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AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA OPĆINE RAKOVICA

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/54
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 16. kolovoza 2017.

Jedinstveni upravni odjel Općine
Rakovica, na temelju članka 34. stavak 1. i 3.
Zakona o općem upravnom postupku (''Narodne
novine'' br. 47/09), po službenoj dužnosti, donosi

Z A K LJ U Č A K

I. Mandi Pavlić  iz Đurđenovca, Đurđenovac,
postavlja se privremeni zastupnik u osobi Darka
Gojaka, odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2 A,
radi zaštite njezinih prava i pravnih interesa u svezi
s postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja za katastarsku izmjeru.

II. Privremeni zastupnik zastupat će stranku u
navedenoj upravnoj stvari sve dok se ona ili njezin
opunomoćenik ne pojave pred ovim upravnim
tijelom.

Ill. Poziva se privremeni zastupnik da se prihvati
povjerene dužnosti i da je u svemu savjesno i po
zakonu obavlja.

IV. Troškove zastupanja privremenog zastupnika
predujmit će Općina Rakovica, a konačno će ih
snositi stranka ako upravni postupak bude okončan
nepovoljno po nju.

V. Ovaj zaključak objavit će se u Službenom
glasniku Općine Rakovica, na oglasnoj ploči i na
internetskoj stranici ovog javnopravnog tijela.

O b r a z l o ž e n j e

Obzirom da se, na temelju Odluke o
sufinanciranju katastarske izmjere i obnove
zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za
dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i
Sadilovac (''Glasnik Karlovačke županije'', broj
44/13 i ''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj
07/14, 09/14 - pročišćeni tekst, 05/15 i 01/17), pred
ovim tijelom vodi postupak u svezi izdavanja
rješenja kojim će se  utvrditi visina naknade za
katastarsku izmjeru za Mandu Pavlić iz
Đurđenovca, Đurđenovac, ovo tijelo je pristupilo
utvrđivanju svih relevantnih činjenica i okolnosti

bitnih za pravilno rješenje predmetne upravne
stvari.

Slijedom navedenoga, a obzirom da je
utvrđeno kako je narečena nepoznata, odnosno
nepoznatog prebivališta/boravišta (Dopis Matičnog
ureda KLASA: 223-01/16-01/05, URBROJ: 2133-
09-02/2-16-4 od dana 29. srpnja 2016. godine,
Službena bilješka KLASA: UP/I-931-01/17-01/54,
URBROJ: 2133/16-17-1 od dana 24. kolovoza
2017. godine), te obzirom da se radi o postupku u
kojem je nužno zaštititi prava i pravne interese
narečene stranke - kako se isti ne bi proveo bez
sudjelovanja iste, ovo tijelo je za istu, sukladno
članku 34. stavak 1. i 3. Zakona o općem upravnom
postupku (''Narodne novine'' br. 47/09) odredilo
privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Darka
Gojaka iz Karlovca, Sarajevska 2 A, Karlovac, koji
će istu savjesno i po zakonu zastupati u navedenoj
upravnoj stvari sve dok se ona ili njezin
opunomoćenik ne pojave pred ovim upravnim
tijelom.

Slijedom navedenog riješeno je kao u
izreci ovog zaključka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog zaključka nije dopuštena
žalba. Zaključak se može pobijati žalbom protiv
rješenja kojim će se rješavati o upravnoj stvari
(člankom 77. stavak 5. Zakona o općem upravnom
postupku (''Narodne novine'' br. 47/09)).

Viši stručni suradnik za opće i
imovinsko - pravne poslove

Nenad Bogović, mag. iur.

DOSTAVITI:

1. Odvjetnik Darko Gojak, Sarajevska 2 A,
Karlovac, 47000 Karlovac
2. Oglasna ploča, ovdje
3. Službeni glasnik Općine Rakovica
4. Pisarnica, ovdje
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Općinski načelnik Općine Rakovica, u
skladu s člankom 39. Statuta Općine Rakovica
("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12,
07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst),
na temelju članka 201. Zakona o vodama
(»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11,
56/13, 14/14) dana 10. 08. 2017. godine, donosi

O DL UKU
o dopuni odluke o financiranju troškova

dopreme tehničke vode

Članak 1.

Iza članka 2. stavak 3. Odluke o
financiranju troškova dopreme tehničke vode
KLASA: 325-03/10-01/01, URBROJ: 2133/16-13-3
od dana 16. 04. 2013. godine, dodaje se stavak 4.,
koji glasi:

"Iznimno, zbog potencijalno moguće
izvanredne situacije suše i u periodu trajanja iste, za
domaćinstva koja žive u naseljima bez javnog
vodoopskrbnog sustava na području Općine
Rakovica jedanput tjedno će se za ista po jednom
domaćinstvu osigurati isporuka cisterne vode
zapremnine 7,500 litara, s tim da će troškove
takvog prijevoza u potpunosti financirati Općina
Rakovica - sve do visine financijskih sredstava
predviđenih za tu svrhu u proračunu Općine
Rakovica. "

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Rakovica“.

KLASA: 325-03/10-01/01
URBROJ: 2133/16-17-5
Rakovica, 10. 08. 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Franjković
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