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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na   temelju   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 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Osnovne škole 

Eugena Kvaternika, Rakovica za 2016. godinu. 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 602-02/17-01/01 

URBROJ: 2133/16-17-3 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na   temelju   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 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Turističke 

zajednice Općine Rakovica za 2016. godinu. 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 334-01/17-01/01 

URBROJ: 2133/16-17-2 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na   temelju   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 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Općine Rakovica za 2016. godinu. 
 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 612-07/17-01/04 

URBROJ: 2133/16-17-2 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na   temelju   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 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 
Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog 

društva Spelekom d.o.o. za 2016. godinu. 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 325-01/17-01/01 

URBROJ: 2133/16-17-2 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na   temelju   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 
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na 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 
Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog 

društva Rakovica d.o.o. za 2016. godinu. 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 363-01/17-01/04 

URBROJ: 2133/16-17-2 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na   temelju   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 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donijelo je 

ZAKLJUČAK 

 
I 

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova smještaja djece u 
Dječjem vrtiću ''Slapić'' 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom uređuje se participacija 

troškova smještaja djece s prebivalištem na području 

Općine  Rakovica  u  predškolskoj  ustanovi:  Dječji 

vrtić ''Slapić'' (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

Roditelji - korisnici usluga koji imaju 

prebivalište i borave na području Općine Rakovica, a 

imaju ili će imati djecu smještenu u gore navedenoj 

predškolskoj ustanovi u razdoblju od 01. listopada 

2017. godine do otvaranja Dječejeg vrtića Slunj, 

Područnog  odjeljenja  ''Pčelice''  u  Selištu 

Drežničkom, ostvaruju pravo na subvenciju troškova 

smještaja djece u istoj. 

Općina Rakovica obvezuje se sufinancirati 

smještaj djece s područja Općine koja su smještena u 

navedenom vrtići  u  punom iznosu razlike  između 

iznosa koji uplaćuju roditelji i pune ekonomske 

cijene. 

 
Članak 2. 

 
Ekonomska cijena smještaja u Dječji vrtić 

''Slapić'' iznosi 2.066,44 kune. 

Roditelji – korisnici usluga smještaj djeteta 

u Dječji vrtić plaćaju prema propisima navedene 

ustanove. 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog 

načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj - 

lipanj 2017. godine. 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 022-05/17-01/17 

URBROJ: 2133/16-17-2 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'', 

br. 10/97 i 107/07) 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 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donijelo je 

Članak 3. 

 
Ukoliko roditelj – korisnik usluga ne 

izvršava uredno  obvezu iz  članka  2.  ove  Odluke, 

gubi pravo na daljnje sufinanciranje troškova 

smještaja djece u Dječjem vrtiću. 

 
Članak 4. 

 
Sva ostala prava i obaveze između Općine 

Rakovica i Dječjeg vrtića Slapić, Korenica, definirat 

će se sporazumom. 

 
Članak 5. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, primjenjuje   se  od 01. listopada 2017. 

godine,  a  objavit  će  se  u  ''Službenom  glasniku 

Općine Rakovica''. 
 

 
KLASA: 601-02/17-01/06 

URBROJ: 2133/16-17-1 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 
 

Predsjednik 
Zoran Luketić, bacc.oec. 
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Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'', 

br. 10/97 i 107/07) 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 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o sufinanciranju troškova smještaja djece u 

Dječjem vrtiću ''Slunj'' 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom uređuje se participacija 

troškova smještaja djece s prebivalištem na području 

Općine  Rakovica  u  predškolskoj  ustanovi:  Dječji 

vrtić ''Slunj'', Područno odjeljenje ''Pčelice''   (u 

daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

Roditelji - korisnici usluga koji imaju 

prebivalište i borave na području Općine Rakovica, a 

imaju ili će imati djecu smještenu u gore navedenoj 

predškolskoj ustanovi, ostvaruju pravo na subvenciju 

troškova  smještaja  djece   u   istoj,   uz   prethodnu 

suglasnost Općine Rakovica. 

Općina Rakovica obvezuje se sufinancirati 

smještaj djece s područja Općine koja su smještena u 

navedenom vrtići  u  punom iznosu razlike  između 

iznosa koji uplaćuju roditelji i pune ekonomske 

cijene. 

 
Članak 2. 

 
Općina Rakovica snosi troškove 

sufinanciranja cijene redovitog programa i smještaja 

djece  u  Dječji  vrtić  ''Slunj'',  Područno  odjeljenje 

''Pčelice'' u Selištu Drežničkom, uz sljedeće uvjete: 

- dijete mora imati prebivalište na području 

Općine Rakovica, 

- barem jedan od roditelja odnosno skrbnika 

treba imati prebivalište i boraviti na području Općine 

Rakovica, 

- da su oba roditelja (skrbnika) ili barem 

jedan roditelj (skrbnik) zaposlen ili umirovljenik, 

odnosno da je samohrani roditelj (skrbnik) zaposlen 

ili umirovljenik, a nezaposleni roditelji (skrbnici) 

imaju pravo na smještaj djece u dječji vrtić ako imaju 

prihode  za   koje   mogu  dokazati  da   su   legalno 
ostvareni (npr. prihod od autorskih prava, dobit od 

poslovanja trgovačkog društva, obrta, ustanove, 

prihodi od dividendi i sl.), u koje prihode ne ulaze 

primanja ostvarena po socijalnoj osnovi, 

- sve obveze prema Općini Rakovica ili 

prema   trgovačkim   društvima   ili   ustanovama   u 

kojima   udjele,   odnosno   dionice   u   temeljnom 

kapitalu,  odnosno  osnivačko  pravo  ima   Općina 

Rakovica,   po   bilo   kojoj   osnovi,   trebaju   biti 

podmirene. 

Uvjeti iz stavka 1. ovog članka moraju biti 

ispunjeni kumulativno. 

 
Članak 3. 

 
Cijena smještaja i broj upisane djece 

utvrđuje   se   svake   godine   sporazumom   između 

Općine Rakovica i Dječjeg vrtića, sukladno 

raspoloživim sredstvima u Proračunu. 

 
Članak 4. 

 
Učešće –  participacija roditelja (skrbnika) 

za smještaj djeteta u Dječji vrtić uplaćuje se prema 

propisima navedene ustanove. 

 
Članak 5. 

 
Ukoliko roditelj – korisnik usluga ne 

izvršava uredno  obvezu iz  članka  4.  ove  Odluke, 

odnosno ako je ne izvrši u roku od dva mjeseca, gubi 

pravo  na  daljnje  sufinanciranje, od  strane  Općine 

Rakovica, korištenja usluga dječjeg vrtića. 

 
Članak 6. 

 
Učešće  roditelja (skrbnika)  u  ekonomskoj 

cijeni dječjeg vrtića, za  djecu koja nemaju 

prebivalište   na   području   Općine   Rakovica,   a 

pohađaju Dječji vrtić u Selištu Drežničkom, utvrđuje 

Dječji vrtić ovisno o odobrenom sufinanciranju 

jedinica  lokalne  samouprave  na  čijem  području 

imaju prebivalište i utvrđene ekonomske cijene 

programa dječjeg vrtića, sve uz uvjet da prethodno 

nisu popunjena sva mjesta s djecom koja imaju 

prebivalište na području općine Rakovica. 

 
Članak 7. 

 
Pravo na sufinanciranje boravka djece u 

predškolskoj ustanovi roditelji (skrbnici) imaju 

temeljem potvrde o sufinanciranju koju izdaje 

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica, na 

temelju podnesenog pisanog zahtjeva Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Rakovica, najkasnije 8 

(osam) dana prije polaska djeteta u dječji vrtić. 

Potvrda o sufinanciranju izdaje se samo 

ukoliko je kućanstvo u kojem dijete živi podmirilo 

sve obveze prema Općini Rakovica ili prema 

trgovačkim  društvima   ili   ustanovama   u   kojima 

udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, 

odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po 

bilo kojoj osnovi. 

Prilikom prvog ishođenja potvrde uz zahtjev 

za ostvarivanje prava na sufinanciranje ekonomske 

cijene redovitog programa dječjeg vrtića podnositelj 

zahtjeva dužan je priložiti: 
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- uvjerenje o prebivalištu za oba 

roditelja(skrbnika)/samohranog roditelja (skrbnika) i 

dijete koje se upisuje u vrtić, 

- rodni list djeteta, 

- potvrdu o zaposlenju, 

- predugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da će 

dijete biti smješteno u istom i datum početka 

korištenja programa. 

Za ponovni upis roditelji (skrbnici) dužni su 

ishoditi novu potvrdu. 

 
Članak 8. 

 
Pravo prvenstva sufinanciranja smještaja 

djece  imaju  zaposleni  roditelji  (skrbnici), 

kronološkim redoslijedom zaprimljenih zahtjeva za 

upis, a zatim ostali roditelji odnosno skrbnici 

(umirovljenici i  nezaposleni), također kronološkim 

redoslijedom zaprimljenih prijava za upis, a sve do 

odobrenog ukupnog broja upisa djece u dječji vrtić. 

 
Članak 9. 

 
Roditelji (skrbnici) su dužni Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Rakovica, u roku od 8 

(osam) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu 

okolnosti  koje  su  utjecale  na  odobrenje 

sufinanciranja, a koje bi mogle utjecati na visinu ili 

prestanak sufinanciranja. 

U slučaju da roditelji (skrbnici) u roku iz 

stavka 1. ovog članka ne prijave promjenu okolnosti 

koje su utjecale na sufinanciranje isti su dužni sami 

snositi sve troškove boravka djece u dječjem vrtiću 

odnosno Općini Rakovica nadoknaditi nastalu štetu. 

 
Članak 10. 

 
Dječji vrtić iz članka 1. ove Odluke dužan 

je do 05. u mjesecu za protekli mjesec Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Rakovica dostaviti 

račun/zahtjev za plaćanje sa specificiranim 

korisnicima i njihovim adresama, te dokaze o uplati 

(npr. kopija uplatnice) roditelja (skrbnika) za 

prethodni mjesec. 

Općina Rakovica će, sukladno članku 3. ove 

Odluke, na temelju računa/zahtjeva i specifikacije iz 

prethodnog  stavka  izvršiti  plaćanje  samo  za  onu 

djecu čiji  su  roditelji (skrbnici) dostavili dokaz  o 

uplati. 

 
Članak 11. 

 
Općina Rakovica nije obvezna sufinancirati 

usluge smještaja djece na drugom  upisnom području 

izvan Općine Rakovica. 

 
Članak 12. 

Općina Rakovica neće sufinancirati ostale 

programe koje predškolska ustanova nudi roditeljima 

(skrbnicima) za djecu smještenu u toj ustanovi. 

 
Članak 13. 

 
Sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića iz 

članka 1. ove  Odluke osiguravaju se  u  Proračunu 

Općine Rakovica. 

 
Članak 14. 

 
Danom   donošenja   ove   Odluke   prestaje 

važiti Odluka o sufinanciranju i postupku 

sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić 

''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 17/13, 58/13 i ''Službeni 

glasnik Općine Rakovica'', broj 01/14). 

 
Članak 15. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica'', a primjenjuje se od dana početka 

rada  Dječjeg  vrtića  ''Slunj'',  Područnog  odjeljenja 

''Pčelice'' u Selištu Drežničkom. 

 
KLASA: 601-02/17-01/07 

URBROJ: 2133/16-17-1 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na  temelju  članka  23.  Statuta     Općine 

Rakovica   ("Glasnik   Karlovačke   županije",   broj 

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

pročišćeni tekst), te na temelju članka 4. stavka 1. 

točke 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 1. 

Zakona o  komunalnom gospodarstvu gospodarstvu 

(''Narodne   novine''   br.   36/95,   70/97,   128/99, 

57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 

110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o 

vodama, 49/11, 84/11,  90/11 – Zakon o izmjenama i 

dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji, 

144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju 

otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - 

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), Općinsko vijeće 

Općine Rakovica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 

25. listopada 2017. godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke 

o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 
 

Članak 1. 

 
U članku 2. Odluke o načinu obavljanja 

komunalnih  djelatnosti  (''Službeni  glasnik  Općine 
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Rakovica'',  broj  04/14  i  01/15)  dodaje  se  novi 

podstavak 4. koji glasi: 

 
''4. tržnica na malo.'' 

 
Članak 2. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 363-02/14-01/05 

URBROJ: 2133/16-17-3 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na temelju članaka 20. Zakona o lokalnim 

porezima (''Narodne novine'' broj 115/16 i 101/17) 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 svojoj 3. 

sjednici održanoj 25. listopada 2017. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke 
o porezima Općine Rakovica 

 
Članak 1. 

 
U članku 2. stavku 1. Odluke o porezima 

Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine 

Rakovica'', broj 01/17 - godina izdavanja IV), točka 

4. briše se. 

na  3.  sjednici  održanoj  dana  25.  listopada  2017. 

godine donosi 

 
ODLUKU 

 
I 

 
Odobrava se isplata sredstava kapitalne 

pomoći  Osnovnoj  školi  Eugena  Kvaternika, 

Rakovica, za financiranje nadzora radova i izgradnje 

športskog igrališta i parkirališta kod PŠ Hrvatskih 

branitelja Selište Drežničko. 

 
Sredstva kapitalne pomoći odobravaju se u 

iznosu od 25.000,00 kn te će se isplatiti iz Proračuna 

Općine Rakovica, Program 3005 Školsko 

obrazovanje, Aktivnost A100001 Osnovnoškolsko 

obrazovanje. 

 
II 

 
Općinski načelnik vršit će isplate sredstava 

kapitalne  pomoći  na  osnovu  dostavljenih zahtjeva 

Osnovne škole Eugena Kvaternika, Rakovica. 

 
III 

 
Ova    Odluka    stupa   na    snagu   danom 

donošenja. 

 
KLASA: 400-01/16-01/18 

URBROJ: 2133/16-17-21 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 
brišu se. 

U stavku 2. riječi ''i porez na nekretnine'' 
 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

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 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donosi 
dana    objave    u    ''Službenom    glasniku    Općine 
Rakovica''. 

 
KLASA: 410-01/17-01/02 

URBROJ: 2133/16-17-6 

 
Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

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 

 
ODLUKU 

 
I 

 
Odobrava se isplata sredstava kapitalne 

pomoći  Osnovnoj  školi  Eugena  Kvaternika, 

Rakovica, za radove i nabavu potrebnog namještaja u 

kuhinji PŠ Hrvatskih branitelja Selište Drežničko. 

 
Sredstva kapitalne pomoći odobravaju se u 

iznosu od 70.000,00 kn te će se isplatiti iz Proračuna 

Općine Rakovica, Program 3004 Predškolski odgoj i 

obrazovanje, Kapitalni projekt K100001 Dječji vrtić. 

 
II 
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Ova    Odluka    stupa   na    snagu   danom 

donošenja. 

 
KLASA: 400-01/16-01/18 

URBROJ: 2133/16-17-22 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

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) i članka 24. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke 

županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica, 

na  3.  sjednici održanoj   dana 25.  listopada 2017. 

godine donosi 

 
ODLUKU 

o osnivanju Povjerenstva za izradu 

Odluke o stipendiranju učenika i studenata 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za 

izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata, 

kao radno savjetodavno tijelo Općinskog vijeća 

Općine Rakovica. 

 
Članak 2. 

 
Članovi/ce  Povjerenstva  biraju  se  iz  reda 

članova općinskog Vijeća, nezavisnih stručnjaka i dr. 

Članove/ce  Povjerenstva  imenuje  i 

razrješava Općinsko Vijeće na prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanja (u daljnjem tekstu: Odbor). 

Povjerenstvo ima predsjednika/cu, 

potpredsjednika/cu i tri člana/ice (u daljnjem tekstu: 

članovi/ce Povjerenstva). 

 
Članak 3. 

 
U Povjerenstvo imenuju se: 

1. Zoran Luketić, predsjednik, 

2. Ivan Vuković, potpredsjednik, 

3. Mihovil Bićanić, član, 

4. Milan Hodak, član, 

5. Vera Ljubanović Grdić, članica. 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovice''. 

 
KLASA: 021-05/17-01/14 

URBROJ: 2133/16-17-1 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

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) i članka 24. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke 

županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica, 

na  3.  sjednici održanoj   dana 25.  listopada 2017. 
godine donosi 

 
ODLUKU 

o osnivanju Povjerenstva za izradu 

Odluke o raspolaganju građevinskim 

zemljištem u Poduzetničkoj zoni Grabovac 
 

Članak 1. 

 
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za 

izradu Odluke o raspolaganju građevinskim 

zemljištem  u  Poduzetničkoj  zoni  Grabovac,  kao 

radno savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine 

Rakovica. 

 
Članak 2. 

 
Članovi/ce Povjerenstva biraju se iz reda 

članova općinskog Vijeća, nezavisnih stručnjaka i dr. 

Članove/ce  Povjerenstva  imenuje  i 

razrješava Općinsko Vijeće na prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanja (u daljnjem tekstu: Odbor). 

Povjerenstvo        ima         predsjednika/cu, 

potpredsjednika/cu  i  pet  članova/ica  (u  daljnjem 

tekstu: članovi/ce Povjerenstva). 

 
Članak 3. 

 
U Povjerenstvo imenuju se: 

1. Zoran Luketić, predsjednik, 

2. Ivan Vuković, potpredsjednik, 

3. Franjo Franjković, član, 

4. Željko Fanjak, član, 

5. Tomislav Kovačević, član, 

6. Dušan Predović, član, 

7. Mihovil Bićanić, član. 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovice''. 

 
KLASA: 021-05/17-01/15 

URBROJ: 2133/16-17-1 
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Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

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 3. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 

godine donosi 

 
ODLUKU 

 
I. 

 
Odobrava se isplata sredstava pomoći 

Dječjem vrtiću Slunj, za financiranje opremanja 

vrtića. 

 
II. 

 
Sredstva kapitalne pomoći odobravaju se u 

iznosu   od   70.000,00   kn,   te   će   se   isplatiti   iz 

Proračuna    Općine    Rakovica,    Program    3004 

Predškolski odgoj i obrazovanje, Kapitalni projekt 

K100001 Dječji vrtić. 

 
III. 

 
Ova    Odluka    stupa   na    snagu   danom 

donošenja. 

 
KLASA: 402-08/17-01/13 

URBROJ: 2133/16-17-23 

Rakovica, 25. listopada 2017. 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
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Na   temelju    članka   35.   stavka   1.   točke   2.   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 i 19/13 - pročišćeni tekst),  članka 109.  Zakona  o  cestama  ("Narodne  novine“  84/11, 18/13, 22/13, 

54/13, 148/13 i 92/14),   članka  3. Zakona   o   komunalnom   gospodarstvu   (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o 

vodama, 49/11, 84/11,  90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 

94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj 

djelatnosti), te 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 svojoj 3. sjednici održanoj dana 

25. listopada 2017. godine donosi 

 
ODLUKU 

o dopunama Odluke 
o nerazvrstanim cestama 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o nerazvrstanim cestama (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 32/13, 44/13, 58/13 i ''Službeni 

glasnik Općine Rakovica'', broj 09/14, 12/15 - I godina izdavanja, 03/15 - II godina izdavanja, 09/17 - III godina 

izdavanja i 01/17 i 03/17 - IV godina izdavanja - dalje: Odluka), u popisu nerazvrstanih cesta koji je sastavni dio 

Odluke o nerazvrstanim cestama dodaju se u popisu pod naselje Broćanac nove dionice pod slijedećim brojevima: 

 
Oznaka Naziv Dužina 

(m) 
Opis Površina (m

2
) 

7. put po k.č.br. 1343/4 390 makadamska cesta 3197 

8. put po k.č.br. 1411/2 35 makadamska cesta 187 

9. put po k.č.br. 1411/3 40 makadamska cesta 234 

10. put po k.č.br. 1343/10 520 makadamska cesta 2550 

11. put po k.č.br. 1343/3 170 makadamska cesta 842 

12. put po k.č.br. 1364 640 makadamska cesta 3766 

 

a pod naselje Sadilovac dodaje se nova dionica pod rednim brojem 2. 

 
Oznaka Naziv Dužina 

(m) 
Opis Površina (m

2
) 

2. put po k.č.br. 1585, k.o. Sadilovac i po 
k.č.br. 1304/1,k.o. Drežnik 

1265 poljoprivredni put  

 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Rakovica''. 

 
KLASA: 340-01/13-01/02 

URBROJ: 2133/16-17-10 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
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 Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'', broj 41/14), članka 35. 
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), članka 23. Statuta Općine 

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

članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 

01/17), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 3. sjednici održanoj 25. listopada 2017. godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 
 

Članak 1. 

 
U Savjet mladih Općine Rakovica izabrani su: 

 
R.br. PREZIME I IME KANDIDATA PREDLAGATELJ 

1. Ivan Hodak, rođ. 09.08.1992. godine, 
Drežnik Grad 24, Drežnik Grad 

Hrvatska demokratska zajednica - 
mladež 

2. Stjepan Sabljak, rođ. 05.05.1992. godine, 
Jelov Klanac 231 A, Jelov Klanac 

Hrvatska demokratska zajednica - 
mladež 

3. Mihovil Špehar, rođ. 02.03.1998. godine, 
Čatrnja 157 A, Čatrnja 

Hrvatska demokratska zajednica - 
mladež 

4. Antonija Vuković, rođ. 20.07.1997. godine, 
Grabovac 239, Grabovac 

Hrvatska demokratska zajednica - 
mladež 

5. Marjan Čop, rođ. 29.10.1992. godine, 
Lipovača 15, Lipovača 

Hrvatska demokratska zajednica - 
mladež 

 
Članak 2. 

 
Mandat članova Savjeta mladih Općine Rakovica je tri godine, računajući od dana donošenja ove Odluke. 

 
Članak 3. 

 
Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Općine Rakovica biraju se iz reda članova Savjeta 

mladih Općine Rakovica na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Rakovica (''Službeni 

glasnik Općine Rakovica'', broj 01/17). 

 
Članak 4. 

 
Članovi Savjeta mladih Općine Rakovica ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu 

troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih. 

 
Članak 5. 

 
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Rakovica. 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom izbora članova Savjeta mladih Općine Rakovica, a objavit će se u 

''Službenom glasniku Općine Rakovica''. 

 
KLASA: 006-01/17-01/01 

URBROJ: 2133/16-17-3 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

 
Predsjednik 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
Na temelju članka 35.b 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 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 41. Statuta 

Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", 

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

pročišćeni  tekst),  te  članka  82.  Poslovnika 

općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik 

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

17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), Općinski načelnik 

Općine Rakovica, dana 10. listopada 2017. godine, 

podnosi 

 
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG 

NAČELNIKA OPĆINE RAKOVICA 
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 

2017. godine 
 

PLANSKO PROGRAMSKE ZADAĆE U 

IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

 
U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 4 

sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica (sa 63 

točke dnevnog reda). Načelnik je sa jedinstvenim 

upravnim odjelom pripremao prijedloge tih odluka 

koje su usvojene. Sve odluke koje nastavno 

kronološki navodi bile su opravdano i zakonski 

inicirane od pojedinih nadležnih institucija i tijela 

za provedbu, usvajanje ili primanje na znanje. 

 
U  prethodnom  sazivu  Općinskog  vijeća  (2013- 

2017) održane su 2 sjednice s 40. točaka dnevnog 

reda i to: 

 
ODLUKE 

 
- Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU 

Rakovica, 

- Odluka o osnivanju JU Rakovica – potpuni tekst, 

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite, 

- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 

turističke zone "Korana", 

- Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, 

- Odluka o raspodjeli rezultata, 

-  Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  Proračuna 

Općine Rakovica za 2017. godinu, 

- Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju 

katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na 

području Općine Rakovica za dijelove katastarskih 

općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac, 

- Odluka o promjeni visine obveze sufinanciranja 

katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na 

području Općine Rakovica, 

- Odluka o porezima Općine Rakovica, 

-  Odluka  o  prirezu  porezu  na  dohodak  Općine 

Rakovica, 

- Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i 

naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za 

odmor, 

-   Odluka   o   osnivanju  Savjeta  mladih  Općine 

Rakovica, 

- Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine 

Rakovica za 2017. godinu, 

- Odluka o isplati kapitalne pomoći   trg. društvu 

Rakovica d.o.o., 

-  Odluka  o  izmjeni  Odluke  o  isplati  sredstava 

kapitalne pomoći Rakovica d.o.o., 

 
PROGRAMI I PLANOVI 

 
- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Rakovica za 2017. godinu, 

- 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 

2016/2017 godinu, 

- Program potpora za unapređenje poljoprivrede i 

ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2017. godini, 

- Program potpora u primarnoj poljoprivrednoj 

proizvodnji na području Općine Rakovica u 2017. 

godini, 

- Program o izmjenama i dopunama Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za period 2017. godine, 

-   Program  o   izmjenama   Programa   održavanja 

komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih 

djelatnosti u 2017. godini, 

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u 

kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu, 

- Plan nabave Općine Rakovica u 2017. godini 

-   Plan  o   izmjeni  Plana  pojačanog  održavanja 

makadamskih  i  asfaltnih  prometnica  u  periodu 

2016. i 2017. godine, 

- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od 

požara Općine Rakovica za 2017. godinu, 

 
IZVJEŠĆA I ANALIZE 

 
- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Rakovica   za    razdoblje   srpanj-prosinac   2016. 

godine, 

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Rakovica u 2016. godini, 

- Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju 

provedbe  godišnjeg  provedbenog  plana 

unapređenja, 
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 

Rakovica    za    razdoblje    od    01.01.2016.    do 

31.12.2016. godine, 

 
ZAKLJUČCI I TUMAČENJA 

 
- Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika 

za područje Općine Rakovica, 
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- Zaključak o dopuni Zaključka o prijedlogu 

imenovanja mrtvozornika za područje Općine 

Rakovica, 

- Zaključak o   prihvaćanju Izvješća o   izvršenju 

plana gospodarenja otpadom za 2016., 

-  Vjerodostojno  tumačenje  članka  17. 

Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno 

selo, 

 
U novom sazivu Općinskog vijeća (2017-2021) 

održana je  konstituirajuća sjednica i  jedna  radna 

sjednica s 23. točke dnevnog reda i to:. 

 
ODLUKE 

 
-  Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  Proračuna 

Općine Rakovica za 2017. godinu, 

- Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Općine 

Rakovica za razdoblje 2018. - 2028. godine, 

- Odluka o izmjenama Odluke o financiranju 

programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i 

poticanja   poljoprivredne   proizvodnje   u   2017. 

godini, 

- Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine 

Rakovica za 2017. godinu, 

- Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, 

- Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog 

plana uređenja Grabovac-cestovno selo, 

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova, 

- Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Rakovica za 2017. godinu, 

 
PROGRAMI I PLANOVI 

 
- Plan gospodarenja otpadom Općine Rakovica za 

razdoblje 2017.-2022. godine, 

- Program poticanja i razvoja poduzetništva na 

području Općine Rakovica u 2017. godini, 

- Program o izmjenama i dopunama Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za period 2017. godine, 

- Program o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih 

djelatnosti u 2017. godini, 

- Program o izmjenama Programa financiranja 

izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i 

poboljšanja   infrastrukturno   nedovoljno 

opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području 

Općine Rakovica u 2017, godini, 

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u 

kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu, 

- Plan nabave Općine Rakovica u 2017. godini, 

-  Plan  mreža  dječjih  vrtića  na  području  Općine 

Rakovica, 

OSTALO 

- Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet 

mladih Općine Rakovica. 

 
Sukladno donošenim planovima Općine 

Rakovica, programu rada te usvojenih odluka i 

ostvarenih prihoda, uz maksimalni angažman službi 

općinske uprave, proveo sam slijedeće aktivnosti na 

realizaciji prije preuzetih i novo usvojenih obveza i 

projekata. 
 

 
Vodoopskrba i odvodnja aglomeracije 

Plitvička jezera je u stvari, htjeli mi to razumjeti ili 

ne, polustoljetna „aglomeracija“ mnogih poteškoća 

koje nitko do sada nije želio riješiti, koja je odraz 

neučinkovitosti i promašaja nadležnih mjerodavnih 

državnih institucija bivše i ove države, pa slijedom 

toga - posljedično i novonastalih općina, Rakovice i 

Pl. jezera koje od njih ovise i nisu to mogle same 

riješiti bez pomoći države. Dokumentirano tvrdim 

da ni jednu garnituru na vlasti nisam štedio, u ime 

ove Općine, po pitanju kvalitetnog rješenja ovog 

glavnog problema ali, na žalost, sve do sada 

uzaludan je trud. Preostaje vjerovati da će se uskoro 

ipak   naći   nekakvo   rješenje   za   nas,   unatoč 

teškoćama, tako nas barem uvijek uvjeravaju. 

 
Na deponiji Ćuić brdo po završetku njene 

glavne sanacije izrađuju se drugi manji projekti 

dopune tog kompleksa sukladno najnovijoj 

zakonskoj  regulativi,  našim  planovima  i 

financijskim mogućnostima, dok se ne izgradi novi 

regionalni centar za gospodarenje otpadom 

Karlovačke županije na Babinoj Gori, sukladno 

najnovijem državnom i lokalnom Planu 

gospodarenja otpadom. 

 
Javni  uvid  podataka  prikupljenih novom 

katastra. izmjerom za k.o. Rakovicu provodi se po 

planu kao i obnova katastra u k.o. Nova Kršlja, što 

je, između ostalog, neprocjenjivo važan posao za 

budući razvoj ove Općine. Završetak ovog složenog 

projekta  očekuje  se  za  dvije  godine.  U 

međuvremenu  smo  ažurirali  sve  nekretnine 

sukladno zakonskoj obvezi ispravne i pravične 

naplate komunalne naknade. Uz to ustroj baze 

podataka o tome također nismo imali zbog raznih 

poteškoća. Općina je platila ažuriranje objekata jer 

nisu bili vjerodostojno prijavljeni od strane većeg 

dijela   vlasnika  iako   je   to   bila   primarno  bila 

zakonska obveza svakog vlasnika. 

 
Druga i treća faza planirane gradnje 

Višenamjenskog objekta Petar Vrdoljak u Rakovici 

je ugovorena i teče u ugovorenim rokovima 

sukladno   raspoloživim   financijskim   sredstvima. 

Već   je   ugovorena   ugradnja   vanjske   stolarije, 

prezida, kotlovnice itd. Uspjeli smo osigurati 

investiciju za autobusna ugibališta u Oštarskim 

stanovima  te    riješiti  vlasničke  odnose  za  nova 
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ugibališta u centru Rakovice, kao i za potporni zid 

kod gospođe Milke Vranić. Asfaltirati i dovršiti 

igralište u Selištu, za koje ipak OŠ Eugena 

Kvaternika nedostaje određeni dio sredstava kao i 

za preuređenje dječjeg vrtića sukladno važećim 

propisima i zahtjevima novog osnivača - Dječjeg 

vrtića Slunj, zbog zanemarivanja nekih zakonskih 

obveza od strane dosadašnjeg osnivača Čarobne 

šume, zbog čega su roditelji vrtićke djece tražili 

raskid ugovora sa gospođom Karmen Pavlic. 

 
Stočarska zadruga je osnovana u suradnji 

sa  LAG-om  Lika  kojem  smo  nedavno  pristupili 

zbog njihova predanog rada na projektu poticanja i 

brendiranja domaćih poljoprivrednih proizvoda radi 

uspješnije prodaje na turističkom tržištu u RH, pod 

nazivom „INTEGRA LIKA 2020". 

 
Sve druge javne i tekuće obveze Općine 

Rakovica također pravovremeno izvršavamo. 

 
Na kraju, napominjem još nekoliko važnih 

aktivnosti  koje  su  provedene,  radi  same 

informacije: ponovno sam odaslao dopise premijeru 

i ministrima po pitanju konačnog rješavanja svim 

neriješenih krucijalnih potreba ove Općine. Riječ je 

o   dugogodišnjim   poteškoćama   ovog   kraja   u 

pogledu  vodoopskrbe  i  odvodnje,  zatim  pitanje 

rente i deklaracije za poligon, odnosa sa NP  Pl. 

Jezera i revidiranja kriterija njihove eko rente. 

 
Sanacija i modernizacija cesta također je u 

tijeku kao i pregovori za nove dionice nogostupa. 

Izrađen je projekt i ishođena građ. dozvola za 

revitalizaciju starog grada Drežnika. Isti je apliciran 

na ruralni fond za bespovratna sredstva kao i kuća 

spilje u Novoj Kršlji. Očekuje se objava rezultata 

natječaja. 

 
Kao što sam uvodno napomenuo, ova 

lokalna zajednica ne može opstati bez stabilne 

vodoopskrbe jer se pretežito bavi turizmom. Pa 

unatoč polustoljetnim ograničenim kapacitetima 

jedinog  dotoka pitke vode sa Plitvičkih jezera, koja 

se ipak, iako u ograničenim količinama, redovno 

isporučuje,      mi  za  sada  teškom  mukom 

podmirujemo svakodnevne      potrebe naših 

stanovnika  i turista u špici sezone. No zahvaljujući 

budnom i redovitom održavanju našeg 

vodoopskrbnog sustava o kojem brine Spelekoma 

d.o.o., mi ipak odolijevamo zahtjevima razvijenog 

turizma već 20 godina. Neprekidno pozivam 

Hrvatske vode da osiguraju nove količine   pitke 

vode kako kratkoročno tako i dugoročno, pri čemu 

predlažem razna rješenja, iako nisam kompetentan, 

ali to ne ide lako jer se miješaju razni interesi i 

nadležnosti    koje najčešće blokiraju ili koče 

rješavanje ovog polustoljetnog problema. Kada 

zagusti kao ove iznimno sušne godine mi smo 

interventno  vršili  dopunu  glavne     vodospreme 

cisternama, što nije održivo. Bušotine su pokazale 

slabu izdašnost u ekstremnoj suši, tek 2,5 l/sek, i 

prema tome ekonomski nisu opravdane za 

snadbjevanje. Projekt Slunj je u postupku ishođenja 

građevinske dozvole ali Slunj ima velike gubitke u 

svom sustavu tako da također   ne jamči stabilan 

dotok iznad 5 l/sek u špici sezone. Hrvatske vode za 

toliku investiciju uvjetuju isporuku od najmanje 10 

l/s, što Komunalac Slunj za sada ne može jamčiti? 

No mi idemo na građ dozvolu još uvijek vjerujući 

da se to može osigurati. Zato se radije u Hrvatskim 

vodama govori o urgentnom privremenom 

povećanju dotoka iz Kozjaka … Pomalo se opet vrti 

tema   oko   Ličke   jesenice   ali   i   Mrežnice   kao 

varijanta dugoročne opskrbe. 

 
Zajednička odvodnja se projektira kroz 

zajednički  projekt aglomeracije PL. jezera koji će 

se aplicirati na EU kohez. fond 2018. godine koji 

obuhvaća  zajedničku  odvodnju Općine  Rakovica, 

Općine Pl. jezera i NP Pl. jezera, uz potporu 

Hrvatskih voda. Pri čemu Korenica ima problem sa 

nepostojanjem zemljišnih knjiga od 2. svj. rata. 

 
Djelotvorno surađujemo sa naši privatnim 

poduzetnicima, mjesnim odborima, zatim javnom 

ustanovom, školom, dječjim vrtićom, ambulantom, 

župama,  civilnim društvima i drugim čimbenicima 

i subjektima ove Općine. 

 
Socijalni, humanitarni   i karitativni rad 

Općine Rakovica zapažen je kroz redovite i 

povremene dotacije i sufinanciranje te aktivno 

praćenje i suport    svih tih opće korisnih 

humanitarnih djelatnosti, kroz soc. program, preko 

Crvenog križa, humanitarnih manifestacija poput 

one nacionalno poznate „Svi smo mi Mario“ koju je 

nedavno organizirao naš  mladi Čatrnjan Leopold 

Špehar predsjednik atletskog kluba Plitvice i moj 

zamjenik Mihovil Bićanić, pri čemu i Općina daje 

svoj obol u tome, itd. 

Naravno na kraju moram spomenuti 

redovno i skupo održavanje lokalnih javnih cesta 

(tj. njihovo održavanje čišćenje, sanacija, 

modernizacija),  zatim  održavanje  nogostupa 

groblja, javne rasvjete, deponija, vodovoda, drugih 

javnih površina i objekata.   Svakako će na red 

uskoro doći i ostatak neobnovljene, dotrajale, 

županijske ceste kroz Drežnik Grad za obnovu. 

Na srcu nam je nadalje kako pomoći i 

mladim obiteljima da svakako ostanu ovdje živjeti i 

raditi. Razmišljamo o konkretnom stambenom 

zbrinjavanju ali i poticanju zapošljavanja što 

naravno nije lako bez Državnog angažmana. Svi se 

moramo boriti za bolji standard kako svoj kao 

roditelji tako i njihov, zajedno s Državom i 

Općinom. Tu planiramo konkretne projekte u zoni, 

stambeno zbrinjavanje, poticanje ulaganja, 

zapošljavanja i samozapošljavanja. 
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Hvala  na  prihvaćenju  ovog  izviješća  i 

novih projekata i aktivnosti. 

 
KLASA: 022-05/17-01/17 

URBROJ: 2133/16-17-1 

Rakovica, 10. listopada 2017. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 
Na temelju članaka 39. i 48. 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 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 25. 

listopada 2017. godine donosi 

 
O  D L  U K U 

o imenovanju predstavnika i zamjenika 

predstavnika Općine Rakovica u skupštini 

Lokalne akcijske grupe Lika 
 

Članak 1. 

 
Za predstavnika Općine Rakovica u 

skupštini Lokalne akcijske grupe (dalje: LAG) Lika 

imenuje se općinski načelnik Franjo Franjković. 

 
Za zamjenika predstavnika imenuje se 

Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika 

Općine  Rakovica,  koji  će  u  slučaju spriječenosti 

predstavnika iz stavka 1. ovog članka zamjenjivati 

predstavnika u skupštini LAG-a Lika. 

 
Članak 2. 

 
Imenovani preuzimaju sva prava i obveze 

propisane Statutom Lokalne akcijske grupe Lika. 

 
Članak 3. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o imenovanju predstavnika 

Općine Rakovica u LAG Lika (''Službeni glasnik 

Općine Rakovica'', broj 06/15). 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 
KLASA: 303-02/17-01/01 

URBROJ: 2133/16-17-2 

Rakovica, 25. listopada 2017. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 
Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području općine Rakovica, članka 

133. Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'', 

broj 80/13), članka 35. Stavka 2. Zakona o 

ustanovama (''Narodne novine'', broj 76/93, 29/97, 

47/99 i  35/08), te  na  temelju 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 06. listopada 2017. godine donosi 

 
O  D L  U K U 

O IMENOVANJU ČLANOVA 

UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE 

USTANOVE ZA UPRAVLJANJE 

ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM 

VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 

OPĆINE RAKOVICA 
 

I. 

 
Za članove upravnog vijeća imenuju se: 

 
- DARKA SPUDIĆ iz Karlovca, Udbinjak 52 b, 

OIB 45359074546 – predsjednica, 

 
- NIKOLA MAGDIĆ iz Grabovca, Grabovac 268, 

OIB 73371201953 – član, 

 
- ZORAN LUKETIĆ iz Oštarskih Stanova, 

Oštarski Stanovi 161, OIB 75871216615 – član, 

 
- SANJIN MIHELIĆ iz Zagreba, Lopašićeva 4, 

OIB 66663129080 – član, 

 
- DANIJELA MARINIĆ iz Lipovače, Lipovača 

65, OIB 97787426265 – članica. 

 
II. 

 
Mandat predsjednika i članova Upravnog 

vijeća traje 4 (četiri) godine. 

Predsjednik  i   članovi   upravnog   vijeća 

imaju pravo  na  naknadu za  rad  u  vijeću u  neto 

iznosu od 400,00 kn po sjednici vijeća. 

 
III. 

 
Ova odluka stupa na snagu 01. studenog 

2017.   godine,   a   objavit   će   se   u   ''Glasniku 

Karlovačke županije'' 

 
KLASA: 024-01/17-01/01 

URBROJ: 2133/16-17-1 

Rakovica, 06. listopada 2017. godine 
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OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 
Na temelju Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2017. godini (''Narodne 

novine'', broj 42/17) 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 dana 12. rujna 2017. godine donosi 

 
PLAN 

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 

prostora i građevina za koje prijeti ovećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara 

 
Članak 1. 

 
Ovim se planom razrađuje način motrenja, 

čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina, 

dijelova građevina i površina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (u 

daljnjem tekstu: Plan). 

Vrijeme najveće opasnosti od  požara na 

području Općine Rakovice je  vrijeme spaljivanja 

korova  i  to  u  periodu od  15.01. do  15.05. i  od 

15.09. do 15.11., a ako je intenzivna suša i za 

vrijeme od 15.05. do 15.09. tekuće godine. 

 
Članak 2. 

 
Otvoreni prostori za koje prijeti povećana 

opasnost nastanka i širenja požara su područja 

šumskih i poljoprivrednih površina (četinjače, suhe 

livade i paprat)   koja su predočena u grafičkom 

dijelu Plana zaštite od požara općine Rakovice. 

Građevine i dijelovi građevina za koje 

prijeti povećana opasnost od širenja požara su 

sljedeći: 

 
1.   Benzinska postaja INA, Grabovac (objekt s 

eksplozivnim i opasnim tvarima), 

2. Hotel Grabovac, Grabovac (objekt s nadzemnim 

spremnikom za plin - II kategorija ugroženosti), 

3. Autokamp Korana, Čatrnja (objekt s nadzemnim 

spremnikom za plin - II kategorija ugroženosti), 

4.  Autokamp  Turist,  Grabovac (drveni objekti + 

objekt s podzemnim i nadzemnim spremnikom za 

plin - II kategorija ugroženosti), 

5.  Restoran Marko,Rakovica (objekt s nadzemnim 

spremnikom za plin), 

6.   Restoran Sedra, Irinovac (objekt s nadzemnim 

spremnikom za plin), 

7. Pilana – Drežnik Grad (drvena građa-skladišta), 

8. Pilana – Rakovica (drvena građa-skladište), 

9.    Osnovna škola Eugena Kvaternika, Rakovica 

(objekt s nadzemnim spremnikom za plin), 

10.  Područna  škola  Braće  Pavlić,  Drežnik  Grad 

(objekt s podzemnim spremnikom za plin), 

11. Dječiji vrtić Čarobna Šuma, Selište Drežničko, 

(objekt s podzemnim spremnikom za plin), 

12.   Dom   zdravlja   Slunj,   ambulanta   Rakovica 

(objekt s nadzemnim spremnikom za plin), 

13. Zgrada općinske uprave Općine Rakovica, 

Rakovica  (objekt  s  nadzemnim  spremnikom  za 

plin). 

 
Na području općine Rakovice nema 

objekata I kategorije ugroženosti od požara, niti 

drugih objekata II kategorije osim navedenih u 

stavku 2. ovog članka. 

 
Članak 3. 

 
Motrenje, čuvanje i ophodnju za šumska 

područja u vlasništvu RH provode Hrvatske šume 

d.o.o., Šumarija Rakovica, prema vlastitom 

operativnom Planu zaštite šuma od požara. 

Motrenje,  čuvanje  i  ophodnju otvorenog 

prostora provode u vrijeme najveće opasnosti od 

požara, članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava 

Rakovica i Drežnik Grad i članovi Lovačkih 

društava ''Golub'' i ''Medvjed'' na područjima svoje 

nadležnosti, a građevine čuvaju vlasnici. 

Motrenje se vrši sa istaknutih prirodnih 

vrhova, odnosno  mjesta s  kojih se  najbolje vide 

prostori na kojima prijeti povećana opasnost od 

požara, sukladno članku 2. ovoga Plana ili 

razrađenom mrežom dojava, sa dežurstvima, u 

sjedištu društava. 

Divlja odlagališta otpada na području 

općine Rakovica, tijekom požarne sezone nadzirat 

će  Jedinstveni  upravni  odjel  -  komunalni  redar. 
 

 
Članak 4. 

 
Pod pojačanom zaštitom je posebno 

preventivno zaštićeni dio prirode – predjel Značajni 

krajobraz Baraćeve špilje površine 12,93 ha, kojim 

upravlja Javna ustanova Rakovica. 

Ovim  planom  motrenja,  čuvanja  i 

ophodnje radi zaštite od požara područja pod 

upravom Javne ustanove Rakovica uređuju se mjere 

i postupci koji su dužni poduzimati i provoditi: 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad i 

Dobrovoljno  vatrogasno  društvo  Rakovica, 

nadzorna služba Javne ustanove Rakovica, pravne i 

fizičke osobe i građani na području Javne ustanove 

Rakovica u cilju gašenja požara, spašavanja ljudi i 

imovine i pružanja pomoći u otklanjanju posljedica 

prouzrokovanim požarom. 

Motrilačko – dojavnu službu Javne 

ustanove   Rakovica   čini   čuvar   prirode   Javne 

ustanove Rakovica, a zbog nedostatnog broja 

zaposlenika  spomenutu     djelatnost  će  obavljati 
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patroliranjem u sklopu redovitih obilazaka područja 

kojim upravlja Javna ustanova Rakovica. 

Vozilo za ophodnju motrilačko – dojavne 

službe Javne ustanove Rakovica bit će službeno 

vozilo u vlasništvu Javne ustanove Rakovica. 

Rute obilaska radi opažanja požara su 

ujedno i rute redovitog kretanja čuvara prirode radi 

sveobuhvatnog  nadzora  područja  Javne  ustanove 

Rakovica. 
Motriteljska mjesta za pojedine rute su: 

-     Baraćev perivoj, 

-     Baraćeva brina, 

-     Tok potoka Suvaja. 

Kao suradnik u informativno – 

promidžbenim aktivnostima čiji je izvršitelj MUP, 

Javna ustanova Rakovica će: 

- distribuirati i na odgovarajućim mjestima 

isticati promidžbene tiskane  materijale o 

zaštiti od požara, 

- u     sredstvima     javnog     priopćavanja, 

odnosno prigodom nastupa u medijima 

informirati pučanstvo o značaju 

protupožarne zaštite, odgovarajućoj 

zakonskoj regulativi i pravilima ponašanja 

pri spaljivanju biljnog materijala i drugog 

otpada  u  vlastitim tiskanim materijalima 

na prikladan način isticati mjere 

protupožarne zaštite. 

 
Članak 5. 

 
Djelatnici Policijske postaje Slunj tijekom 

redovitih policijskih ophodnji promatraju i prate 

stanje uz prometnice na području općine Rakovica, 

te u slučaju potrebe poduzimaju mjere vezane za 

otkrivanje, širenje i gašenje požara. 

 
Članak 6. 

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

Policijska  postaja  Slunj  održavaju  kontinuiranu 

vezu s operativnim dežurnim članom Dobrovoljnih 

vatrogasnih društava  Rakovica  i  Drežnik  Grad  i 

Lovačkih društava ''Golub'' i ''Medvjed'' 

 
Članak 7. 

 
O provedbi mjera utvrđenih ovim Planom 

Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik 

Grad i Lovačka društva ''Golub'' i ''Medvjed'' vodit 

će očevidnike. 

 
Članak 8. 

 
Svaki građanin odnosno pravna ili fizička 

osoba dužna je odmah dojaviti obavijest o uočenom 

požaru na broj telefona 112 ili 193. 

 
Članak 9. 

Zabranjeno je spaljivanje korova na 

privatnim posjedima i u blizini otvorenih prostora i 

građevina, dijelova građevina i površina za koje 

prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara u razdoblju visokog ili vrlo visokog indeksa 

opasnosti od požara. 

U cilju obavještavanja stanovništva, putem 

medija, oglasa i promotivnih letaka obavještavat će 

se o opasnostima od izbijanja požara i potrebnim 

mjerama opreza. 

 
Članak 10. 

 
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom 

osigurana  su  sredstva  u  Proračunu  Općine 

Rakovice, a za namjensko trošenje istih zadužuje se 

komunalni redar, koji će ujedno koordinirati i 

nadzirati izvršenje obveza po nositeljima te o tome 

redovito izvješćivati nadležna tijela općine 

Rakovice. 

 
Članak 11. 

 
Danom stupanja na snagu ovog Plana 

prestaje važiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnja 

otvorenog prostora i građevina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 

(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 25/08). 

 
Članak 12. 

 
Ovaj  Plan  stupa  na  snagu  danom 

donošenja i objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 
KLASA: 214-01/17-01/05 

URBROJ: 2133/16-17-1 

Rakovica, 12. rujna 2017. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona 

o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne 

novine  br.   91/96,  68/98,  137/99,  22/00,  73/00, 

114/01,  141/06,  146/08,  38/09,  153/09,  143/12 i 

152/14), 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 01. rujna 2017. godine donosi 

 
P R A V I L N I K 

o izmjeni Pravilnika 

O UVJETIMA KORIŠTENJA 
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SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, 

MOBILNIH TELEFONA, POSLOVNIH 

KREDITNIH KARTICA 
I SREDSTAVA REPREZENTACIJE 

 
Članak 1. 

 
U članku 14. Pravilnika o uvjetima 

korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih 

telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava 

reprezentacije  (''Službeni  glasnik  Općine 

Rakovica'', broj 06/14) stavak 3. mijenja se i glasi: 

 
''Zamjenik općinskog načelnika, službenici 

i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela kojima 

je  općinski načelnik dao  ovlaštenje za  korištenje 

mobilnog telefona u službene svrhe, imaju pravo 

koristiti se mobilnim telefonom za službene svrhe 

do  iznosa  utvrđenog  ugovorenim  paketom 

pretplate.'' 

 
Članak 2. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 
KLASA: 035-02/14-01/01 

URBROJ: 2133/16-17-2 

Rakovica, 01. rujna 2017. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 
Temeljem članka 105. stavka 3. Zakona o 

prostornom    uređenju    („Narodne    novine“    br. 

153/13),  te  članka  39.  Statuta  općine  Rakovica 

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

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

načelnik općine Rakovica donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju konačnog prijedloga trećih 

izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Rakovica 
 

Članak 1. 

 
Ovim Zaključkom utvrđuje se konačni 

prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Rakovica za usvajanje, izrađen 

sukladno Odluci o izradi odluke o izmjenama i 

dopunama Prostornog plana uređenja Općine 

Rakovica od 09. lipnja 2016. godine, KLASA: 350- 

02/16-01/19 (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', 
br. 03/16). 

Konačni prijedlog  trećih izmjena i dopuna 

Prostornog  plana  uređenja  Općine  Rakovica  za 

usvajanje izradio je je stručni   izrađivač Jurcon 

projekt d.o.o. iz Zagreba   u rujnu 2017. godine. 

Konačni prijedlog    trećih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Rakovica sastoji 

se od grafičkog i tekstualnog dijela. 

 
Članak 2. 

 
Konačni prijedlog trećih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Rakovica uputit 

će se na usvajanje Općinskom vijeću Općine 

Rakovica  po  dobivanju  pozitivnog  mišljenja 

Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije. 

 
Članak 3. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 
KLASA: 350-02/17-01/50 

URBROJ: 2133/16-17-18 

Rakovica, 30. rujna 2017. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 
Temeljem članka 105. stavka 3. Zakona o 

prostornom    uređenju    („Narodne    novine“    br. 

153/13),  te  članka  39.  Statuta  općine  Rakovica 

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

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

načelnik općine Rakovica donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju konačnog prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja turističke 

zone Nova Kršlja (turističko naselje) 
 

 
Članak 1. 

 
Ovim Zaključkom utvrđuje se konačni 

prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke 

zone Nova Kršlja ( turističko naselje) za usvajanje, 

(u daljnjem tekstu. UPU Nova Kršlja), izrađen 

sukladno Odluci o izradi urbanističkog plana 

uređenja turističke zone Nova Kršlja (turističko 

naselje) (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', br. 

01/16). 

Konačni prijedlog   UPU Nova Kršlja za 

usvajanje izradio je  stručni    izrađivač Akteracija 

d.o.o. Zagreb, u rujnu 2017. godine. Konačni 

prijedlog UPU Nova Kršlja sastoji se od grafičkog i 

tekstualnog dijela. 

 
Članak 2. 
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Konačni prijedlog UPU Nova Kršlja uputit 

će se na usvajanje Općinskom vijeću Općine 

Rakovica  po  dobivanju  pozitivnog  mišljenja 

Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije. 

 
Članak 3. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 
KLASA: 350-02/16-01/05 

URBROJ: 2133/16-17-52 

Rakovica, 18. rujna 2017. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
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