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AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA OPĆINE RAKOVICA

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/13
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 06. listopada 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.  Dragi Bosnić iz Irinovca, Irinovac 150, Irinovac,
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 katastarske izmjere.

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 Dragu Bosnić iz Irinovca,
Irinovac 150, Irinovac, 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: 223-01/16-01/03, URBROJ: 2133-
09-02/2-16-7 od dana 01. kolovoza 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/13, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 04. listopada 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/18
URBROJ: 2133/16-17-2
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Rakovica, 06. listopada 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.  Dušanu Bosniću, sinu Marka, Irinovac 152,
Irinovac sada Ruma, Republika Srbija, postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Darka Gojaka,
odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2 A, radi zaštite
njegovih prava i pravnih interesa u svezi s
postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Dušana Bosnića, sina Marka,
Irinovac 152, Irinovac sada Ruma, Republika
Srbija, 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 narečeni nepoznat, odnosno
nepoznatog prebivališta/boravišta (Dopis Matičnog
ureda KLASA: 223-01/16-01/03, URBROJ: 2133-
09-02/2-16-7 od dana 01. kolovoza 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka

KLASA: UP/I-931-01/17-01/18, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 04. listopada 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/46
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 09. listopada 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
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I.  Juri Krizmaniću - sinu Ivana, Drežničko Selište
kbr. 356 ST., Drežničko Selište,  postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Darka Gojaka,
odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2 A, radi zaštite
njegovih prava i pravnih interesa u svezi s
postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Juru Krizmanića - sina
Ivana, Drežničko Selište kbr. 356 ST., Drežničko
Selište, 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: 223-01/16-01/03, URBROJ: 2133-
09-02/2-16-7 od dana 01. kolovoza 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/46, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 12. rujna 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/62
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 09. listopada 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.  Mariji Miketić rođ. Bićanić, Australija, postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Darka Gojaka,
odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2 A, radi zaštite
njegovih prava i pravnih interesa u svezi s
postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

II.  Privremeni zastupnik zastupat će stranku u
navedenoj upravnoj stvari sve dok se ona ili njezin
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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 Mariju Miketić rođ. Bićanić,
Australija, 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,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/62, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 12. rujna 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/66
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 09. listopada 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.  Mariji Vejin rođ. Salopek, Grabovac 42, sada
Kanada, MB: 1702956345705,  postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Darka Gojaka,
odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2 A, radi zaštite
njegovih prava i pravnih interesa u svezi s
postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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
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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 Mariju Vejin rođ. Salopek,
Grabovac 42, sada Kanada, 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: 223-01/16-01/03, URBROJ: 2133-
09-02/2-16-7 od dana 01. kolovoza 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/66, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 20. rujna 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/67
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 06. listopada 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.  Marku Bosniću iz Republike Srbije, Crvenka,
Zelengora, postavlja se privremeni zastupnik u
osobi Darka Gojaka, odvjetnika iz Karlovca,
Sarajevska 2 A, radi zaštite njegovih prava i
pravnih interesa u svezi s postupkom utvrđivanja
visine naknade sufinanciranja katastarske izmjere.

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
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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 Marka Bosnića iz Republike
Srbije, Crvenka, Zelengora, 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 narečeni nepoznat, odnosno
nepoznatog prebivališta/boravišta (Dopis Matičnog
ureda KLASA: 223-01/16-01/03, URBROJ: 2133-
09-02/2-16-7 od dana 01. kolovoza 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/67, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 28. 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/70
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 06. listopada 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.  Milanu Bosniću, sinu Mane, Irinovac 151,
Irinovac, postavlja se privremeni zastupnik u osobi
Darka Gojaka, odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2
A, radi zaštite njegovih prava i pravnih interesa u
svezi s postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Milana Bosnića, sina Mane,
Irinovac 151, Irinovac, ovo tijelo je pristupilo
utvrđivanju svih relevantnih činjenica i okolnosti
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bitnih za pravilno rješenje predmetne upravne
stvari.

Slijedom navedenoga, a obzirom da je
utvrđeno kako je narečeni nepoznat, odnosno
nepoznatog prebivališta/boravišta (Dopis Matičnog
ureda KLASA: 223-01/16-01/03, URBROJ: 2133-
09-02/2-16-7 od dana 01. kolovoza 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/70, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 04. listopada 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/75
URBROJ: 2133/16-17-2

Rakovica, 09. listopada 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.  Mili Bićaniću - sinu Josipa, Gustelnička 5,
Zagreb, postavlja se privremeni zastupnik u osobi
Darka Gojaka, odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2
A, radi zaštite njegovih prava i pravnih interesa u
svezi s postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Milu Bićanića - sina Josipa,
Gustelnička 5, Zagreb, 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,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/75, URBROJ:
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2133/16-17-1 od dana 12. rujna 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/82
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 09. listopada 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.  Milošu Bosniću - sinu Milana, Irinovac 151,
Irinovac, sada Australija, MBG: 28059374340708,

postavlja se privremeni zastupnik u osobi Darka
Gojaka, odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2 A,
radi zaštite njegovih prava i pravnih interesa u svezi
s postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Miloša Bosnića - sina
Milana, Irinovac 151, Irinovac, sada Australija, 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 narečeni nepoznat, odnosno
nepoznatog prebivališta/boravišta (Dopis Matičnog
ureda KLASA: 223-01/16-01/03, URBROJ: 2133-
09-02/2-16-7 od dana 01. kolovoza 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/82, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 28. 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
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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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/85
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 09. listopada 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.  Nevenki Lečić, Drežnik Grad 134, Drežnik Grad,
postavlja se privremeni zastupnik u osobi Darka
Gojaka, odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2 A,
radi zaštite njegovih prava i pravnih interesa u svezi
s postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Nevenku Lečić, Drežnik
Grad 134, Drežnik Grad, 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 04. srpnja 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/85, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 14. rujna 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
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(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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/88
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 09. listopada 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.  Nikoli Perkoviću - sinu Ivana, Petrovaradin, R.
Srbija, postavlja se privremeni zastupnik u osobi
Darka Gojaka, odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2
A, radi zaštite njegovih prava i pravnih interesa u
svezi s postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Nikolu Perkovića - sina
Ivana, Petrovaradin, R. Srbija, 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-
09-02/2-16-2 od dana 29. srpnja 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/88, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 12. rujna 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
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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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/93
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 06. listopada 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.  Radi Bosniću, sinu Marka, Irinovac 152,
Irinovac, postavlja se privremeni zastupnik u osobi
Darka Gojaka, odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2
A, radi zaštite njegovih prava i pravnih interesa u
svezi s postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Radu Bosnića, sina Marka,
Irinovac 152, Irinovac, 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 narečeni nepoznat, odnosno
nepoznatog prebivališta/boravišta (Dopis Matičnog
ureda KLASA: 223-01/16-01/03, URBROJ: 2133-
09-02/2-16-7 od dana 01. kolovoza 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/93, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 04. listopada 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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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/95
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 09. listopada 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.  Roži Rumenović rođ. Bićanić, Smoljanac kbr.
16, Smoljanac, postavlja se privremeni zastupnik u
osobi Darka Gojaka, odvjetnika iz Karlovca,
Sarajevska 2 A, radi zaštite njegovih prava i
pravnih interesa u svezi s postupkom utvrđivanja
visine naknade sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Rožu Rumenović rođ.
Bićanić, Smoljanac kbr. 16, Smoljanac, 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,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/95, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 12. rujna 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/98
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 09. listopada 2017.



BROJ 5/2017. S L U Ž B E N I GLASNIK OPĆINE RAKOVICA 15

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.  Slavenu Lečiću, Drežnik Grad 134, Drežnik
Grad sada Bad Neuenahr, SR Njemačka, postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Darka Gojaka,
odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2 A, radi zaštite
njegovih prava i pravnih interesa u svezi s
postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Slavena Lečića, Drežnik
Grad 134, Drežnik Grad sada Bad Neuenahr, SR
Njemačka, 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 04. srpnja 2016. godine,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/98, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 14. rujna 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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-931-01/17-01/104
URBROJ: 2133/16-17-2
Rakovica, 09. listopada 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.  Zori Mesić rođ. Bićanić, Australija, postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Darka Gojaka,
odvjetnika iz Karlovca, Sarajevska 2 A, radi zaštite
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njegovih prava i pravnih interesa u svezi s
postupkom utvrđivanja visine naknade
sufinanciranja katastarske izmjere.

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 Zoru Mesić rođ. Bićanić,
Australija, 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,
Dopis policije Broj: 511-05-11-61-106-9/2017 od
dana 12. rujna 2017. godine, Službena bilješka
KLASA: UP/I-931-01/17-01/104, URBROJ:
2133/16-17-1 od dana 12. rujna 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



''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


