući je poduzela potrebne aktivnosti te uložila raspoloživa sredstva za razvoj 

sustava civilne zaštite na svom području. Zbog svega toga može se reći da je sustav civilne zaštite na području Općine 

dostigao zadovoljavajuću razinu. 

 U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i suvremeno opremati sve 

pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba povesti računa o daljnjem razvoju svih komponenti. 

 Obzirom da je Općina Rakovica u 2017. godini izdvojila raspoloživa sredstva za razvoj sustava civilne 

zaštite, potrebno je, sukladno zakonskom obvezama također i proračunu za 2018. godinu izvršiti zakonski obvezu 

osiguranja sredstava za razvoj sustava zaštite i spašavanja. 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA S ISKAZANOM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (CIVILNE ZAŠTITE) U 2017. GODINI 

 

 

Napomena: unutar navedenih sredstava nalaze se sredstva koja se kroz realizaciju pojedinih programa troše i u svrhu 

zaštite i spašavanja. 

Neki iznosi su se mijenjali izmjenama i dopunama proračuna tijekom godine te su pod planirano navedeni iznosi 

sukladno 4. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu 

 

KLASA: 810-01/17-01/03 

URBROJ: 2133/16-18-21 

Rakovica, 12. veljače 2018. godine 

 

                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                    

              Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

 Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15) i članka 23. Statuta 

Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Rakovica na 7. sjednici održanoj dana 12. veljače 2018. godine donijelo je   

  

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU  

OPĆINE RAKOVICA ZA  2018. GODINU  

 

UVOD  

 

 Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) određeno je da  sustav civilne zaštite 

obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se 

Redni  

broj 

OPIS AKTIVNOSTI - POZICIJE Broj 

Pozicije Proračuna 

PLANIRANO 

(kn) 

IZVRŠENO 

(kn) 

1. Veterinarske usluge i 

usluge uklanjanja i zbrinjavanja 

životinja 

201 

201-2 

85.000,00 61.303,75 

2. Tekuća donacija Udruzi branitelja 

Rakovica 

264 

265 

40.000,00 40.000,00 

3. Tekuća donacija lovačkim društv. 256 

257 

10.000,00 10.000,00 

4. Tekuća donacija CK Slunj 252 21.000,00 21.000,00 

5. Sanacija i uređenje divljih deponija 200 

204 

0,00 0,00 

6. Tekuća donacija gorskoj službi 

spašavanja 

150 15.000,00 13.500,00 

7. Tekuća donacija za redovan rad 

vatrogastva 

149 160.000,00 134.989,54 

 UKUPNO (kn):  331.000,00 280.793,29 
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uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 

funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 

katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 

posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 

razaranja. 

 Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.  

 Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica, a sukladno razmjeru 

opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za Općinu s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, 

materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i 

zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Rakovica za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).  

 Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava 

Proračuna Općine koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.  

 Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:  

 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

 

 Stožer civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite trebaju osigurati kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i 

spašavanje.   

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

 

 Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini 

Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te  je stručna 

potpora općinskom načelniku Općine Rakovica kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće 

nesreće ili katastrofe. Općinski načelnik Općine Rakovica u siječnju 2017. godine donio je Odluku o osnivanju 

imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Rakovica sukladno  Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova  stožera civilne zaštite (''Narodne novine'' broj 37/16).  

 U toku 2018. godine donijet će se provedbeni akti, te do tada ostaju na snazi slijedeći dokumenti donijeti  na 

temelju Zakona o zaštiti i spašavanju: 

- Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite,  

- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i 

spašavanje  na području Općine Rakovica, 

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Općine Rakovica, 

- Plan civilne zaštite  Općine Rakovica. 

 

 POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 

Postrojbe civilne zaštite  

 

Općinsko vijeće Općine Rakovica donijet će odluku o potrebi osnivanja postrojbe civilne zaštite opće namjene po 

izradi Procjene rizika od velikih nesreća na području općine Rakovica, koja će se izraditi sukladno Smjernicama za 

procjenu rizika od velikih nesreća za gradove i općine na području Karlovačke županije od dana 19. prosinca 2016. 

godine. 

Potrebno je opremiti postrojbe civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima 

predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja koji će donijeti općinski načelnik u dogovoru sa stručnim 

osobama Područnog ureda državne uprave za zaštitu  spašavanje Karlovac. 

 

Povjerenike civilne zaštite  potrebno je upoznati  s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' broj 

82/15) a prije svega s:  

- Djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,  

- Obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih 

Zakonom o sustavu civilne zaštite, 

- Obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.  

Rok za izvršenje navedenog je prva polovica 2018. godine. 

 

2. VATROGASTVO 

  

Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Rakovica i u 2018. godini trebaju biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja - 
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u spremnosti 24 sata dnevno.  

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2018. godinu planirana je kontinuirana edukacija 

pripadnika DVD-ova za moguće opasnosti u cestovnom prometu, mogućim akcidentima i slično.  

Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara u DVD-u Rakovica 

i Drežnik Grad. 

Posebna usavršavanja članova DVD-ova: pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad u prometnim intervencijama, 

radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa i dr.  

Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem Dobrovoljnih vatrogasnih društava sukladno njegovim vlastitim programima 

i razvojnim projektima koji se temelje na općim aktima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.   

U području rada s članstvom DVD-ova posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim 

budućim operativnim vatrogascima. 

Sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društva planiraju se temeljem članaka 43.-45. Zakona o vatrogastvu. 

 

3. SKLONIŠTA 

 

Općina Rakovica u  svojem vlasništvu nema javna skloništa niti će se ista ustrojavati jer prema procjenama nadležnih 

službi više nema opasnosti koje zahtijevaju ustrojavanje i gradnju istih.  

  

4. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, 

MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA OPĆINE RAKOVICA DOBITI ZADAĆE  

 

S pravnim osobama (npr. komunalno društvo Rakovica d.o.o.) koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Rakovica dobiti zadaće potrebno je održati sastanak na kojem će 

se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.  

  

5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA  

 

U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza 

u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i 

spašavanja, te je stoga potrebno:  

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,  

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.  

 

6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

  

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga 

potrebno kontinuirano vršiti:  

- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava te putem web stranice Općine,  

- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za 

moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, vjetrovima,  potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,  

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan 

planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba 

iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja.  

 

7. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i 

financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.  

Za funkcioniranje operativnih snaga zaštite i spašavanja te svih sudionika koji su svojim djelovanjem, radom ili 

aktivnostima na određeni način uključeni u sustav zaštite i spašavanja, odnosno sustav civilne zaštite, u Proračunu 

Općine Rakovica se planiraju određena financijska sredstva za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

koja su prikazana u tablici u nastavku: 

 

Redni  

broj 

OPIS AKTIVNOSTI - POZICIJE Planirana sredstva za 

2018. godinu (kn) 

Projekcija za 2019. 

godinu (kn) 

Projekcija za 

2020. godinu 

(kn) 

1. Veterinarske usluge i 

usluge uklanjanja i zbrinjavanja 

životinja 

100.000,00 125.000,00 125.000,00 

2. Tekuća donacija Udruzi branitelja 

Rakovica 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 

3. Tekuća donacija lovačkim društvima 20.000,00 10.000,00 10.000,00 
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8. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  

 

Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području Općine je iznimno dobra ali je u narednoj 2018. godini ovu  

suradnju potrebno unaprijediti.   

Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja potrebno je 

postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva.        

U okviru Općine Rakovica  ali i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u 

sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim 

propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Karlovac s ciljem jačanja i usavršavanja 

operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine. 

 

KLASA: 810-01/17-01/04 

URBROJ: 2133/16-18-1 

Rakovica, 12. veljače 2018. godine 

 

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                    

              Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

Temeljem članka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' br. 80/15), članka 2. i 4. Zakona o 

zaštiti od elementarnih nepogoda (''Narodne novine'' br. 73/97) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik 

Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Rakovica na 7. sjednici održanoj dana 12. veljače 2018. godine donijelo je 
 

Operativni program mjera 

za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti 

koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe  

za 2017./2018. 

 

Ovim se Programom se utvrđuju i usklađuju ljudski i materijalni resursi te postupanje u slučaju 

nastanka ekstremnih vremenskih uvjeta – veliki snijeg i poplava – na prometnicama i u naseljima na području 

Općine Rakovica. 

Cilj programa je osigurati radnje i mjere, kojima će se onemogućiti ili spriječiti katastrofalne posljedice po 

život i zdravlje ljudi i domaćih životinja. 

 

1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE OPĆINE RAKOVICA 

 

Općina Rakovica je formirana 1993. godine temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina, a 

nalazi se u sastavu Karlovačke županije. Općina Rakovica nalazi se na južnom dijelu Karlovačke županije. Jedinice 

lokalne samouprave kojima je okružena i graniči su Grad Slunj te općine Cetingrad, Saborsko, Plaški i Plitvička 

Jezera. Značajan dio općinskih granica ujedno su i državne granice sa Bosnom i Hercegovinom (24,353 km – 24,8 % 

od ukupnih općinskih), te županijske granice prema susjednoj Ličko – senjskoj županiji (28,694 km - 28,37 % od 

ukupnih općinskih), odnosno prema prostoru Nacionalnog parka “Plitvička Jezera”.  

  Općina Rakovica ima važan prometno - geografski položaj na krajnjem jugu prostora Korduna. 

 

1.1 Područje odgovornosti Općine Rakovica 

 

Površina Općine je 261,00 km², odnosno 7,16 % površine Županije, a čini ju 27 samostalnih naselja.  

Sjedište Općine je naselje Rakovica sa 328 stanovnika. Naselje s najvećim brojem stanovnika je Drežnik 

Grad koji ima 369 stanovnika. 

4. Tekuća donacija CK Slunj 36.000,00 21.000,00 21.000,00 

5. Sanacija i uređenje divljih deponija 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

6. Tekuća donacija gorskoj službi 

spašavanja 

25.000,00 10.000,00 10.000,00 

7. Tekuća donacija za redovan rad 

vatrogastva 

160.000,00 191.000,00 191.000,00 

 UKUPNO (kn): 441.000,00 457.000,00 457.000,00 
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Područje općine Rakovica pripada dinarskom pojasu i sustavu, čiji se oblici u reljefu pružaju u smjeru 

sjeverozapad - jugoistok. To je vapnenački krški kraj, dio široke i prohodne suhe vapnenačke stepenice kojom se 

prilazi hrvatskom gorskom pragu. Taj dio Korduna dio je Unsko - koranske zaravni, jedne od najizrazitijih u 

dinarskom kršu. Na tom krškom ravnjaku, koji se pruža između 300 i 400 m nadmorske visine (općinsko središte 

Rakovica nalazi se na 381 m nadmorske visine), razvijeni su krški oblici - ponikve, pa prevladava otvoreni krajolik 

zvan “boginjavi krš”, odnosno “plitki ili zeleni krš”. U toj zaravni je usječena kanjonska dolina Korane (358 - 245 m 

nadmorske visine), koja južnije od ovog područja izlazi iz Plitvičkih jezera, a javljaju se i drugi oblici u kršu (jame, 

pećine - Gajina, Baračeva i dr., provalije, ponori, duboki dolovi, zemlja crvenica). Samo vapnenačke glavice strše 

iznad ove zaravni (Mašvina s vrhovima Cager 577 m i Gradina 500 m na sjeveroistočnom rubu, Zvjernjak s Drenovim 

vrhom 577 m i Ostrunovim vrhom 626 m u središnjem dijelu te Pištenica s vrhovima Veliki Stožer 900 m, Pištenica 

908 m i Trovrh 940 m na jugozapadnom rubu, kao ogranci Male Kapele). Seizmički i tektonski je to zona 7 stupnja 

maksimalne seizmičnosti prema MCS skali. 

Hidrografski se na području Općine ističe sliv rijeke Korane kojem su usmjerene sve vode, kako površinske 

tako i podzemne.  

 

U ovom prostoru vladaju obilježja umjerene kontinentalne klime s prevladavajućim svježim perialpskim i 

kontinentalnim panonskim klimatskim utjecajima, svježa ljeta i hladne zime, dovoljno humidno područje s količinom 

padalina većom od 1.200 mm ravnomjerno rasporenenih tijekom cijele godine. Prevladavaju južni i zapadni vlažni i 

hladni sjeverni zimski vjetrovi. Ima dosta hladnih i oblačnih dana, više od 130 kišnih dana, oko 25 dana sa snijegom, 

koji se zadržava na zemlji oko 40 dana, a samo nešto manje od toga ima dana s mrazom. Magla je učestala pojava. 

Trajanje insolacije je manje od 2000 sati godišnje. 
 
1.2 Stanovništvo na području Općine Rakovica 

 

Prema popisu iz 1991. godine naseljavalo ju je 4.108 stanovnika, odnosno 2,2 % stanovništva Županije. 

 Prosječna gustoća od 15,74 st./km² je znatno je manja od prosječne gustoće naseljenosti Karlovačke županije 

koja iznosi 50,65 st./km², a još manje od prosjeka Republike Hrvatske, koji iznosi 84,51 stanovnika/km2 .  

Rezultati popisa stanovništva iz 2001. godine još su nepovoljniji s popisanih 2.385 stanovnika (1.988 stalno 

prisutnih) na istom području, što čini samo 1,7 % (1,53%) odgovarajućih stanovnika Karlovačke županije. Prosječna 

gustoća pala je na prosječnih samo 9,14 stanovnika/km2. 

 

Stanovništvo je raspoređeno dosta neravnomjerno, područje zapadno od državne ceste je skoro nenaseljeno, a 

područje uz državnu granicu je napušteno. Stanovništvo je koncentrirano uz državne ceste. 

 
 

naselje broj stanovnika naselje broj stanovnika 
Basara 0 Korana 25 
Brajdić Selo 82 Koranski Lug 2 
Brezovac 12 Kordunski Ljeskovac                       1 
Broćanac 27 Korita 0 
Čatrnja 217 Lipovac 18 
Čuić Brdo 0 Lipovača Drežnička 178 
Drage 31 Mašvina 3 
Selište Drežničko 291 Nova Kršlja 78 
Drežnik Grad 369 Oštarski Stanovi 169 
Gornja Močila 8 Rakovica 328 
Grabovac 224 Rakovičko Selište 105 
Irinovac 124 Sadilovac 0 
Jamarje 1 Stara Kršlja 3 
Jelov Klanac 89 UKUPNO: 2 385 

*Prema popisu stanovništva 2001. god. 

 

 

Prema neslužbenim rezultatima popisa stanovništva u 2011. godini Općinu Rakovica naseljava 2.401 

stanovnik. 

naselje broj stanovnika naselje broj stanovnika 
Basara 3 Korana 18 
Brajdić Selo 84 Koranski Lug 0 
Brezovac 6 Kordunski Ljeskovac                     19 
Broćanac 29 Korita                     49 
Čatrnja 208 Lipovac 31 
Čuić Brdo 8 Lipovača  164 
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Drage 26 Mašvina 4 
Selište Drežničko 284 Nova Kršlja 66 
Drežnik Grad 348 Oštarski Stanovi 149 
Gornja Močila 4 Rakovica 310 
Grabovac 268 Rakovičko Selište 103 
Irinovac 129 Sadilovac 0 
Jamarje 0 Stara Kršlja 7 
Jelov Klanac 82 UKUPNO: 2 401 

*Prema neslužbenim podacima o popisu stanovništva 2011. god. 

Prema službenim podacima Općinu Rakovica naseljava 2387 stanovnika. 

 

1.3 Prometno-tehnološka infrastruktura 

 

Područjem Općine prolazi više značajnih cestovnih prometnih pravaca (broj ceste preuzet iz Odluke o 

razvrstavanju javnih cesta (''Narodne novine'', broj 103/17), a podaci o dužinama dobiveni od ŽUC-a i mjerenjem na 

zemljovidima): 

 

1. smjer sjever – jug: 

- državna cesta DC 1 G.P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze 

– Split (D8), u dužini od 21,5 km, 

- županijska cesta ŽC 3267 D. Furjan (Ž3266) – Kordunski Ljeskovac – Ž3269 (uz državnu granicu prema 

BiH), u dužini od 9,2 km (ukupna dužina 13,2 km). 

2. smjer istok – zapad, 

- državna cesta DC 42 Vrbovsko (D3) – Ogulin – Josipdol – Plaški – Grabovac (D1), u dužini od oko 12 km 

(5 km je granica prema susjednoj županiji), 

               - županijska cesta ŽC 3269 Rakovica (D1) – Grabovac Drežnički – gr. BiH, ukupne dužine 14,4 km.  

 

 Navedene prometnice služe povezivanju općinskog prostora sa širim okruženjem. Njima je općinsko središte 

Rakovica udaljeno od Plitvičkih jezera 15 km, odnosno od susjednih gradskih i općinskih središta: Slunja 19 km, 

Saborskog 22 km, Cazina 30 km, Bihaća 35 km, Korenice 37 km, Plaškog 41 km te od regionalnog i 

županijskog središta Karlovca 68 km, državnog središta Zagreba 120 km i luke Zadar 168 km. 

 

Ostale lokalne ceste prvenstveno služe unutar općinskom povezivanju, kojima su pojedina naselja od 

općinskog središta Rakovice udaljena 3 - 14 km. 
 

- LC 34155 D1 – Čuić Brdo – Donji Furjan (Ž3266), dužine 4 km (ukupna dužina 7 km) 

- LC 34156 Jelov Klanac – Rakovica (D1), dužine 2,4 km 

- LC 34157 Rakovica (D1) – Donji Lipovac, dužine 5,2 km 

- LC 34158 Nova Kršlja – Ž3269, dužine 0,9 km 

- LC 34159 Lipovača (Ž3269) – Drežnik Grad (D1), dužine 3,5 km 

- LC 34160 Drežnik Grad (D1) – Sadilovac – Lipovača – L34159, dužine 8,8 km 

             - LC 34161 D42 – Čatrnja – D1, dužine 2,1 km. 
 

Državne ceste su punom dužinom asfaltirane, mada obzirom na količinu prometa u ljetnim mjesecima ne 

zadovoljavaju potrebe. 

 

Položaj  Općine Rakovica je na  važnom  prometnom  koridoru  Republike  Hrvatske uz državnu cestu D-1 

ukazuje na izuzetno značajnu tranzitno-prometnu funkciju ovog prostora. 

 

2. MOGUĆE VRSTE I INTENZITET DJELOVANJA PRIRODNIH NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE 

RAKOVICA 

 

Moguće vrste nesreća prouzročene elementarnim nepogodama u zimskom periodu na području Općine 

Rakovica su: snježne oborine, poledica i olujni vjetrovi. 

 

Ove pojave se smatraju elementarnom nepogodom kada svojom iznenadnom snažnom pojavom uzrokuju 

prekid normalnog odvijanja života, ljudske žrtve, štetu većeg opsega na imovini ili njen gubitak, te štetu na 
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infrastrukturi i okolišu, a u takvoj su mjeri da prelaze normalnu sposobnost zajednice da ih samo otkloni bez 

pomoći. 

 

3. PROSUDBA UGROŽENOSTI 

 

U slučaju velike količine napadanog snijega i snježnih nanosa, za pretpostaviti je da budu zatvorene za 

promet neke prometnice (lokalne, državne), da se na istima može zateći veći broj osoba u cestovnim motornim 

vozilima (izvan mjesta stanovanja) u izolaciji, kojima je potrebna pomoć (evakuacija i zbrinjavanje), kao i 

prometna odsječenost i izoliranost i nedostupnost nekih naselja, dijela naselja ili pojedinih objekata od posebnog 

značaja (zdravstvene ustanove, škole i sl.). 

U slučaju veće količine snježnih oborina, poledice, ledene kiše i sl. mogu se predvidjeti direktne i 

indirektne posljedice različitog stupnja na infrastrukturne objekte, a s tim u vezi i poremećaja opskrbe  hranom,  

vodom,  energentima,  lijekovima  i  drugim  neophodnim  sredstvima za život stanovništva. 

 

3.1 Procjena vlastitih mogućnosti u zaštiti i spašavanju 

 

Za održavanje i sprečavanje prekida prometa na području Općine Rakovica tijekom zimske sezone 

2017./2018. godine, angažirani su: 

  Općina Rakovica 

 – nadležno upravno tijelo Općine Rakovica  

 – Rakovica d.o.o. 

  - Ceste Karlovac d.d. – nadcestarija Slunj 

   

Navedene pravne osobe postupaju sukladno svojim Operativnim planovima (programima) 

rada zimske službe. 

U slučaju potrebe u zaštitu i spašavanje stanovništva od posljedica elementarne nepogode izazvane 

nepovoljnim meteorološkim prilikama, uključuju se: 

  PUZS Karlovac – Županijski centar 112, 

  Općina Rakovica – Stožer civilne zaštite, 

  DVD Rakovica,  

      DVD Drežnik Grad, 

  Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, 

  Dom zdravlja Slunj – ordinacija opće medicine Rakovica, 

      Hrvatske šume d.o.o. – Šumarija Rakovica, 

      Obrt za usluge teške mehanizacije Rendulić, 

      JU NP Plitvička Jezera, 

      HEP Ogulin - pogon Slunj, 

  HEP „Elektrolika“ Gospić, 

      Policijska postaja Slunj, 

      Hrvatske ceste d.o.o. , 

      Hrvatska gorska služba spašavanja i dr. 

 

U prilogu tabela: Pregled sudionika zaštite i spašavanja – odgovorne osobe i telefonski brojevi. 

 

3.2 Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja 

 

Organizaciju privremenog zbrinjavanja osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja i koje je potrebno  

privremeno  zbrinuti  zbog  nemogućnosti  nastavka  puta,  koordinirat  će  Stožer  zaštite  i spašavanja  Općine 

Rakovica,  kojom  prilikom  će  biti  osigurani:  smještaj,  prehrana  i  po  potrebi medicinska pomoć. 

Lokacije za zbrinjavanje: 

- zgrada DVD-a Rakovica, 

- zgrada DVD-a Drežnik Grad, 

- sportska dvorana Osnovne Škole Eugena Kvaternika, 

- Hotel Grabovac, 

- Autokamp Korana, 

- Autokamp Turist, 

- Područna škola u Drežniku Gradu, 

- Područna škola u Selištu Drežničkom. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku  Općine Rakovica''. 
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KLASA: 214-05/17-01/05 

URBROJ: 2133/16-18-1 

Rakovica, 12. veljače 2018. godine 

                                                

                                                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                    

              Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

     
općinski čelnici   adresa  telefon ured/stan 

načelnik Franjo Franjković   Selište 8a  047 784 102 ured, 098 1744 171 

zamjenik načelnika Mihovil Bićanić     Čatrnja 135  047 784 326 

 

 

  

zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći telefon 

Dom zdravlja Slunj 047/ 777 113, (94) 

    

subjekt vozila i mehanizacija telefon  

Autoprijevoznik Rendulić, Rakovica 1 bageri, kamioni 

098/ 364 061,  

047/ 784 015 

 

   

 

 

 

Komunalno društvo “Rakovica” d.o.o., Rakovica telefon 

direktor Danijela Marinić 047/ 784 101, 099/ 291 6048 

 

  

dispečer HEP telefon 

Elektrolika Gospić (0-24h) 053/ 776 102 

 

     

    Telefon 

operativni vatrogasni centar JVP Karlovac  047 611 673 (93) 

 DUZS Centar 112   112 

 Šumarija Rakovica   047 784 003, 784 009 

 Policijska postaja Slunj   047 664 839  (192) 

 

   

“Hrvatske šume” odgovorna osoba telefon / mobitel 

Šumarija Rakovica Ivan Pavličić 047811 403, 098 446 813 

interventna grupa Ivan Bertović 098 447 023 

 Davor Malkoč 099 317 8228 

  

vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije telefon 

Goran Franković         091/479 3001 

 

   

naziv  brojevi telefona ured/stan 

ravnatelj JU NP Plitvička jezera  053 751 000 ili 053 751 001 

voditelj službe zaštite od požara   053 751 000 

JU “Nacionalni park Plitvička jezera”   053 751 000 ili 751 001 

      

 funkcija  Ime  telefon  mobitel 
  ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a Rakovica   

 predsjednik  Danijel Prebeg    091 479 3280 
 zapovjednik  Drago Rendulić    091 479 3282 
  ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a Drežnik Grad   

 predsjednik  Marijan Vuković  047 782 154  098 935 2987 
 zapovjednik  Jure Vidoš  047 782 108  098 610 238 
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 Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine, broj 92/10) i članku 23. 

Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 7. sjednici održanoj dana 12. veljače 2018. godine, usvaja 

  

IZVJEŠĆE  

o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara u 2017. godini za Općinu Rakovica 
 

 

Sukladno Ustavu RH (''Narodne novine'', broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 85/10 - pročišćeni 

tekst) protupožarna zaštita predana je u nadležnost jedinica lokalne samouprave koje organiziraju zaštitu od požara na 

svom području kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara 

(„Narodne novine“, broj 92/10), općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse. 

Odgovorna osoba za provođenje zaštite od požara na području Općine Rakovica je općinski načelnik. Izradom 

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te izradom Plana zaštite od požara proizlazi da je DVD 

Rakovica formirano kao središnja postrojba koja izvršava intervencije (zaprima pozive, izlazi na intervencije, 

prenosi daljnje obavijesti). 

 

1.  OPERATIVNO PREVENTIVNA DJELOVANJA 
 

 Operativno i preventivno djelovanje je u uskoj i neraskidivoj suradnji pa je ponekad teško povući vidljivu 

granicu gdje prestaje, a gdje počinje pojedina djelatnost. Činjenica je da nema savršene preventive, a koja bi mogla 

isključiti postojanje operative. Bitno je naglasiti da svaki veći incident (požar, tehnička intervencija) neminovno nosi 

financijske i druge troškove. Analizom se može doći do saznanja da je uloženi novac u preventivu i operativu samo 

jedan mali dio vrijednosti u odnosu na štete koje nastaju događajem. 

 

 Operativno preventivna djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti koje dobrovoljna društva (DVD 

Rakovica, DVD Drežnik Grad) moraju ispunjavati  sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara, 

Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Planu zaštite od požara Općine Rakovica, Zakonu o 

udrugama (za DVD), te ostalih podzakonskih akata s ciljem da bi svoju operativnu spremnost zadržali na nivou koji 

se propisuje. 

 

Tijekom žetvene sezone u 2017. godini provodile su se mjere zaštite od požara koje su se sastojale od 

dežurstava i ophodnji. U provođenju mjera zaštite od požara uključena su sva DVD društva Općine Rakovica. 

 

Općina Rakovica osigurala je sva potrebna sredstva za financiranje potreba vatrogastva na području Općine 

Rakovica u 2017. godini. Tijekom 2017. godine nije bilo problema sa sustavom veza i uzbunjivanjem koje održavaju 

DVD društva. Ispravnost hidrantske mreže uredno nadzire trgovačko društvo Spelekom d.o.o., kojem je jedini osnivač 

Općina Rakovica. U 2017. godini bilo je ukupno 32 intervencije vatrogasnih društava. Uspoređujući broj i vrste 

intervencija s 2015. godinom (devet), te s 2016. godinom (sedamnaest) vidljivo je da je opet bilo skoro duplo više 

intervencija, a uglavnom se radi o požarima otvorenog prostora, što je u suprotnosti s nekoliko proteklih godina kada 

je bilježen pad broja intervencija.   

 

2.  STATISTIKA INTERVENCIJA DVD-a U 2017. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE 

      RAKOVICA 

 

 Djelatnici DVD-ova su u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine imali pozive za intervencije 32 puta 

za područje Općine Rakovica. 

 

Općina Rakovica intervencije u 2017. godini po mjesecima i vrstama: 

  
 

MJESEC 
 

1. mj 
 

2. mj 
 

3. mj 
 

4. mj 
 

5. mj 
 

6. mj 
 

7. mj 
 

8. mj 
 

9. mj 
 

10. mj 
 

11. mj 
 

12. mj 
 

ukupno 
 

DVD Rakovica 
 6 8 1  3 1 4  1 1  25 

 
DVD Drežnik Grad 

  2   1  3   1  7 

 
ZAJEDNO 

0 6 10 1 0 4 1 7 0 1 2 0 32 

 
Građevine 

       1   1   

 
Prometala 
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Otvoreni 
prostor 

  2     1      

 
Tehničke 

     1        

 
Ostale 

       1      

 
UKUPNO 

0 6 10 1 0 4 1 7 0 1 2 0 32 

 

 

NAPOMENA: podaci u tabeli od ''Građevine'' do ''Ostale'' se odnose samo na DVD Drežnik Grad jer DVD Rakovica 

nije dostavio ispunjenu tablicu koja je zatražena  

 

 DVD-ovi s područja Općine Rakovica imali su ukupno 32 intervencija na području Općine Rakovica. 

 

3.  AŽURIRANJE PODATAKA  

  

 U 2017. godini nije bilo potrebe za ažuriranjem podataka u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija za područje općine Rakovica i Planu  zaštite  od  požara i  tehnoloških eksplozija na području općine 

Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 32/13). 

 

 Ovo Izvješće će se objaviti u ''Službenom glasniku Općine Rakovica''. 

 

KLASA: 214-02/17-01/11 

URBROJ: 2133/16-18-3 

Rakovica, 12. veljače 2018. godine 

 

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                    

              Zoran Luketić, bacc.oec. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 
 Temeljem članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o  

sustavu civilne  zaštite (''Narodne novine'' broj 

82/15), članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu 

stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika,  zamjenika načelnika  i  članova  stožera 

civilne zaštite (''Narodne novine'' broj 37/16), članka 

48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (''Narodne novine'', br. 33/01, 60/01 – 

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 39. 

Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke 

županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 

20/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine 

Rakovica dana 26. lipnja 2017. godine donosi 
 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke 

o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite 

Općine Rakovica 
 

Članak 1. 

 

 U članku 6. Odluke o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite Općine Rakovica (''Službeni 

glasnik Općine Rakovica'', broj 09/17 - godina 

izdavanja III), pod točkom 6. riječi ''Nenad Katić'' 

zamjenjuju se riječima ''Slavko Živčić''. 

 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 

KLASA: 810-06/17-01/01 

URBROJ: 2133/16-18-4 

Rakovica, 23. siječnja 2018. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti 

okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), 

članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije plana i programa na okoliš (Narodne novine, 

broj 3/17) i članka 39. Statuta Općine Rakovica  

("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 

07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), 

Općinski načelnik Općine Rakovica donosi  

 

ODLUKU 

o pokretanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu 

Urbanističkog plana uređenja turističke zone 

„Korana“ 
 

           Članak 1. 

 

Na temelju Mišljenja Karlovačke županije, 

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu 

okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša  KLASA: 

351-03/17-01/17, URBROJ: 2133/1-07-01/01-17-02, 

od 16. listopada 2017. godine vezano  za izdavanje 

mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene  utjecaja na okoliš Urbanističkog 

plana uređenja turističke zone „Korana“ u naselju 

Čatrnja (u daljnjem tekstu: UPU Korana) ovom 

Odlukom započinje se postupak Ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Korana. 

 

Članak 2. 

 

Nositelj izrade UPU Korana i tijelo nadležno 

za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel 

Općine Rakovica. Izrađivač UPU Korana je 

Urbanistica d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 5. 

 

Članak 3. 

 

 Izrada UPU Korana definirana je odredbama 

Prostornog plana uređenja Općine Rakovica, kao i 

gospodarskim  potrebama obavljanja djelatnosti na 

lokalitetu obuhvata. Izradom UPU Korana osigurava 

se jedan od preduvjeta za  plansko korištenje prostora, 

rast i razvoj postojećih i budućih gospodarskih  

djelatnosti  u obuhvatu UPU Korana . 

 

Članak 4. 

 

Površina obuhvata UPU Korana definirana je 

kartografskim prikazom granica građevinskog 

područja u Prostornom planu uređenja Općine 

Rakovica za naselje Čatrnja i iznosi cca 41,5 ha. 

 

Članak 5. 

 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene 

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode 

se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i 

Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa 

na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), te 

odredbama ostalih posebnih propisa iz područja za 

koje se UPU Korana donosi i to sljedećim 

redoslijedom provedbe:  

1. Općina Rakovica, sukladno odredbi iz 

čl.29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 

programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), 

započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš za UPU Korana donošenjem ove 

Odluke. 

 2. Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela 

i/ili osoba određenih posebnim propisima, „Narodne 

novine“ broj 03/17). U svrhu pribavljanja mišljenja, 

Općina dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o 

potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana 

donošenja ove Odluke. 

 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje 

značajnog utjecaja na okoliš iz Priloga II. Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“ broj 03/17), tijela i/ili osobe daju 

mišljenje o potrebi strateške procjene u roku od 30 

dana od dana zaprimanja zahtjeva i dostavljaju ga 

Općini. 
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 4. Ukoliko Općina ocijeni potrebnim, 

osigurati će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom 

koja dostavlja mišljenje iz točke 2. ovog članka.  

5. Općina će  dostaviti dobivena mišljenja i 

podnijeti zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i 

energetike, sukladno  članku 26. stavku 1, članku 46. i 

članku 47. Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ 

broj 80/13), članku 70. Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) za 

izdavanje mišljenja o prihvatljivosti UPU Korana za 

ekološku mrežu,  te mišljenja o potrebi strateške 

procjene za UPU Korana. 

 6. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike isključi mogućnost značajnih negativnih 

utjecaja UPU Korana na ciljeve očuvanja i cjelovitost 

područja ekološke mreže, daje mišljenje da je UPU 

Korana prihvatljiv za ekološku mrežu i da nema 

potrebe izrade Studije utjecaja na okoliš. 

7. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja 

UPU Korana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 

ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje, što znači 

da se obvezno provodi i postupak strateške procjene. 

 8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene 

o potrebi strateške procjene, kojom Općina potvrđuje 

da za UPU Korana "jest potrebno" ili "nije potrebno" 

provesti postupak strateške procjene, Općina je dužna 

o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje 

županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu 

okoliša (Upravni odjel za zaštitu prirode i okoliša 

Karlovačke županije) pri čemu je dužna dostaviti 

prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka 

ocjene. 

 9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da UPU 

Korana ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 

donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene 

koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena 

potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz 

Priloga I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 

programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17).  

10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da UPU 

Korana nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 

donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku 

procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke i 

obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije 

potrebno provesti stratešku procjenu.  

11. O Odluci iz točke 9. i 10.Općina 

informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i 

Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 

(„Narodne novine“, broj 64/08). 

 

Članak 6. 

 

U postupku ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za UPU Korana sudjelovat 

će sljedeća tijela i osobe:  

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 

Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 

14, Zagreb, 

 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 

kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, A. 

Vranyczanya 4, Karlovac, 

 Ministarstvo zdravlja, Sanitarna inspekcija 

Karlovac, Ulica A. Vranyczanya 4, Karlovac, 

 Karlovačka županija, Upravni odjel za 

gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i 

energetiku, Haulikova 14, Karlovac,  

Karlovačka županija, Upravni odjel za 

poljoprivredu, šumarstvo i turizam, J. Haulika 1, 

Karlovac, 

 Karlovačka županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek 

za zaštitu prirode i okoliša, Križanićeva 11 Karlovac,  

Hrvatske vode, VGO Kupa, Karlovac, 

Račkog 10, 

 Hrvatske šume , UŠP Karlovac, Put D. 

Trstenjaka 1, Karlovac,  

 Javna ustanova Natura vita za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke 

županije, Križanićeva 30, Karlovac,  

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke 

županije, V. Mačeka 48, Karlovac. 

 

Članak 7. 

 

 Općina Rakovica dužna je informirati 

javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“ broj 80/13 i 78/15) i odredbama 

Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 

(„Narodne novine“, broj 64/08), kojima se uređuje 

informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 8. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Rakovica“ .  

KLASA:350-03/17-01/02 

URBROJ:2133/16-18-3 

Rakovica, 29. siječnja 2018. godine  

  

OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 

 

 

 Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 12. 

stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, 

br. 92/10) i članka 39. Statuta Općine Rakovica 

("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 

07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), 

Općinski načelnik Općine Rakovica dana 01. veljače 

2018. godine donosi 

  

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE 

PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI 

POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

OD INTERESA ZA REPUBLIKU 

HRVATSKU U 2018. GODINI NA 

PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA  
 

I 

  

            U cilju izvršenja Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2018. godini, na području 
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općine Rakovica potrebno je poduzeti sljedeće mjere i 

aktivnosti: 

  

1. Utvrditi potrebu ažuriranja svih podataka i 

odrednica u donesenom Planu zaštite od požara na 

području općine Rakovica. 

  

IZVRŠITELJ ZADATKA: Nadležno upravno tijelo 

Općine Rakovica u suradnji s Dobrovoljnim 

vatrogasnim društvima. 

   

2. Organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite 

tematski vezano uz pripremu protupožarne sezone u 

2018. godini, te na sjednici Stožera: 

 

a) usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite za 

ovogodišnju protupožarnu sezonu,  

b) predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. 

godini na području općine Rakovica, 

c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata 

zaštite od požara na području općine Rakovica, 

d) usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za 

provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne 

sezone. 

  

IZVRŠITELJ ZADATKA: Stožer civilne zaštite, 

Općinski načelnik. 

   

3. Donijeti, odnosno ažurirati postojeći Plan motrenja, 

čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za 

koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara te propisati mjere zabrane nekontroliranog i 

neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima ili 

građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog 

indeksa opasnosti od nastanka požara. 

 

 IZVRŠITELJ ZADATKA: Općinsko vijeće. 

 

4. Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, 

fizičkog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite 

svih objekata i površina na kojima prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara, a posebno na 

poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme 

ljetnog razdoblja, uključujući i zabranu 

nekontroliranog pristupa i boravka na takvim 

površinama u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i 

širenje požara. 

  

IZVRŠITELJI ZADATKA: trgovačka društva i obrti 

iz područja poljoprivrede i šumarstva, u suradnji s 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Stožerom 

civilne zaštite. 

   

5. U vrijeme povećane opasnosti od nastanka i širenja 

požara kroz ophodnju motriteljsko-dojavnih službi 

pozornost usmjeriti na zaštićenim prirodnim 

vrijednostima i vrijednostima predviđenim za zaštitu 

na području općine Rakovica. 

  

IZVRŠITELJ ZADATKA: Općinski načelnik, 

Dobrovoljna vatrogasna društva, Javna ustanova za 

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području općine Rakovica. 

   

6. Prije početka i u tijeku trajanja žetvenih aktivnosti, 

ustrojiti motriteljsko – dojavne službe i ophodnje, 

vatrogasna dežurstva u naseljima, skladištima, 

silosima, te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim 

poljima, s odgovarajućom opremom i sredstvima za 

početno gašenje požara. 

Naprijed navedeno izvršiti u cilju pravodobnog 

otkrivanja eventualnog nastanka požara na žitnim 

poljima, sušarama, skladištima, silosima, te šumskim i 

drugim površinama radi pravovremene dojave 

nadležnim vatrogasnim institucijama. 

  

IZVRŠITELJI ZADATKA: trgovačka društva i obrti 

iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Stožerom 

civilne zaštite i nadležnim upravnim tijelom Općine 

Rakovica. 

   

7. Ažurirati Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i 

probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja 

šumskog požara, te osiguranje ljudskih potencijala za 

takve potrebe. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA: Općinsko vijeće u suradnji 

s Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, te fizičkim i 

pravnim osobama koje posjeduju tešku građevinsku 

mehanizaciju. 

 

8. Sustavno pratiti stanje odlagališta komunalnog 

otpada, te poduzimati odgovarajuće mjere na 

prevenciji sprječavanja nekontroliranog paljenja 

otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili povremena 

dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju 

pravovremenog postupanja i sprječavanja nastanka ili 

širenja požara. 

  

IZVRŠITELJ ZADATKA: Rakovica d.o.o. u suradnji 

s Dobrovoljnim vatrogasnim društvima i nadležnim 

upravnim tijelom Općine Rakovica. 

  

9. Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih 

„divljih“odlagališta otpada na području općine 

Rakovica koja se nalaze u blizini žitnih polja ili 

šumskih površina, a u cilju sprječavanja 

nekontroliranog paljenja otpada na deponijima i 

pravovremenog postupanja u sprječavanju nastanka i 

širenja požara. 

  

IZVRŠITELJI ZADATKA: Rakovica d.o.o. i 

nadležno upravno tijelo Općine Rakovica. 

   

II 

 

          Zadužuju se trgovačka društva i obrti iz 

područja poljoprivrede i šumarstva da u skladu s 

točkom I. podtočkama 4. i 6. ovoga Plana, izrade svoje 

Operativne planove aktivnosti mjera protupožarne 

zaštite u ljetnom razdoblju, te navedene operativne 

planove s kartama prilaznih putova do objekata i 

površina kojima prijeti protupožarna opasnost, dostave 

u što kraćem roku Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima sa svog područja. 
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         Trgovačka društva i obrti iz područja 

poljoprivrede dužne su posebno voditi računa o 

tehničkoj ispravnosti kombajna, i drugih vozila koja 

sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti 

propisanim vatrogasnim aparatima za početno gašenje 

požara. 

 

III 

 

          Zadužuje se Dobrovoljna vatrogasna društva da 

se u okvirima svoje nadležnosti i utvrđenih zadataka iz 

ovog Plana maksimalno angažiraju putem ljudstva i 

opreme u adekvatnoj realizaciji navedenih zadataka. 

 

         U tom pravcu Dobrovoljna vatrogasna društva 

vršit će koordinaciju pojedinih aktivnosti iz ovog 

Plana između pojedinih subjekata i pravovremeno 

izvješćivati općinskog načelnika kao i nadležna tijela 

Državne uprave o eventualnim poteškoćama u 

provođenju Plana, kao i predlagati i druge mjere i 

postupke u pravcu njegove provedbe. 

 

     Dobrovoljna vatrogasna društva dužna su odmah 

izvršiti sve pripreme u svezi s izvršenjem zadataka iz 

ovog Plana, a posebno u okvirima svojih materijalnih i 

drugih mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne 

opreme. Za provedbu navedenoga, dužna su zapisnički 

utvrditi sva eventualna oštećenja i kvarove na 

raspoloživoj opremi, poduzeti mjere za uklanjanje 

istih, te o istome izvijestiti općinskog načelnika. 

 

           Zadužuje se Dobrovoljna vatrogasna društva na 

području općine da u okvirima svojih zakonskih 

nadležnosti osiguraju punu pripravnost tehničkih i 

ljudskih potencijala u okvirima svojih mogućnosti za 

adekvatno djelovanje po ovome Planu, posebno u 

razdoblju ljetnog perioda u kojem postoji posebna 

opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu s 

ovim Planom i operativnim planovima koje dostave 

trgovačka društva i obrti iz područja poljoprivrede i 

šumarstva, izradi svoj Operativni Plan preventivne i 

operativne protupožarne zaštite za razdoblje u kojem 

je povećana opasnost nastanka požara. 

 

IV 

 

            Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na 

području općine Rakovica da aktivno surađuju s 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području 

općine u izvršavanju zadataka po svom Planu, a 

posebno po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava 

i organiziranja motriteljsko – dojavnih službi. 

 

V 

 

          Sve aktivnosti navedene u ovom Planu 

izvršitelji zadataka provodit će uz  međusobnu 

suradnju i koordinaciju sa Stožerom civilne zaštite za 

područje općine Rakovica, Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima na području općine, te da u slučaju hitnih 

potreba za postupanjem nazovu broj Županijskog 

centra 112. 

 

VI 

 

        Kontakt osoba za koordinaciju aktivnosti iz 

ovoga Plana je općinski načelnik uz stručnu pomoć 

zapovjednika Dobrovoljnih vatrogasnih društava na 

području općine. 

 

VII 

 

          Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

  

KLASA: 214-02/17-01/09 

URBROJ: 2133/16-18-1 

Rakovica, 01. veljače 2018. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 

 

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o 

sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika,  zamjenika načelnika  i  članova  stožera 

civilne zaštite (''Narodne novine'', broj 37/16 i 47/16), 

članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i 

načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(''Narodne novine'', broj 69/16) i članka 39. Statuta 

Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 

21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – 

pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Rakovica 

dana 01. veljače 2018. godine donosi 

 

PLAN POZIVANJA STOŽERA CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆINE RAKOVICA 
 

I. 

 

 Ovim se Planom utvrđuje postupak pozivanja 

i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite 

Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Stožer) dovode u 

stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća 

civilne zaštite tijekom i izvan radnog vremena, u 

slučaju neposredne prijetnje i nastupa u kojima je 

potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje 

stanovništva, imovine, okoliša na području općine. 

 

II. 

 

 Stožer se poziva i aktivira kao stručno, 

operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje 

djelovanje operativnoh snaga civilne zaštite u 

pripremnoj fazi prije nastanka izvanrednog događaja i 

tijekom provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama. 

 

III. 

 

 Općinski načelnik može pozvati Stožer na 

sljedeće načine: 

 

 1. prvi način pozivanja Stožera je kad 

pozivanje obavlja osoba koju ovlasti općinski načelnik 

korištenjem fiksne ili mobilne veze (uporaba ovog 
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sustava pozivanja podrazumijeva da su 

telekomunikacijske veze u funkciji), 

 2. drugi način pozivanja je korištenje vlastitog 

teklićkog sustava koji se primjenjuje u situacijama kada 

telefonske veze nisu u funkciji. 

 

 Za drugi način pozivanja imenuju se dva 

teklića:  

 

 1. Natalija Pavlić, komunalna redarica, tel. 047 

784 326, mob. 098 976 0099, 

 2. Milka Rendulić, spremačica u Općini 

Rakovica, mob. 099 198 3014. 

 

IV. 

 

 Za aktiviranje Stožera kao zborno mjesto 

određuje se općinska vijećnica Općine Rakovica, 

Rakovica 6.  

 U slučaju nemogućnosti korištenja prethodno 

navedenog zbornog mjesta Općinski načelnik određuje 

drugu pričuvnu lokaciju na koju se upućuje Stožer. 

 

V. 
 

 Sastavni dio ovog Plana pozivanja je popis 

članova Stožera s osobnim podacima. 

 

VI. 

 

 Plan pozivanja Stožera je sastavni dio Plana 

civilne zaštite općine Rakovica. 

 

 

VII. 

 

Danom  stupanja  na  snagu  ovog Plana 

prestaje važiti Plan pozivanja Stožera civilne zaštite 

Općine Rakovica od 18. siječnja 2017. godine 

(''Službeni glasnik Općine Rakovica'' br. 09/17 - 

godina izdavanja III). 

 

IX. 

 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 810-06/17-01/01 

URBROJ: 2133/16-18-6 

Rakovica, 01. veljače 2018. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 

 

 

 Na temelju članka 134. stavka 3. Zakona o 

zaštiti prirode (''Narodne novine'', broj 80/13), te 

članka 39. Statuta Općina Rakovica (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 

– ispravak – i 20/13 – pročišćeni tekst), Općinski 

načelnik Općine Rakovica dana 08. veljače 2018. 

godine daje  

  

SUGLASNOST 

na Godišnji program zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

prirodnih vrijednosti na području općine 

Rakovica za 2018. godinu 
 

I 

 

Daje se suglasnost na Godišnji program 

zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 

zaštićenih prirodnih vrijednosti na području općine 

Rakovica za 2018. godinu, od dana 24. prosinca 2017. 

godine, izrađen od strane Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području općine Rakovica, a na koji je prethodno 

pozitivno mišljenje dala Hrvatska agencija za okoliš i 

prirodu. 

 

II 

 

Ova suglasnost stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 

KLASA: 612-07/18-01/02 

URBROJ: 2133/16-18-2 

Rakovica, 08. veljače 2018. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
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AKTI STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

 

 Na temelju Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku, Stožer civilne zaštite općine 

Rakovica na 2. sjednici od 01. veljače 2018. godine 

donosi 

  

PLAN RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

ZA PROTUPOŽARNU SEZONU 2018. 

GODINE 
  

I 

  

          U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 

2018. godini, Stožer civilne zaštite za područje općine 

Rakovica donosi Plan rada za protupožarnu sezonu 

2018. godine. 

  

II 

  

       Planom rada iz točke I. utvrđuju se sljedeći 

zadaci: 

 

1. Organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite 

tematski vezano uz pripremu protupožarne 

sezone, 

2. Predložiti za usvajanje Plan operativne 

provedbe Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na 

području općine Rakovica, 

3. Donijeti Plan aktivnog uključenja svih 

subjekata zaštite od požara na području 

općine Rakovica, 

4. Usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava 

za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 

u 2018. godini, 

5. Utvrditi stanje ispravnosti na vozilima, 

opremi i tehnici dobrovoljnih vatrogasnih 

društava (DVD Rakovica i Drežnik Grad), 

6. Utvrditi popis raspoložive teške 

(građevinske) mehanizacije s razrađenim 

planom aktiviranja (angažiranja). 

  

III 

 

            Ovaj Plan realizirat će se u suradnji s drugim 

subjektima zaštite od požara na području općine 

Rakovica. 

 

KLASA: 214-02/17-01/10 

URBROJ: 2133/16-18-1 

Rakovica, 01. veljače 2018. godine 

 

Načelnik Stožera 

Mihovil Bićanić, univ.bacc.ing.traff. 

  

 

 Na temelju Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2017. godini, Stožer civilne 

zaštite općine Rakovica na 2. sjednici od 01. veljače 

2018. godine donosi  

 

FINANCIJSKI PLAN 

za požarnu sezonu 2018. godine 
 

I. 

 

 Proračunom Općine Rakovica za 2018. 

godinu predviđena su financijska sredstva kako slijedi:  

 

1. Vatrogastvo  

 

- Dobrovoljne vatrogasne postrojbe - DVD Rakovica i 

DVD Drežnik Grad: 

 

 - Tekuće donacije  za redovan rad vatrogastva - 

160.000,00 kn, 

 - Dnevnice vatrogascima za gašenje požara - 

20.000,00 kn; 

 

2. Ostalo  

 

- Tekuće donacije LD Golub - 10.000,00 kn, 

- Hrvatska gorska služba spašavanja - 25.000,00 kn, 

- Gradsko društvo Crvenog križa Slunj - 21.000,00 kn. 

 

II. 

 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''.  

 

KLASA: 214-01/17-01/06  

URBROJ: 2133/16-18-1 

Rakovica, 01. veljače 2018. godine 

 

Načelnik Stožera 

Mihovil Bićanić, univ.bacc.ing.traff. 

 

 

 Na temelju Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2017. godini, Stožer civilne 

zaštite općine Rakovica na 2. sjednici od 01. veljače 

2018. godine donosi 

  

P L A N 

aktivnog uključenja svih subjekata 

zaštite od požara na području općine Rakovica 

u protupožarnoj sezoni u 2018. godini  
  

I 

  

           Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od 

požara na području općine Rakovica koji su uključeni 

u protupožarnu sezonu 2018. godine, odnosno koji su 

izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne 

provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2018. godini na području općine Rakovica 

i temeljem Plana motrenja, čuvanja i ophodnje 

otvorenih prostora i građevina za koje prijeti opasnost 

od nastajanja i širenja požara. 

  

II 
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          Subjekti zaštite od požara na području općine 

Rakovica uključeni u protupožarnu sezonu 2018. 

godine su: 

-         Općinski načelnik općine Rakovica, 

-         nadležno upravno tijelo općine Rakovica, 

-         Dobrovoljna vatrogasna društva: Rakovica 

(središnje društvo) i Drežnik Grad (ostalo društvo), 

-         Stožer civilne zaštite Općine Rakovica, 

-        trgovačka društva i obrti iz područja 

poljoprivrede i šumarstva na području općine 

Rakovica, 

-         vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i 

šumskih površina, 

-         Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, 

-         trgovačka društva, obrti i dr. vlasnici koji 

posjeduju tešku (građevinsku) mehanizaciju na 

području općine Rakovica, 

-         Spelekom d.o.o.  

-         Rakovica d.o.o., 

-         fizičke i pravne osobe iz Plana motrenja, 

čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti 

opasnost od nastajanja i širenja požara, 

-         Policijska postaja Slunj, 

-         mjesni odbori na području općine Rakovica, 

-         lovačka društva ''Medvjed'' i ''Golub''. 

  

III 

  

          Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovoga 

Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2018. 

godine izvršenjem zadataka iz Planova iz točke I. 

ovoga Plana. 

 

KLASA: 214-02/17-01/08 

URBROJ: 2133/16-18-1 

Rakovica, 01. veljače 2018. godine 

 

Načelnik Stožera 

Mihovil Bićanić, univ.bacc.ing.traff. 
 



 

 

 

 

 

''SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE RAKOVICA" 

Izdavač – Općina Rakovica 

 

Uredništvo: 

Općinski načelnik: Franjo Franjković - glavni i odgovorni urednik 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Vesna Rastovac, ing. građ., struč.spec.oec. 

Pomoćnik pročelnika - tajnik: Kristijan Bitunjac, dipl. iur. 

 

Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica 

 

Telefon:  047 784 102 

                                                                                     047 784 006 

                                                                                     047 784 078 

 

    Fax:   047 784 039 

 

e-mail: opcina.rakovica@ka.t-com.hr 

 

 

Izlazi prema potrebi 

 

 

 

www.rakovica.hr 

 


