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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 28. 

sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine 

donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog 

načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj - 

prosinac 2015. godine. 
 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 022-05/16-01/02 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 30. ožujka 2016. godine 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na temelju članka 30. stavka 5. 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, 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 28. sjednici održanoj dana 30. 

ožujka 2016. godine donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 
Prihvaća se izvješće o izvršenju programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2015. godini. 

 
II 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 363-02/15-01/01 

URBROJ: 2133/16-15-6 

Rakovica, 30. ožujka 2016. godine 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o 

komunalnom  (''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, 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  28.  sjednici održanoj dana 30.  ožujka 

2016. godine donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 363-02/15-01/02 

URBROJ: 2133/16-15-6 

Rakovica, 30. ožujka 2016. godine 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na temelju odredaba Zakona o financiranju 

javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' br. 47/90, 

27/93 i 38/09), 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 28. sjednici 

održanoj dana 30. ožujka 2015. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 
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I 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa 

javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. 

godinu. 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 612-01/15-01/01 

URBROJ: 2133/16-15-5 

Rakovica, 30. ožujka 2015. godine 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

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 28. 

sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine 

donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 
Prihvaća se  Izvješće o  zaključcima stručne 

analize zaprimljenih inicijativa u 2015. godini o 

osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica. 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 350-02/15-01/16 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 30. ožujka 2016. godine 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

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 28. 

sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine 

donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 
 

I 

 
Odbija se zahtjev Anke Dražić iz Zagreba, 

Ježdovec,   Ježdovečka   77/23   za   izmjenu   granica 

naselja Brezovac - Ćuić Brdo. 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 
KLASA: 053-01/15-01/08 

URBROJ: 2133/16-16-3 

Rakovica, 30. ožujka 2016. godine 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na temelju članka 61. stavka 4. 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), odredbi Zakona o 

lokalnim izborima (''Narodne novine'', br. 144/12) i 

članka   65.   stavka   3.   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  28. 
sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH 

ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE 

RAKOVICA 
 
I OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom se Odlukom uređuju pravila provedbe 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina) koja se 

prema odgovarajućoj primjeni izbornog zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 

samouprave i statuta Općine uređuju sukladno 

posebnostima mjesne samouprave. 

Na ostala pitanja pripreme i provedbe izbora 

članova vijeća mjesnih odbora Općine neposredno se 

primjenjuju pravila propisana zakonom kojim se 

uređuje provedba izbora za članove vijeća 

predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 

 
Članak 2. 
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Članove vijeća biraju hrvatski državljani s 

navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na 

području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori 

provode. 

Za člana vijeća može se kandidirati i biti 

izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina 

života koji ima prebivalište na području mjesnog 

odbora za čije se članove vijeća izbori provode. 

 
Članak 3. 

 
Članovi vijeća biraju se na neposrednim 

izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim 

glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. 

Redovni se izbori održavaju, u pravilu, treće 

nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine. 

Prijevremeni  izbori  održavaju  se  u  slučaju 

ako općinski načelnik raspusti vijeće mjesnog odbora 

zbog učestalog kršenja statuta, pravila mjesnog odbora 

ili neizvršavanja povjerenih poslova. 

Prava i dužnosti članova vijeća započinju 

danom konstituiranja vijeća. 

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim 

izborima traje 4 godine. 

Mandat članova vijeća traje do stupanja na 

snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora 

ili stupanja na snagu odluke Općinskog načelnika o 

raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom. 

Mandat članova vijeća izabranih na 

prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata članova vijeća izabranih na redovnim 

izborima. 

Član vijeća nema obvezujući mandat i nije 

opoziv. 

 
Članak 4. 

 
Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko 

vijeće Općine Rakovica odlukom kojom se utvrđuje 

točan  datum  održavanja  izbora,  a  odluka  o 

raspisivanju izbora dostavlja se nadležnom izbornom 

povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora 

Općine provodi izborno povjerenstvo za izbor članova 

vijeća mjesnih odbora koje imenuje općinski načelnik 

Općine Rakovica, prema odgovarajućoj primjeni 

izbornog zakona o lokalnim izborima u skladu sa 

statutom i ovom Odlukom. 
Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja 

vijeća, prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 

60 dana od dana raspuštanja. 

Od  dana  raspisivanja  izbora  pa  do  dana 

izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 

dana. 

 

Članak 5. 
 

Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje 

prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u 

slijedećim slučajevima: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim 

Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke, 

-  ako  je  pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od   šest   mjeseci,   danom   pravomoćnosti   sudske 
presude, 

- ako mu prestane prebivalište na području 

mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

danom prestanka državljanstva, sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću, 

- ako počne obnašati dužnost iz članka 6. 

ove Odluke, danom stupanja na dužnost. 

 
Članak 6. 

 
Član vijeća ne može biti istodobno član 

Općinskog vijeća Općine Rakovica, općinski načelnik, 

zamjenik   općinskog načelnika, pročelnik, službenik 

ili namještenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Rakovica, ne može istovremeno obnašati dužnost ili 

biti zaposlenik u ustanovama i trgovačkim društvima 

čiji je osnivač ili većinski vlasnik Općina, ne može 

obavljati dužnost ili biti zaposlenik pravne osobe niti 

može biti fizička osoba koja na temelju koncesije ili 

druge pravne osnove obavlja javnu službu iz 

djelokruga Općine ili je u drugom poslovnom odnosu 

s Općinom iz/ili u svezi tog djelokruga Općine, a koji 

se odnose na povjerene poslove mjesnim odborima. 

Članu vijeća mjesnog odbora koji za vrijeme 

trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se 

sukladno prethodnom stavku ovog članka smatra 

nespojivom, mandat miruje za vrijeme obnašanja 

nespojive dužnosti, a za to vrijeme zamjenjuje ga 

zamjenik sukladno odredbama ove Odluke. 

Na postupak mirovanja odnosno prestanak 

mandata u slučaju nepoduzimanja propisanih radnji o 

stavljanju mandata u mirovanje člana vijeća mjesnog 

odbora,  primjenjuju se  odredbe  izbornog  zakona  o 

mirovanju odnosno prestanku mandata iz razloga 

nespojivih dužnosti predviđenih ovom Odlukom. 

 
Članak 7. 

Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj 

godini  u  kojoj  se  održavaju redovni izbori, a  prije 

njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće 

raspisati i održati prijevremeni izbori. 

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju 

tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat prestane prije 

isteka vremena na koje je izabran. 

Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi 

zamjenjuje      neizabrani      kandidat      s      dotične 
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kandidacijske  liste  s  koje  je  izabran  član,  a  kojeg 

odredi politička stranka koja je predlagatelj liste. 

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi 

dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani 

kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg 

odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora 

pripadao član vijeća kojem je prestao mandat. 

Zamjenik člana vijeća počinje obnašati 

dužnost  nakon  što  je  članu  vijeća  prestao  mandat 

prema odredbi članka 5. ove Odluke. 

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi 

grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani 

kandidat s te liste. 

 
Članak 8. 

 
Jamči   se   sloboda   opredjeljenja   birača   i 

tajnost glasovanja. 

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost 

 

-   ime,   prezime,  prebivalište  birača,  broj 

važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te 

potpis birača. 

 
Članak 12. 

 
Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti 

zaprimljeni izbornom povjerenstvo za izbor članova 

vijeća mjesnih odbora, najkasnije u roku od 14 dana 

od  dana  stupanja  na  snagu  odluke  o  raspisivanju 

izbora. 

Naziv   liste   navodi   se   punim   nazivom 

političke stranke, odnosno dvije ili više političkih 

stranaka, a  ako  postoji,  navodi  se  i  skraćeni  naziv 

političke stranke odnosno dvije ili više političkih 

stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, te se 

navodi nositelj liste. 

Ako su listu predložili birači, njen naziv je 

''kandidacijska  lista  grupe  birača  Mjesnog  odbora 

zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.                                                  ''. 

Nitko  ne  može  tražiti  od  birača  da  objavi 

svoje glasačko opredjeljenje. 

 
II KANDIDIRANJE 

 
Članak 9. 

 
Liste za izbor članova vijeća predlažu 

političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i 

birači. 

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za 

izbor članova vijeća na način propisan njihovim 

statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na 

temelju statuta. 

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je 

dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova. 

Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj 

registriranih političkih stranaka, mogu predložiti 

kandidacijsku listu za izbor članova vijeća. 

 
Članak 10. 

 
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji 

predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za 

pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 

30 potpisa. 

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe 

birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske 

liste. 

 
Članak 11. 

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi 

kandidat na listi. 

 
Članak 13. 

 
U prijedlogu kandidacijske liste obvezno se 

navode imena i  prezimena svakog od kandidata na 

listi, datum rođenja, nacionalnost, adresa prijavljenog 

prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB) 

kandidata te spol predloženog kandidata. Uz prijedlog 

liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na 

listi o prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti 

ovjereno od strane javnog bilježnika ili Povjerenstva 

za izbor članova vijeća mjesnog odbora. 

U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz 

stavka 1. ovog članka navodi naziv kandidacijske liste 

i nositelj liste, a kandidati moraju na listi biti poredani 

od rednog broja 1. do zaključno rednog broja 9. za 

mjesne odbore Rakovica i Drežnik Grad, odnosno do 

zaključno rednog broja 5. za mjesne odbore Selište 

Drežničko i Čatrnja. 

Ako predlagatelj predloži više kandidata od 

brojeva određenih u prethodnom stavku ovog članka, 

smatra   se   da   su   pravovaljano   predloženi   samo 

kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to 

vijeće. 

Ako nakon predaje lista postane nepotpuna 

zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo 

će se ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati 

potpunom. 

 
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom 

obrascu u koji se unosi: 

- ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, 

datum  rođenja,  osobni  identifikacijski broj  (OIB)  i 

spol predloženih kandidata, 

Članak 14. 
 

Nadležno izborno povjerenstvo će sastaviti i 

obaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor 

članova vijeća mjesnog odbora za  koje se  provode 

izbori,  kao  i  zbirnu  listu,  na  oglasnim  pločama 

mjesnih odbora i web stranicama Općine u roku 48 
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sati    od    isteka    roka    propisanog    za    postupak 

kandidiranja i podnošenja lista. 

 
Članak 15. 

 
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske 

liste te ime i prezime nositelja svake liste. 

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu 

prema   abecednom   redu   punog   naziva   političke 

stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja 

je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, 

odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja 

kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih 

stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona 

će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu 

političke stranke u prijedlogu. 

 
Članak 16. 

 
Sudionici izborne promidžbe su kandidati, 

nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke 

stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, 

naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi. 

Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo 

na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima. 

 
Članak 17. 

 
Na dan koji prethodi održavanju izbora i na 

dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19 sati, 

zabranjena je svaka izborna promidžba i svako 

objavljivanje  privremenih  rezultata  ili  njihova 

procjena. 

Ispitivanje javnog mijenja i opredjeljenje 

birača o glasovanju dopušteno je i za vrijeme trajanja 

izbora, a rezultati ispitivanja ne smiju se objavljivati 

do zatvaranja birališta. 

 
III IZBOR ČLANOVA VIJEĆA 

Članak 18. 

Broj  članova  vijeća  utvrđuje  se  Statutom 

Općine. 

 
Članak 19. 

 
Članovi vijeća biraju se proporcionalnom 

izbornom metodom, na način da cijelo područje 

mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači 

koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i 

koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih 

lista, biraju sve članove vijeća. 

Broj članova predstavničkog tijela jedinice 

koji  će  biti  izabran  sa  svake  kandidacijske  liste 

utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova 

koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od 

jedan   do,   zaključno,   broja   koliko   se   članova 

predstavničkog  tijela   jedinice   bira,   pri   čemu   se 

 

uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih 

rezultata, mjesta u predstavničkom tijelu osvajaju one 

liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih 

rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se 

članova predstavničkog tijela bira. Svaka od tih lista 

dobiva  onoliki  broj  mjesta  u  predstavničkom tijelu 

koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko 

brojčano najvećih rezultata koliko se članova 

predstavničkog tijela bira. 

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može 

utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto 

u predstavničkom tijelu, ono će pripasti onoj listi koja 

je dobila više glasova. 

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj 

glasova te  se  ne  može  utvrditi koja bi  lista dobila 

mjesto u predstavničkom tijelu, ono će pripasti svakoj 

od tih lista. 

Ako su dvije ili više lista iz stavka 4. ovoga 

članka  ostvarile pravo  na  mjesto  u  predstavničkom 
tijelu, broj članova predstavničkog tijela povećat će se 
i  u  tom  slučaju  broj  članova  predstavničkog  tijela 

može biti paran. 

 
Članak 20. 

 
Sa svake kandidacijske liste izabrani su 

kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko 

je određena lista dobila mjesta u vijeću. 

 
IV TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

Članak 21. 

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora su: 

1.   Općinsko izborno povjerenstvo i 

2.   birački odbori. 

Predsjednik,  potpredsjednik  i  članovi 

izbornih tijela mogu biti samo osobe koje imaju 

biračko pravo. 

Predsjednik,  potpredsjednik  i  članovi 

izbornih tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad. 

Sva tijela za provedbu izbora odluke donose 

većinom glasova svih članova. 

 
Članak 22. 

 
Općinsko    izborno povjerenstvo imenuje 

Općinski   načelnik   Općine   Rakovica   odmah   po 

stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora. 

Općinsko izborno povjerenstvo čine 

predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi 

Općinskog izbornog povjerenstva ne mogu biti 

kandidati za članove Vijeća. 

 
Članak 23. 
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Općinsko izborno povjerenstvo za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora Općine ima slijedeća 

prava i dužnosti: 

1. izravno brine o zakonitoj pripremi i 

provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 

2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za 

rad izbornih tijela u mjesnim izborima, 

3. propisuje obrasce u postupku pripreme i 
provedbe izbora, 

4. nadzire financiranje izborne promidžbe 

sukladno statutu i/ili odluci o provedbi mjesnih izbora, 

te posebnom zakonu, 

5.  obavlja  sve  tehničke  pripreme  za 

obavljanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

svom području, 

6.  ovjerava  očitovanja  kandidata  o 

prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih 

odbora, 

7.  objavljuje kandidacijske liste na  temelju 

pravovaljanog prijedloga, sastavlja i objavljuje zbirnu 

listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća 

mjesnih odbora, 

8. određuje biračka mjesta na području 

pojedinog mjesnog odbora, 

9. imenuje biračke odbore, 

10. nadzire rad biračkih odbora na biračkim 

mjestima, 

11. nadzire pravilnost izborne promidžbe za 

izbor članova vijeća mjesnog odbora u skladu sa 

statutom i/ili  odlukom o  provedbi mjesnih izbora i 

zakonom, 
12. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na 

biračkim mjestima na području svakog mjesnog 

odbora, 

13. objavljuje rezultate izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog odbora, 

14. utvrđuje je li osigurana odgovarajuća 

zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u 

vijeću mjesnih odbora, 

15. objavljuje rezultate izbora po biračkim 

mjestima na području pojedinog mjesnog odbora na 

web stranicama Općine, 

16.   određuje   članove   stručnog   tima   za 
obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i 

visinu naknade članova stručnog tima prema 

kriterijima vrednovanja rada, 

17.  obavlja  poslove vezane  uz  financiranje 

izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i 

obvezatnim uputama, 

18. obavlja i druge poslove određene ovom 

Odlukom i Zakonom o lokalnim izborima. 

 

Predsjednik,  potpredsjednik  i  članovi 

biračkog odbora ne mogu biti kandidati za članove 

Vijeća. 

Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će 

biračke odbore najkasnije 5  dana  prije dana 

održavanja izbora. 

 
Članak 25. 

 
Birački odbor ima slijedeća prava i dužnosti: 

1. preuzimanje i provjera izbornog materijala 

od Općinskog izbornog povjerenstva, 

2. uređenje biračkog mjesta, 

3. priprema biračkog mjesta za početak 

glasovanja, 

4.  predsjednik/potpredsjednik  biračkog 

odbora ovlašten je i dužan osiguravati red i mir na 

biračkom mjestu za vrijeme glasovanja, kao i nakon 

zatvaranja biračkog mjesta, 
5.    davanje    uputa    biračima    o    načinu 

glasovanja, 

6. osigurati pravo glasovanja biračima izvan 

biračkog mjesta kojima je biračko mjesto nedostupno, 

7. nakon zatvaranja biračkog mjesta utvrditi 

rezultate glasovanja, ispuniti zapisnik o radu biračkog 

odbora  i  sav  izborni  materijal dostaviti  Općinskom 

izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od 

zatvaranja biračkog mjesta, 

8. osigurati promatračima pravo na 

promatranje cjelokupnog rada biračkog odbora, 

9.  obavlja  i  druge  poslove određene ovom 

Odlukom i Zakonom o lokalnim izborima. 

 
V PROVOĐENJE IZBORA 

Članak 26. 

Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja 

se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora. 

Općinsko  izborno  povjerenstvo  objavit  će 

koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji 

birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, 

najkasnije 15 dana prije izbora. 

Za svako biračko mjesto odredit će se 

prostorija  za  glasovanje,  uređena  i  opremljena  na 

način koji osigurava tajnost glasovanja. 

Općinsko izborno povjerenstvo odredit će 

biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno 

prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na 

jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih 

birača u vremenu određenom za glasovanje. 

Svakom biračkom mjestu određuje se redni 

Članak 24. broj.  
Na  svakom  biračkom  mjestu  trebaju  biti 

Biračke  odbore  imenuje  Općinsko  izborno 

povjerenstvo. 

Birački        odbor        čine        predsjednik, 

potpredsjednik i četiri člana. 

vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno 

navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća 

za koje se glasuje. 

 
Članak 27. 



BROJ 1/2016.                                          S L U Ž B E N I  GLASNIK OPĆINE RAKOVICA                                           9  

 

Političke stranke i  birači  koji su  predložili 

liste za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge, te 

međunarodne organizacije imaju pravo odrediti 

promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom 

čitavog izbornog postupka. 

Pravo promatranja izbora obuhvaća naročito 

promatranje izborne promidžbe, cjelokupnog izbornog 

postupka, glasovanja, rada izbornih tijela i uvid u sav 

izborni materijal. 

Promatrač ima pravo dobiti presliku ili 

prijepis zapisnika o  radu izbornog tijela čiji je  rad 

promatrao. 

 
VI        GLASOVANJE        I        UTVRĐIVANJE 

REZULTATA GLASOVANJA 

 
Članak 28. 

 
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom 

mjestu, glasačkim listićem. 

Glasački listić sadrži: 

- naziv liste, 

- ime i prezime nositelja liste, 

- naputak o načinu glasovanja, 

- serijski broj. 

Kandidacijske liste navode se na glasačkom 

listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi 

kandidacijskih lista. 

Ispred naziva liste stavlja se redni broj. 

 
Članak 29. 

 
Glasuje se samo za kandidacijske liste 

navedene na glasačkom listiću. 

Glasački se listić popunjava tako da se 

zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste 

za koju se glasuje. 

 
Članak 30. 

 
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na 

siguran i  nedvojben način može utvrditi za koju je 

kandidacijsku listu birač glasovao. 

Nevažeći glasački listić je: 

- nepopunjeni glasački listić, 

- listić popunjen tako da se ne može sa 

sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao, 

- listić na kome je birač glasovao za dvije ili 
više kandidacijskih lista. 

 
Članak 31. 

 
Glasovanje traje neprekidno od sedam do 

devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. 

Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli 

na biračkom mjestu u devetnaest sati. 

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom 

mjestu  moraju  biti  prisutni  svi  članovi  biračkog 

odbora ili njihovi zamjenici. 

 

Članak 32. 
 

Nitko ne smije doći na biračko mjesto 

naoružan. 

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti 

o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u 

slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red 

i  mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje 

drugih, da napusti biračko mjesto. 

Predsjednik biračkog odbora ovlašten je 

zatražiti pomoć policije. 

 
Članak 33. 

 
Prije no što birač pristupi glasovanju, 

predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član 

provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio 

glasovanju upisan. 

Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u 

popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim 

ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje 

popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti 

glasovanju na tom biračkom mjestu. 

Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka birač je 

dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio 

popisa birača. 

 
Članak 34. 

 
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog 

toga   što   je   nepismen   ne   bi   mogao   samostalno 

glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom 

osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i 

uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste. 

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog 

oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na 

biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. 

Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva 

člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača 

posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu 

glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti 

glasovanja. 

Predsjednik biračkog odbora dužan je 

glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih 

birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po 

prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u 

zapisniku o radu biračkog odbora. 

 
Članak 35. 

 
Po  završenom glasovanju birački  odbor  će 

najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i 

staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti. 

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema 

popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na 

temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali 

i  pristupa otvaranju glasačke kutije  i  prebrojavanju 

glasova. 
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Ako se prilikom prebrojavanja glasova na 

biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema 

biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim 

 

 
odbora, 

 

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog 

 
-  koliko  je  glasova  dobila  svaka  pojedina 

listićima,  vrijedi  rezultat  glasovanja  po  glasačkim 

listićima. 

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na 

biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj 

birača  od  broja  glasova  u  glasačkoj  kutiji,  birački 

odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje se 

ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja 

glasovanja, njegov rezultat se utvrđuje u roku od 24 

sata nakon ponovljenog glasovanja. 

 
Članak 36. 

 
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja 

na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit 

će: 

- broj birača prema popisu birača, 

- koliko je birača pristupilo glasovanju prema 

popisu, a koliko uz potvrdu, 

- koliko je ukupno birača glasovalo, 

-  koliko  je  glasova  dobila  svaka 

kandidacijska lista, 

- koliko je glasačkih listića proglašeno 
nevažećim listićima. 

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i 

sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. 

Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik 

mogu dati svoje primjedbe na zapisnik. 

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog 
odbora. 

 
Članak 37. 

 
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal 

birački odbor dostavlja Općinskom izbornom 

povjerenstvu   najkasnije   u   roku   od   12   sati   od 

zatvaranja birališta. 

 
Članak 38. 

 
O svom radu Općinsko izborno povjerenstvo 

vodi zapisnik. 

Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog 

izbornog povjerenstva. 

 
Članak 39. 

 
Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje 

rezultate glasovanja i bez odgode ih objavljuje na 

oglasnim pločama i web stranicama Općine Rakovica. 

 
Članak 40. 

 
Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi 

rezultate glasovanja za članove vijeća odmah će 

objaviti: 

kandidacijska lista, 

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka 

kandidacijska lista, 

- imena i prezimena kandidata sa svake 
kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća. 

 
VII TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA 

Članak 41. 

Sredstva za provođenje redovnih i 

prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se 

u proračunu Općine. 

Sredstvima za provođenje izbora u mjesnim 

odborima raspolaže nadležno izborno povjerenstvo. 

Nadležno izborno povjerenstvo ovlašteno je 

odrediti način korištenja sredstava, te provoditi nadzor 

nad njihovom raspodjelom i korištenjem. 

Političke stranke i liste grupe birača nemaju 

pravo na troškove naknade izborne promidžbe. 

 
VIII ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

Članak 42. 

Političke stranke, kandidati, najmanje 5% 

birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće 

provode izbori, imaju pravo podnijeti prigovor 

nadležnom izbornom povjerenstvu za izbor članova 

vijeća mjesnih odbora. 

 
Članak 43. 

 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku 

kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se 

nadležnom izbornom povjerenstvu za izbor članova 

vijeća mjesnih odbora u roku 48 sati računajući od 

isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen 

prigovor. 

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti 

rješenje o prigovoru u roku 48 sati od isteka dana kada 

mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu 

dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi 

prigovor. 

 
Članak 44. 

 
Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o 

prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno 

utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom 

postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji 

mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su 

raspisani. 

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja 

poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se 
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nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno 

su  utjecale na  rezultat izbora, izborno povjerenstvo 

poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati 

ponovljeni izbori. 

 
Članak 45. 

 
Protiv rješenja nadležnog izbornog 

povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora, 

podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem 

ima pravo žalbe. 

Žalba iz stavka 1. ovog članka se podnosi 

Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji u roku 

48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno 

pobijano rješenje o prigovoru, a žalba se podnosi 

putem izbornog povjerenstva koje je rješenje donijelo. 

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji 

je dužan rješenje o žalbi donijeti u roku 48 sati od 

isteka dana primitka žalbe. 

 
Članak 46. 

 
Podneseni  prigovor  odnosno  žalba  u 

postupku  zaštite  izbornog  prava  ne  odgađaju 

obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom 

Odlukom. 

Članak 47. 

 
Ako se u tijeku trajanja mandata člana vijeća 

utvrdi da pojedini njegov član u postupku kandidiranja 

ili   izbora   nije   ispunjavao   koji   od   uvjeta   za 

kandidiranje ili izbor propisanih ovom Odlukom, 

Općinski načelnik donijet će u roku od 30 dana od 

dana  primitka  prijedloga odluku,  kojom će  utvrditi 

prestanak njegova mandata. 

Prijedlog za donošenje odluke stavka 1 ovog 

članka mogu dati politička stranka i nositelj nezavisne 

liste koji su sudjelovali na izborima za vijeće. 

 
Članak 48. 

 
Na podneske i rješenja u postupku po 

odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe. 

 
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 49. 

Konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u 

roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata na 

oglasnoj ploči mjesnog odbora. 

Konstituirajuću  sjednicu  vijeća  saziva 

općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti. 

Ako  se  konstituirajuća sjednica ne  održi  u 

zakazanom roku općinski načelnik će odmah sazvati 

novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u 

roku od 30 dana od dana sazivanja sjednice. 

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora 

predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 

 

kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova 

ili prvi izabrani član s manjim rednim brojem, ako je 

više lista dobilo najveći broj glasova. 

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika 

vijeća mjesnog odbora za kojeg je glasovala većina 

svih članova vijeća. 

 
Članak 50. 

 
U provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Rakovica na pitanja koja 

nisu uređena Statutom Općine i ovom Odlukom 

primjenjuju   se   na   odgovarajući   način   odredbe 

izbornog zakona o lokalnim izborima. 

 
Članak 51. 

 
Danom   stupanja   na   snagu   ove   Odluke 

prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Rakovica (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 14/08, 33/09, 12/12 i 50/12 

- pročišćeni tekst). 

 
Članak 52. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana  objave  u  ''Službenom  glasniku  Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 026-01/16-01/01 

URBROJ: 2133/16-16-1 

Rakovica, 30. ožujka 2016. godine 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na temelju članka 61.c 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  65.  stavka  4.  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 28. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine, 

donijelo je 

 
OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA 

 
I OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovim Osnovama pravila mjesnih odbora (u 

daljnjem tekstu: Osnova pravila) detaljnije se uređuju 

pitanja vezana za mjesnu samoupravu koja nisu 

regulirana Statutom Općine Rakovica ili drugim 

općinskim aktima (način rada tijela mjesnog odbora, 
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financiranje mjesne samouprave, osiguranje uvjeta za 

rad mjesnog odbora te druga pitanja od važnosti za 

mjesnu samoupravu). 

 
Članak 2. 

 
Mjesni odbor je pravna osoba. 

Sjedište mjesnog odbora određuje Općinski 
načelnik posebnom odlukom. 

 
II NAČIN RADA TIJELA MJESNOG ODBORA 

Članak 3. 

Tijela mjesnog odbora su: 

- vijeće mjesnog odbora, 

- predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

 
Članak 4. 

 
Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen 

je Statutom Općine Rakovica. 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 

četiri godine. 

 
Članak 5. 

 

Vijeće donosi jednogodišnji program rada (za 

kalendarsku godinu) i višegodišnji program rada (za 

mandatno razdoblje). 

Programom rada mjesnog odbora utvrđuju se 

aktivnosti, osobito u pogledu: 

- vođenja skrbi o uređenju područja, 

- poboljšanja kvalitete stanovanja, 

- potreba obavljanja komunalnih i drugih 
uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture, 

- potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, 

- naobrazbi i odgoju, javnom zdravlju, 

- zaštite okoliša, 

- socijalne skrbi stanovnika, 

- osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj 

kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu. 

 
Članak 8. 

 
Jednogodišnjim Programom rada (u daljnjem 

tekstu: Program) posebno se iskazuju programi iz 

aktivnosti navedenih u prethodnom članku, na način 

da istim nisu obuhvaćeni komunalni prioriteti iskazani 

u Planu malih komunalnih akcija. 

Višegodišnji program rada  vijeće  donosi  u 

roku 6 mjeseci od konstituiranja, te ga dostavlja 

Općinskom načelniku. 
 

 
vijeće): 

Vijeće  mjesnog  odbora  (u  daljnjem tekstu: 

 
-  donosi  program  rada  i  izvješće  o  radu 

Članak 9. 
 
Planom malih komunalnih akcija utvrđuju se 

mjesnog odbora, 

- donosi pravila mjesnog odbora, 

- donosi poslovnik o svom radu, 

- donosi plan malih komunalnih akcija i 

utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, 

- donosi financijski plan i godišnji obračun, 

- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednika vijeća mjesnog odbora, 

- saziva mjesne zborove građana, 

-  odlučuje  o  korištenju  sredstava 

namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine, 

-  surađuje  s  drugim  mjesnim odborima  na 

području Općine, 

- surađuje s udrugama na svom području po 

pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora, 

- predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno 

daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim 

inicijativama  i  prijedlozima  za  osnivanje  mjesnih 

odbora na njegovom području, 
- obavlja i druge poslove određene propisima. 

 
Članak 6. 

 
Poslovnikom o radu vijeća pobliže se uređuje 

način i organizacija rada vijeća. 

Pravila mjesnog odbora koja donosi vijeće ne 

smiju biti u suprotnosti s ovim Osnovama pravila. 

 
Članak 7. 

komunalni prioriteti vezani za uređivanje i održavanje 

javnih zelenih površina, pješačkih zona, trgova, 

parkova,   dječjih   igrališta,   nogostupa,   održavanje 

mjesta za oglašavanje, održavanje čistoće u dijelu koji 

se odnosi na čišćenje javnih površina te drugi prioriteti 

uređivanja i održavanja komunalne infrastrukture. 

Plan malih komunalnih akcija financira se iz 

općinskog proračuna sukladno Odluci o načinu 

financiranja mjesnih odbora, a obavezno sadrži opis i 

opseg  komunalnih  prioriteta  iz  prethodnog  stavka 

ovog članka. 

Program rada obavezno sadrži opis i opseg 
aktivnosti s naznakom izvora financiranja. 

Prijedlog Programa za kojeg se sredstva 

osiguravaju u Općinskom proračunu i Plan malih 

komunalnih akcija dostavljaju se Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine, najkasnije do 15. listopada 

tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. 

O   prijedlozima   programa   rada   mjesnih 
odbora koji nisu konstituirani do 15. listopada tekuće 

godine,  kao  i  za  one  koji  se  konstituiraju tijekom 

proračunske godine, a u kojim se sredstva za njihovu 

realizaciju osiguravaju u Općinskom proračunu, 

odlučuje Općinski načelnik, sukladno raspoloživim 

proračunskim sredstvima. 

 
Članak 10. 
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Vijeće u  pravilu odlučuje većinom glasova 

nazočnih članova. 

Većinom glasova svih članova odlučuje se o: 

- Programu rada, 

- Planu malih komunalnih akcija, 

- Financijskom planu i Godišnjem obračunu, 

- Pravilima mjesnog odbora 

- Poslovniku o radu vijeća 

- drugim pitanjima, kada je to propisano 

zakonom ili ovim Osnovama pravila. 

 
Članak 11. 

 
Vijeće tajnim glasovanjem bira predsjednika 

vijeća i  jednog potpredsjednika iz svog sastava, na 

vrijeme od četiri godine. 

Za predsjednika odnosno potpredsjednika 

vijeća izabran je član za kojeg je glasovala većina 

članova vijeća. 

Vijeće je dužno izabrati predsjednika vijeća u 

roku od 30 dana od dana konstituiranja vijeća. 

 

- ako podnese ostavku ili 

- ako mu vijeće izglasa nepovjerenje. 

 
Članak 16. 

 
Ostavka  se  daje  u  pisanom  obliku. 

Predsjednik vijeća smatra se razriješenim danom 

utvrđivanja da je podnesena pisana ostavka. 

 
Članak 17. 

 
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja 

predsjedniku vijeća može dati 1/3 članova vijeća. 

Prijedlog mora biti obrazložen. 

O prijedlogu se može glasovati javno ili, ako 

to vijeće odluči većinom glasova članova vijeća, tajno. 

Prijedlog je prihvaćen ako se za izglasavanje 

nepovjerenja predsjedniku vijeća izjasni natpolovična 

većina svih članova vijeća. 

 
Članak 18. 

 
 

 
 
 
 

odbora, 

Članak 12. 

 
Predsjednik vijeća: 

- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog 

 
- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, 

Predsjednik vijeća kojem je izglasano 

nepovjerenje ili koji je podnio pisanu ostavku, ostaje 

član vijeća do isteka mandata članova vijeća. 

U slučaju izglasavanja nepovjerenja 

predsjedniku vijeća ili podnošenja pisane ostavke, 

vijeće   će   između   članova   vijeća   izabrati   novog 

predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća, 

-  provodi  i  osigurava  provođenje  odluka 

vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća, 

- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, 

- informira građane o  pitanjima važnim za 

mjesni odbor, 

-  obavlja  druge  poslove  koje  mu  povjeri 

vijeće i Općinsko vijeće. 

 
Članak 13. 

 
Predsjednik vijeća saziva sjednice vijeća na 

vlastitu inicijativu, a dužan ju je sazvati u roku 8 dana 

od primitka zahtjeva Općinskog načelnika ili 1/3 

članova vijeća. 

O radu na sjednici vodi se zapisnik. 

Predsjednika   u   slučaju   spriječenosti   ili 

odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik vijeća. 

 
Članak 14. 

 
Vijeće radi na sjednicama, ukoliko je nazočan 

natpolovičan broj članova vijeća, uključujući i 

predsjedavajućeg. 

 
Članak 15. 

 
Mandat   predsjednika   vijeća   traje   četiri 

predsjednika vijeća u roku od 30 dana. 

 
Članak 19. 

 
Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela 

radi razmatranja i koordinacije u rješavanju pojedinih 

pitanja, pripreme i izvršavanja odluka i drugih akata 

vijeća i obavljanja posebnih zadaća iz djelokruga 

mjesnog odbora. 

Radna tijela osnivaju se odlukom kojom se 

utvrđuje njihov sastav i djelokrug. 
 

 
III FINANCIRANJE RADA MJESNE 

SAMOUPRAVE 

 
Članak 20. 

 
Financijska sredstva za djelatnosti mjesnih 

odbora osiguravaju se iz: 

- proračuna Općine, 

- sredstava koje mjesni odbor ostvari svojom 

aktivnošću, 

-  pomoći,  donacija  i  drugih  izvora  koje 

mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima. 

Pobliže  odredbe  o  načinu  financiranja 

mjesnih odbora uredit će se posebnom odlukom koju 

donosi Općinsko vijeće. 

godine.  
Predsjedniku vijeća može prestati mandat i 

 
Članak 21. 

prije isteka redovitog mandata: 
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Vijeće  mjesnog  odbora  donosi  financijski 

plan za kalendarsku godinu, kao i godišnji obračun 

vezano za sredstva kojima raspolaže na žiroračunu 

mjesnog odbora. 

IV MJESNI ZBOR GRAĐANA 

Članak 22. 

 

- ako ne izabere predsjednika vijeća u roku 

od 30 dana od dana konstituiranja vijeća ili od 

podnošenja ostavke ili izglasavanja nepovjerenja 

predsjedniku vijeća. 

Prijedlog za raspuštanje vijeća može dati i 1/3 

članova vijeća. 

 
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 
građana. 

Vijeće    može    sazivati    mjesne    zborove 

 
Mjesne zborove građana vodi predsjednik ili 

Članak 27. 
 
Općinski  načelnik  dostavlja  svakom  vijeću 

član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće. 

Pobliže  odredbe  o  zborovima  građana 

uređene su Statutom Općine a mogu se detaljnije 

urediti posebnom odlukom koju donosi Općinski 

načelnik. 

 
V OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD 

MJESNIH ODBORA 

 
Članak 23. 

 
Obavljanje  administrativnih  i  stručnih 

poslova za  razvoj  mjesne  samouprave i  za  potrebe 

rada mjesnog odbora osigurava Općinski načelnik 

preko Jedinstvenog upravnog odjela. 

 
Članak 24. 

 
Općinski načelnik osigurava poslovni prostor 

za potrebe rada mjesnog odbora. 

Odlukom Općinskog poglavarstva uređuje se 

način uporabe poslovnog prostora za potrebe mjesne 

samouprave te standardi kojima Općinski načelnik 

osigurava prostor za potrebe mjesne samouprave. 

 
VI NADZOR 

 
Članak 25. 

 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 

odbora obavlja Općinski načelnik    u skladu sa 

zakonom i Statutom. 

 
Članak 26. 

 
Općinski načelnik raspustit će vijeće mjesnog 

odbora: 

- ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez 

minimalnog   broja   članova   potrebnih   za   rad   i 

donošenje odluka i akata iz svoje nadležnosti, 

-  ako  učestalo  donosi  opće  akte  suprotne 

Ustavu, zakonu, Statutu, ovim Osnovama pravila ili 

drugom propisu, 

- ako ne može donositi odluke i druge akte 

vezane za aktivnosti mjesne samouprave dulje od tri 

mjeseca, 

ove Osnove pravila mjesnih odbora. 

 
Članak 28. 

 
Danom   stupanja   na   snagu   ovih   Osnova 

pravila mjesnih odbora prestaju važiti Osnove pravila 

mjesnih odbora (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 

31/08 i 33/09). 

 
Članak 29. 

 
Ove Osnove pravila stupaju na snagu osmog 

dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 
KLASA: 026-01/16-01/02 

URBROJ: 2133/16-16-1 

Rakovica, 30. ožujka 2016. godine 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom 

uređenju ("Narodne novine", 153/13), članka 102. 

Prostornog plana uređenja Općine Rakovica ("Glasnik 

Karlovačke  županije",  30/05,  15/06,  11/09,  07/13, 

50/13 – ispravak, 58/13 - pročišćeni tekst i 01/15) i 

članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik 

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

ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće 

Općine Rakovica na svojoj 28. sjednici održanoj 30. 

ožujka 2016. godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o izradi urbanističkog plana uređenja 

turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje) 
 

Članak 1. 

 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana 

uređenja Turističkog naselja Nova Kršlja (u daljnjem 

tekstu: Plan). 

 
I. PRAVNA OSNOVA 

 
Članak 2. 
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istoku (350 m.n.m.) s većim brojem manjih vrtača. U 
potpunosti   je   neizgrađen   i   sačuvanih   prirodnih 

● Hrvatske vode, VGO srednja i gornja Sava, 

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
obilježja.   ● Hrvatske vode, VGO za vodno područje 
    sliva Save ''Kupa'', Račkog 10, 47 000 
V.   CILJEVI I   PROGRAMSKA POLAZIŠTA  Karlovac 
PLANA   ● Hrvatska regulatorna agencija za mrežne 
    djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 
 Članak 6.   Zagreb, 

 

 

 

Pravna osnova za izradu Plana je: 

● Zakon  o   prostornom  uređenju  ("Narodne 

novine", 153/13), 

● Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih 

prikaza, obveznim prostornim pokazateljima 

i standardu elaborata prostornih planova 

("Narodne novine",  106/98, 39/04,  45/04  i 
163/04), 

●    Prostorni  plan  uređenja  Općine  Rakovica 

("Glasnik    Karlovačke    županije",    30/05, 

15/06, 11/09, 07/13, 50/13 – ispravak, 58/13 - 

pročišćeni tekst, 01/15). 

Nositelj  izrade  Plana  je  Jedinstveni  upravni  odjel 

Općine Rakovica. 

 
II. RAZLOZI IZRADE PLANA 

Članak 3. 

Prostornim planom uređenja Općine Rakovica za 

predmetni obuhvat propisana je obveza izrade 

Urbanističkog   plana   uređenja.   Stoga   je    nužno 

pristupiti izradi Plana kako bi se stvorili planski uvjeti 

za realizaciju planiranih projekata u obuhvatu Plana, 

te osigurao razvoj daljnji rast i razvoj turizma. 

 
III. OBUHVAT PLANA 

 
Članak 4. 

 
Plan se izrađuje za izdvojeno građevinsko područje 

izvan naselja gospodarske namjene   - ugostiteljsko- 

turističke namjene - turističko naselje (T2) i športsko- 

rekreacijske namjene - šport (R1). Površina obuhvata 

Plana određena je na kartografskom prikazu 4-12. 

Građevinsko područje naselja Nova Kršlja u mjerilu 

1:5000. Površina obuhvata iznosi 15,3 ha od čega se 9 

ha odnosi na ugostiteljsko-turističku, a 6,3 ha na 

športsko-rekreacijsku namjenu. 

 
IV. OCJENA STANJA U PROSTORU 

OBUHVATA PLANA 

 
Članak 5. 

 
Obuhvat Plana nalazi se uz županijsku cestu Ž-3269, u 

neposrednoj blizini prirodnog krajobraza Baraćeve 

Spilje. Izdužen je u smjeru sjevero-zapad - jugo-istok 

približnih dimenzija 1000 x 150 m. Teren se blago 

uspinje od županijske ceste (345 m.n.m.) prema jugo- 

Planom će Općina Rakovica, u skladu sa svojim 

zakonskim pravima i obvezama za područje obuhvata 

Plana utvrditi osnovu prostornih i funkcionalnih 

rješenja, uvjeta oblikovanja te propisati propozicije i 

mjere za gradnju, uređenje i zaštitu prostora u cilju 

planske urbanizacije. 

 
VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 

POTREBNIH ZA IZRADU PLANA 

 
Članak 7. 

 
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada 

stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti 

raspoloživa prostorno planska dokumentacija, te 

dokumentacija prostora koju iz područja svog 

djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene 

posebnim propisima. 

 
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 

RJEŠENJA 

 
Članak 8. 

 
Stručni izrađivač s kojim se sklopi ugovor o izradi 

Plana izraditi će stručno rješenje na temelju kojeg će 

se provesti javna rasprava. 

 
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA 

KATASTARSKIH PLANOVA I 

ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH 

PODLOGA 

 
Članak 9. 

 
Plan će se izraditi na postojećim geodetskim i 

katastarskim podlogama. 

 
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA 

ODREĐENIH POSEBNIH PROPISIMA KOJA 

DAJU   ZAHTJEVE   ZA   IZRADU   PLANA   IZ 

SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH 

SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U 

IZRADI PLANA 

 
Članak 10. 

 
Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja 

njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će 

se od: 
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● 
 

 
● 
 
 

 
● 

HEP – Operator distribucijskog sustava 

d.o.o. – Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 

53000 Gospić 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – 

Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Karlovac, Vladka Mačeka 8, 47 000 

Karlovac 

Ministarstvo unutarnjih poslova, PU 

Karlovačka, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 

47 000 Karlovac 

Ovom  Odlukom  nije  određena  zabrana  izdavanja 

akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tijekom 

izrade i donošenja Plana. 

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 

Članak 13. 
Izradu Plana će u cijelosti financirati vlasnik zemljišta 

unutar obuhvata Plana - Hotel Zlatni Jelen d.o.o. s 

kojim će Općina Rakovica sklopiti zaseban ugovor. 
● 
 

 
● 

Javna ustanova Zavod za prostorno 

uređenje Karlovačke županije, Haulikova 
1, 47000 Karlovac 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 

Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 

10000 Zagreb 

 
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke: 
● 
 
● 
 

 
● 
 
 

 
● 

Županijska uprava za ceste Karlovac, 
Banija bb, Karlovac 
Karlovačka županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, 

Križanićeva 11, Karlovac 

Karlovačka županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša 

– Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo 

– Ispostava Slunj, Školska 2, Slunj 

SPELEKOM d.o.o., Rakovica 6, Rakovica 

●    Tijelima  i   osobama  određenim  posebnim 
propisima   navedenim   člankom   10.   ove 

Odluke 

●    Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica 

Republike    Austrije    20,    10000    Zagreb. 

 
Članak 15. 

 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana 

objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica". 
● Turistička zajednica Općine Rakovica, 

Rakovica 6, Rakovica 
 

KLASA: 350-02/16-01/05 
● Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području 

Općine Rakovica, Nova Kršlja bb, Rakovica 

URBROJ: 2133/16-16- 
Rakovica, 30. ožujka 2016. godine 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

i drugih sudionika čije je sudjelovanje propisano 
Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine", 

153/13) i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže 

potrebnim. 

 
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, 

ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA 

 
Članak 11. 

 
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka 

obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili 

dokumente iz područja svoje nadležnosti je 15 dana od 

dana zaprimanja poziva. 

Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana je 40 

radnih  dana  od  dobivanja  podloga,  odnosno  dana 

isteka roka za pribavljanje prethodnih zahtjeva. 

Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj 

raspravi utvrđeni su Zakonom o prostornom uređenju 

("Narodne novine", 153/13). 

 
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA 

ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 

ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU 

TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA 

 
Članak 12. 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
 

 
Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne 

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

114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 

143/12, 152/14 i 81/15 - pročišćeni tekst), Odluke o 

raspolaganju nekretninama (''Glasnik Karlovačke 

županije''  broj  41/10,  51/10,  07/11,  11/12,  07/13  i 

39/13) 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 28. sjednici održanoj   3 0 . 

ožujka 2016. godine, donijelo je 

 
O  D  L  U  K U 

o darovanju nekretnina 
 

I 

 
U svrhu realizacije projekata (Centar za 

posjetitelje Kuća špilje, Pleistocenski zoo park, ostali 

popratni sadržaji), sukladno članku 391. stavku 2. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(''Narodne novine'', br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 

73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
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90/10,  143/12,  152/14  i  81/15  -  pročišćeni  tekst), 

daruje se Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima, Nova Kršlja bb, Nova Kršlja 

(osnivač Općina Rakovica), nekretnine upisane u 

zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slunju, u k.o 

Nova Kršlja, zk.ul.br. 9, označene kao: 
 

- k.č.br. 171, Baračevac, površine 931 m2, 

- k.č.br. 172, Baračevac, površine 1980 m2, 

- k.č.br. 173, Baračevac, površine 963 m2, 

- k.č.br. 174/3, Baračevac, površine 5578 m2, 

- k.č.br. 175, Baračevac, površine 1210 m2, 

- k.č.br. 451/2, Taran, površine 1692 m2, 

- k.č.br. 451/3, Taran, površine 3052 m2, 

- k.č.br. 451/4, Taran, površine 2466 m2, 

- k.č.br. 452, Taran, površine 6531 m2, 

- k.č.br. 782, Taran, površine 9377 m2, 

- k.č.br. 801/1, Taran, površine 3265 m2, 

- k.č.br. 801/4, Taran, površine 581 m2, 

- k.č.br. 801/5, Taran, površine 2878 m2, 

- k.č.br. 807/3, Baračevac, površine 3811 m2, 

- k.č.br. 810, Brine, površine 7411 m2, 

- k.č.br. 811, Taran, površine 1067 m2, 

- k.č.br. 812/1, Taran, površine 569 m2, 

- k.č.br. 812/2, Taran, površine 1569 m2, 

- k.č.br. 812/3, Taran, površine 12079 m
2
, 

-  k.č.br. 4033 (stara k.č. 34k prenumerirana od starne 

katastra), Baračevac, površine 1108 m
2
, 

-  k.č.br. 4034 (stara k.č. 35k prenumerirana od starne 

katastra), Baračevac, površine 1975 m
2
, 

 
II 

 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine 

Rakovica za pripremu potrebne dokumentacije za 

dovršenje predmetnog pravnog posla. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše 

ugovor o darovanju predmetnih nekretnina. 

 
III 

 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica. 

 
KLASA: 943-01/16-01/02 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 30. ožujka 2016. godine 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

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 15. ožujka 2016. godine, podnosi 

 
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAKOVICA 

za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine 

 
PLANSKO PROGRAMSKE ZADAĆE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

 
- U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 6 sjednica Općinskog vijeća (sa 74 točke dnevnog reda). Načelnik 

je sa jedinstvenim upravnim odjelom pripremao prijedloge tih odluka i njihovu provedbu nakon usvajanja. Sve 

odluke koje nastavno kronološki navodim su bile opravdano i zakonski inicirane od nadležnih institucija i tijela. 

 
ODLUKE 

 
- Odluka o dopunama Odluke o grobljima 

- Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika 

- Odluka o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 

- Odluka izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i 

poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini. 

- Odluka o sufinanciranju izrade poslovnog plana Klastera poljoprivrednih proizvođača 

- Odluka o dodjeli javnih priznanja 

- Oduka o izmjenama odluke o nerazvrstanim cestama 

- Odluka o odobrenju potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Rakovica u 2015. godini 

- Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o. 

- Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o. 

- Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Seplekom d.o.o 

- Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Rakovica d.o.o 

- Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog 

zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na 

području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac 

- Odluka o istupanju iz trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovac - KODOS 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu 

- Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza, zbrinjavanja 

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

Rakovica za 2016. godinu 

- Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne 

proizvodnje u 2016. godini 

- Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2016. godinu 

- Odluka o istupanju Općine Rakovica iz LAG Frankopan i pristupanje udruzi LAG Lika 

- Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2015. godinu 

- Odluka o izmjeni Odluke o  pravu na pomoć za stanovanje za 2015.godinu 

- Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Rakovica 

 
PROGRAMI 

 
-  Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 

2015. godine 

-  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih 

djelatnosti u 2015. godini 

-  Program potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2015 godi 
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-  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2016. godine 

- Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016. godini 

-  Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu 

-  Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2016. godini 

-      Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i  poboljšanju infrastrukturno 

nedovoljno opremljenih i /ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2016. godini 

-  Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini 

-  Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu 

-  Program utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu 

-  Socijalni program Općine Rakovica za 2016. godinu 

-  Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 

2015.godine 

-  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih 

djelatnosti u 2015. godini 

-  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu 

-   Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu. 

-   Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini. 

-   Program o izmjenama Programa financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i poboljšanja 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2015. godini 

-  Program o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu 

 
PLANOVI 

 
- Plan nabave Općine Rakovica u 2015. godini 

- Plan nabave Općine Rakovica u 2016. godinu 

 
PRORAČUN 

 
- Proračun Općine Rakovica za 2016. godinu - 

IZVJEŠĆA 

- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine 

- Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela u 2014. godini 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2015 do 30.06.2015. 

ZAKLJUČCI 

-     Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2014. godini 

osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 

-  Zaključak o prihvaćanju Elaborata opravdanosti izgradnje farme OPG Milana Bićanić, Drežnik Grad 

 
OSTALO 

 
- Rješenje o imenovanju ravnatelja JU Rakovica 

-  Vjerodostojno tumačenje članka 10. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine 

Rakovica 

- Rješenje o izboru Odbora za poljoprivredu 

 
Sukladno donošenim planovima Općine Rakovica, programu rada te usvojenih odluka i ostvarenih 

prihoda, uz maksimalni angažman službenika općinske uprave, proveo sam slijedeće aktivnosti na ostvarenju 

zacrtanih planova i ciljeva. 

Unatoč pritiscima na nadležne državne institucije i radu timova projektanata na krucijalnom projektu 

dugoročne vodoopskrbe i odvodnje zajedno sa predstavnicima općina i komunalnih poduzeća problem Općine 

Rakovica još uvijek tapša u mjestu. U akutnoj je fazi neriješenosti. Nikako do zadovoljavajućeg, kvalitetnog, 

legalnog i dugoročno održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje. Niti u NP Pl. Jezera niti u Općini Rakovica. 

Zašto je to neopisivo teško riješiti? - Zato što i ovaj puta nema iskrene želje da se to stvarno riješi. To se vidi po 

tome što nema stvarne koordinacije, želje ni volje, između nadležnih državnih institucija: ministarstava, državnih 

ustanova i poduzeća, da se to konkretno riješi. Mi smo kolateralne žrtve nemara i neodgovornosti kod svih njih. 

Naprosto se pol stoljeća loptaju preko naših leđa. I ovaj puta se također ne odazivaju na radne sastanke nakon 
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upućenih  poziva  sa  projektantima  niti  daju  smjernice,  niti  ikakva  opipljiva  i  konkretna  rješenja,  ideje  i 

preporuke. Nitko ništa neće da radi. Svi nastupaju inatljivo, bahato i smatraju se, iracionalno, povrijeđeni. To je 

veće poznata praksa u njihovom ponašanju. Ne rade niti žele raditi na tome, ako da onda sa figom u džepu.  I 

dalje paralelno (uz rad na očito kontroverznom projektu sustava) vršim pritisak na nadležna Ministarstva i 

Hrvatske vode te NP Pl. Jezera, da na bilo koji način to već jednom nakon 35 godina adekvatno i kvalitetno 

riješimo i ozakonimo. I dalje se paralelno vrše i istražna bušenja podzemnih zaliha pitke vode u Rakovici po 

direktivi Hrvatskih voda. Kao da ne vjeruju u druga rješenja. Od postojećeg projektiranja tog sustava nećemo 

odustati iako je isti konfliktan i počesto upada u gotovo nerješive poteškoće, ali mi isti zbog svega toga nećemo 

opstruirati, da nas, umjesto sebe, ne optuže za kočenje projekta, koji očigledno zapada u probleme naspram 

strogih kriterija strukturnih fondova i  naše protuzakonite prakse. 

Na  deponiji Ćuić  brdo  po  završetku sanacije  slijede  drugi  manji  projekti  dopune  tog  kompleksa 

sukladno zakonskoj regulativi i financijskim mogućnostima, dok se ne izgradi Centar za gospodarenje otpadom 

Karlovačke županije na Babinoj Gori. 

U travnju 2016. godine započinje izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom 

izmjerom sa istovremenom obnovom i osnivanjem zemljišne knjige. Jednako tako teče i obnova katastra u k.o. 

Nova Kršlja. To je također neprocijenjivo važan preduvjet za razvoj ove Općine. Jako smo ponosni na uspješnu 

trajnu zaštitu Baraćevih spilja i na zadržavanju istih u vlasništvu Općine Rakovica, što je bio težak i naporan 

izazov ne samo za Javnu ustanovu nego i za Općinu Rakovica, jer su se mnogi tome protivili u nadležnim 

institucijama. Jednako tako uspješno sam za sada riješio i dugogodišnju problematiku neodgovornog upravljanja 

komunalnim poduzećima Općine Rakovica. 

Prva od tri faze planirane gradnje Višenamjenskog objekta Petar Vrdoljak u Rakovici je ugovorena i 

dovršena unatoč brojnim poteškoćama koje su bile na putu gradnje tog objekta (imovinsko – pravne, financijske 

i druge naravi). Investicija od 1,5 mil. kn je osigurana za taj građevinski pothvat. Ove godine će se sigurno 

nastaviti radovi u okviru naših planiranih mogućnosti. Investitori ipak ulažu na području Općine Rakovica 

unatoč općenito teškim vremenima i našim pokadkad pesimističkim prognozama. To nas raduje. Nastavljamo 

raditi na osnivanju stočarskog klastera u suradnji sa LAG-om Lika kojem smo nedavno pristupili zbog njihova 
predanog rada na projektu turističkog i poljoprivrednog brendiranja Like, pod nazivom "INTEGRA LIKA 2020". 

Sve druge javne i tekuće obveze Općina Rakovica također pravovremeno, uredno i likvidno izvršavam 

unatoč općenito ograničenim financijskim i ljudskim potencijalima. 

Na kraju dobro je posebno pripomenuti još nekoliko važnih aktivnosti koje sam obavio, vama za informaciju: 

odaslao  sam  dopise  premijeru i  ministrima sa  svim  neriješenim, dugogodišnjim, poteškoćama ovog  kraja 

uključivo vodoopskrba i odvodnja, poligon, renta - deklaracija, NP Pl. Jezera, dopis protiv migrantske rute 

Cazin-Rakovica, protiv gašenja seoskih općina jer su jedini preostali čuvari hrvatskog sela – osim ako tu ulogu 

oživljavanja sela izravno preuzme država, sa Hrvatskim cestama dogovorio da u novi čvor Grabovac - koji 

uskoro grade, stave naše kolektore, jer su inzistirali da to ugradimo mi, obećao posredovati da Općinsko vijeće 

općinski posjed u Novoj Kršlji daruje JU Rakovica kako bi se tamo pokrenula planirana gradnja "kuće špilje" sa 

NP.  PL.  Jezera,  odbio  poduprijeti zahtjev iz  Sarajeva da  novi  međudržavni prijelaz  bude  u  Kordunskom 

Ljeskovcu – oni su to prihvatili, pa pregovaraju sa Hrvatskom za lokaciju Hadžin potok – Bogovolja, jer se taj 

prijelaz nadovezuje na buduću brzu cestu Topusko - Cetingrad – Slunj – Bosiljevo. 
 

KLASA: 022-05/16-01/02 

URBROJ: 2133/16-16-1 

Rakovica, 15. ožujka 2016. godine 

 

 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 
 Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' br.   47/90, 

27/93 i 38/09), te članka 23. 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 18. ožujka 2016. godine 

podnosi 

 
IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA 

ZA 2015. GODINU 
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Članak 1. 

 

Sukladno Programu javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2015. godinu (''Službeni 

glasnik Općine Rakovica'', br. 11/15, 01/15 i 7/15) planirane su i izvršene glazbene i glazbeno scenske 

djelatnosti i muzejska djelatnost. 

 

Članak 2. 

  

Prikaz planiranih sredstava i aktivnosti, te ostvarenih planiranih aktivnosti i financiranih  sredstava za 

pojedina područja kulturnih djelatnosti i to: 

 
Djelatnost i korisnik/organizator Naziv programa/ planirana 

sredstva 
Utrošeni iznos / Način 

financiranja-plaćanja i 

namjena 
1.    GLAZBENA I GLAZBENO 

SCENSKA 
Očuvanje i promicanje 

kulturne baštine 
 

KUD Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 

Rakovica 
1.Aktivnost: Tekuće donacije 

udrugama koje promiču 

kulturu 

 
Tekuća donacija KUD-u 

„Izvor“ 

Planirano : 10.000,00 kn 

10.000,00 po zahtjevu i odluci 

o donaciji za rad društva 

Priredbe i manifestacije povodom:  Dana 
Općine Rakovica, proslave blagdana Sv. 

Antuna, proslava Sv. Jelene i  ljetnih 

manifestacija 

Organizator –OPĆINA RAKOVICA 

2.Aktivnost:Kulturne 
priredbe i manifestacije 

 
Reprezentacija za Dan 

Općine, Organiziranje 

zabavnih večeri u Rakovici, 

Obilježavanje Dana Općine, 

Organiziranje zabavne večeri 

u Drežnik Gradu 

Planirano: 38.824,27 

 
 

 
18.468,88 kn Podmirenje 

troškova manifestacija po 

računima ili ugovorima 

2.    MUZEJSKA DJELATNOST Program: Očuvanje i 

promicanje kulturne 

baštine 

 

Uređenje i sanacija starog Drežnik Grada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabava replika i eksponata za stari Drežnik 

Grad 

Aktivnost: Uređenje i 
sanacija starog Drežnik 

Grada 

 
Uređenje i sanacija ruševnih 

ostataka ziđa starog Drežnik 

Grada 

Planirano: 345.601,08 kn 

 
Kupnja replika oružja i 

opreme za prezentaciju 

turistima u prostoriji tamnice 

Planirano: 10.500,00 kn 

 

 
 
 
 

121.917,75 kn 

Troškovi -radovi na sanaciji 

ziđa starog grada sukladno 

ugovoru 

 
Plaćanje po računu ili ugovoru 

s dobavljačima po izradi 

   
SVE UKUPNO: 404.925,35 kn 150.386,63 kn 

 
Članak 3. 
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Iz tabelarnog prikaza u članku 2. ovog Izvješća vidljivo je da se najviše sredstava utrošilo na muzejsku 

djelatnost veznu za sanaciji i uređenju starog Drežnik Grada gdje su izvedeni radovi sanacije ziđa uz ulazno 

stubište. Ukupni trošak iznosio je 121.917,75 kn. 

U glazbeno scenskom dijelu financiran je rad kulturno-umjetničkog društva i održavanje manifestacija i 

događanja za blagdane i ljetne zabavne večeri i promidžbu u Grabovcu, Rakovici i Drežnik Gradu. 

 

Članak 4. 

 

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

 

KLASA: 612-01/15-01/01 

URBROJ: 2133/16-16-4 

Rakovica, 18. ožujka 2016. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 
Na temelju članka 28. stavka 4. 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, 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), Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI 
 

Programom  održavanja  komunalne  infrastrukture  u  2015.  godini,  u  daljnjem  tekstu:  Program, 

(„Službeni glasnik Općine Rakovica“ br. 11/15, 01/15, 03/15, i 07/15) određeni su radovi i financijski iznosi  za 

obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koji se financiraju iz sredstava komunalne naknade. 

 
Sredstvima prikupljenim od komunalne naknade u toku 2015. godine, sukladno članku 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, financirane su slijedeće komunalne djelatnosti na području Općine Rakovica: 

- odvodnja atmosferskih voda, 

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 

- održavanje javnih površina, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- održavanje groblja, 

- javna rasvjeta. 

 
Sukladno Zakonu o vatrogastvu dio sredstava komunalne naknade  koristio se i za financiranje redovne 

djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava Rakovica i Drežnik Grad za što je u toku 2015 godine utrošeno 

120.279,58 kn. 

 
Dio sredstva utrošen je i za rad mjesnih odbora na uređenju javnih površina naselja i to za MO: 

Rakovica 6.924,00 kn, MO Drežnik Grad 660,00 kn i MO Čatrnja 4.856,20 kn što sve ukupno iznosi 12.440,20 

kn. 

 
Tabelarni prikaz planiranih i utrošenih  sredstava komunalne naknade u 2015. godini sukladno članku 

22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu: 
 

 

 
KOMUNALNE 

DJELATNOSTI 

 
Plan iz komunalne 

naknade (kn) 

 
Utrošeno iz 

iz komunalne 

naknade (kn) 
1.Odvodnja atmosferskih voda 0,00 0,00 
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2.Održavanje javnih površina 121.300,00 11.175,00 

3.Održavanje nerazvrstanih cesta 370.000,00 120.002,79 

4. Održavanje groblja 20.000,00 19.992,50 

5.Javna rasvjeta 180.000,00 116.904,72 
6. Održavanje čistoće javnih površina 47.000,00 25.599,42 
UKUPNO: 738.300,00 kn 293.674,43 

 

Planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena jer su dijelom radovi financirani  iz drugih izvora, a dio 

sredstva mora se osigurati, odnosno prenijeti u 2016. godinu radi podmirenja obveza za prosinac u siječnju kao i 

podmirenja računa za čišćenje snijega u 2015. godini. 

 
Razmatrajući stanje zaduženosti, naplaćenosti i troškova komunalne naknade u 2015. godini,  s danom 

31.12.2015. godine isto je dalo slijedeće rezultate: 

- zaduženo je komunalne naknade ukupno za 2015. godinu 1.282.474,86 kn, što je u odnosu na 2014. 

godinu smanjenje za 925.067,84 kn koje je nastalo zbog uredbe Vlade RH o ukidanju obveze plaćanja 

komunalne naknade za vojno vježbalište „Eugen Kvaternik“. Problem ove naplate rješava se na višim 

institucijama, 

-     uplaćeno je s dugovanjima iz proteklih godina ukupno 901.049,06 kn, 

- utrošeno je: za komunalne usluge 293.674,43 kn, za vatrogastvo 120.279,58 kn i za aktivnosti na javnim 

površinama Mjesnih odbora 12.440,20 kn, što sve ukupno iznosi 426.394,21 kn, 

- uz sredstva komunalne naknade u 2015. godini utrošena su i prenesena sredstva komunalne naknade te 

ostalih prihoda proračuna u iznosu od ukupno 679.668,16 kn. 

 
Neutrošena, sačuvana, sredstava komunalne naknade u 2015. godini   prenose se u 2016. godinu u 

iznosu od 474.654,85 kn, te su namijenjena za financiranje troškova komunalnih usluga  u prvom tromjesečju i 

to za trošak   javne rasvjete i čišćenja snijega. Isto je neophodno zbog daljnje likvidnosti poslovanja i malog 

priliva sredstva u prvom tromjesečju u odnosu na nastale obveze. 

 
Održavanje prometnica i javnih površina u toku 2015. godine povjereno je općinskom trgovačkom 

društvu Rakovica d.o.o.. 

 
Održavanje javne rasvjete ugovorom je povjereno na izvršavanje obrtu Elko Rad iz Slunja. 

 
Poslove zaštite napuštenih i izgubljenih životinja i poslove higijeničarske službe,   ugovorom je 

povjereno Centru za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednim proizvodima d.o.o. , Karlovac. 

 
U toku 2015. godine zbog nedostatka sredstava nije vršeno pojačano održavanje prometnica - 

asfaltiranje. 

 
Najveći prihod komunalne naknade u 2015. godini nije naplaćen od  Vojnog poligona Eugen Kvaternik 

zbog zakonske odredbe o oslobađanju plaćanja , te je isto značajno utjecalo na preraspodjelu ostalih prihoda 

proračuna na troškove održavanja komunalne infrastrukture. 

 
Od značajnijih obveznika veći iznosi komunalne naknade uplaćeni su od  autokampa ''Korana'' u Čatrnji 

u iznosu od 120.239,40 kn, hotel ''Grabovac'' u iznosu od 88.215,96 kn, te  autokamp ATG ''Grabovac'' u iznosu 

od 71.628,48 kn, odnosno sve ukupno 280.083,84 kn, a preostali iznos uplaćen je po računima građana i ostalih 

pravnih osoba. 

 
Najveći troškovi održavanja komunalne infrastrukture su vezani uz radove održavanja nerazvrstanih 

prometnica (nasipanje makadamskih prometnica) i javne rasvjete (troškovi potrošnje i održavanja). 

 
Troškovi javne rasvjete: 

 
Troškovi održavanja javne rasvjete smanjuju se mjerama štednje kroz regulaciju paljenja i gašenja 

rasvjete u noćnim satima  na način da se  javna rasvjeta gasi u svim naseljima u periodu od 24,
00

- 5,
00 

sati. Za 
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učinkovitiju uslugu javne rasvjete planira se u toku 2016. godine izraditi projekt revizije javne rasvjete s 

mjerama uštede  i  preraspodjele rasvjetnih tijela  u  skladu s  zakonskim obvezama vezanim uz  osvjetljenje 

državnih i lokalnih prometnica. 

 
Troškovi nerazvrstanih cesta: 

 
Nerazvrstane ceste održavane su iz sredstava komunalne naknade i prenesenih sredstava u ukupnom 

iznosu od 167.191,50 kn, a izvedeni su radovi uređenja autobusnih stanica i nadstrešnica,  nasipanja i  krpanju 

udarnih rupa makadamskih prometnica, nasipanja bankina, uklanjanja pijeska i malčiranje i sječa u cestovnom 

pojasu, što je provedeno na dijelovima ili cijelim dionicama, ovisno o stanju prometnice u naseljima: Jelov 

Klanac, Močila, Rakovica, Stara Kršlja, Nova Kršlja, Drežnik Grad, Grabovac, Korana, Selište Drežničko, 

Drage, Broćanac, Čatrnja, Brezovac, Lipovac, Oštarski Stanovi, Rakovičko Selište, Brajdić Selo i Korita do 

groblja. Uz navedeno vršena je košnja i uređenje cestovnog zemljišta i održavanje propusta. Stavka održavanja 

vezana je i uz  troškove zimske službe-čišćenja snijega sa prometnica što je ujedno i najveća stavka troškova, a u 

2015. godini utrošeno je 313.603,25 kn. 

 
Troškovi javnih površina: 

 
Održavanje javnih  površina  obuhvatilo  je  redovnu  košnju  više  puta  godišnje,  održavanje  nasada, 

uklanjanje  otpada,  održavanje  dječjih  igrališta,  trgova,  pješačkih  staza,  javnih  zelenih  površina,  spomen 

obilježja, autobusna ugibališta i nadstrešnica, oglasnih ploča, dopunu prometne signalizacije i dr. na području 

Općine. 

 
Održavanje groblja i mrtvačnica: 

 
U toku 2015. godine izvršeni su radovi na krečenju unutarnjih prostorija i saniranju vanjskih stupova 

mrtvačnica Rakovica i Drežnik, te su podmireni troškovi osiguranja objekata, što je ukupno iznosilo 21.491,02 

kn. 

 
Održavanje čistoće javnih površina: 

 
Radovi provedeni na održavanju čistoće javnih površina vezani su najvećim dijelom za uklanjanje 

uginulih, napuštenih ili stradalih životinja te uz odvoz otpada sa javnih površina. 

 
Sve izvršene aktivnosti neophodne za osnovno održavanje komunalne infrastrukture nisu se mogle 

izvršiti samo sredstvima komunalne naknade već su osigurani i drugi izvori financiranja iz proračuna Općine. Od 

15.12.2015. godine djelatnica zaposlena na poslovima naplate općinskih prihoda prestala je s radom te se za 

navedene poslove koristi djelatnica na stručnom osposobljavanju. U toku 2015. godine radilo se na 

osposobljavanju djelatnice i uvođenju novog programa za obračun i evidentiranje obveznika komunalne naknade 

koji će se primjenjivati za period obračuna od travnja 2016. godine. 
 

 
KLASA: 363-02/15-01/02 

URBROJ: 2133/16-15-5 

Rakovica, 18. ožujka 2016. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
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Na temelju članka 30. stavka 5. 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, 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), Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI 

 
I. 

 
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za pe riod 2015. godine („Službeni 

glasnik Općine Rakovica“ br. 11/15, 01/15, 03/15, i 07/15) daje se izvješće o izvršenju Programa po slijedećim stavkama radova: 
 
 
 

 
1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

 
 
 

PLANIRANO (kn) 

 

 
 
 

IZVRŠENO (kn) 

 

 
POSTOTAK 

IZVRŠENJA (%) 

1.1.Javne površine 277.400,00 233.913,08 84,32 

Kapitalne donacije TZ Rakovica 70400,00 70000,00 99,43 

Kapitalne donacije JU Rakovica 82000,00 82000,00 100,00 

Izgradnja javnih površina u PZ Grabovac 100000,00 57150,00 57,15 

Nabava opreme za "Astro park" 25000,00 24763,08 99,05 

    

1.2.Nerazvrstane ceste 918.407,79 240.684,59 26,21 

Izgradnja cesta u naselju Grabovac, 

Sadilovac, Broćanac 
 

602532,36 
 

16600,00 
 

2,76 

Prometna i turistička signalizacija 2000,00 1592,50 79,63 

Izgradnja prometnice i parkir. za autobuse 200000,00 138132,09 69,07 
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Zaštitna ograda i odbojnici 63775,43 36360,00 57,01 

Projektna dokumentacija za prometnice 30000,00 30000,00 100,00 

Rekonstrukcija prometnica 20100,00 18000,00 89,55 

    

1.3.Groblja i mrtvačnice 48.000,00 0,00 0,00 

Nabava nove opreme u objektima 

mrtvačnica 
 

48000,00 
 

0,00 
 

0,00 

    

1.4. Javna rasvjeta 150.000,00 0,00 0,00 

Izgradnja javne rasvjete i NN mreže u 

PZ Grabovac 
 

150000,00 
 

0,00 
 

0,00 

    

 

 
2.2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I 

NABAVA OPREME 

 

 
 
 

1.838.000,00 

 

 
 
 

1.398.207,03 

 

 
 
 

76,07 

2.1.Prijevoz putnika 0 0,00 0 

 

 
2.2.Održavanje čistoće (nabava kontejnera 

i kanti za selektivni otpad, izgradnja deponije 

"Ćuić Brdo", uređenje zelenih otoka) 

 

 
 
 

1838000,00 

 

 
 
 

1398207,03 

 

 
 
 

76,07 

2.3.Tržnice na malo 0 0,00 0 

UKUPNO 3.231.807,79 1.872.804,70 65,19 
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II. 

 

Prikaz planiranih i utrošenih sredstava daje postotak izvršenja od 65,19 %. 
 

Postotak izvršenja je manji od planiranog Programom najvećim dijelom zbog nedostatka financijskih sredstava. U toku 2015. god ine sredstva općih prihoda 

umanjena su zbog obveze isplate povrata poreza iz Općinskog proračuna, kao i usmjeravanja svih prihoda na realizaciju započetih projekata kao što su: nova ka tastarska 

izmjera, izgradnja poslovnog objekta, nabava opreme za selektivni otpad i druge investicije i održavanja postojećih objekata i komunalne infrastrukture. 
 

Projekt izgradnje prometnica naselja realiziran je samo sa 2,76 % za troškove izmjene projektne dokumentacije potrebne radi i shođenja     odobrenja za gradnju. 

Projekt rekonstrukcije prometnica aplicirati će se za sredstva EU, te je potrebno osigurati vlastita sredstva za realizaciju.     Projekt javne rasvjete i niskonaponske mreže u PZ 

Grabovac kao i nabava opreme za mrtvačnice nisu realizirani zbog nedostatka sredstava. 

 
III. 

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

KLASA: 363-02/15-01/01 
URBROJ: 2133/16-16-5 
Rakovica, 18. ožujka 2016. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
 

 
Na temelju stavka 2. članka 85. 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) Općinski načelnik općine Rakovica podnosi 

 
IZVJEŠĆE 

o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2015. godini  o osnovanosti pokretanja postupka  za izradu izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 
 

 
 

Općina Rakovica Odlukom o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica od  27.05.2015  godine („Službeni glasnik Općine Rakovica“ br. 1/15) 

počela je s primjenom drugih Izmjena i dopunjena prostornog plana uređenja Općine Rakovica. 

 
U periodu  od 01.01.2015 do 31.12.2015 godine  zaprimljeno je 8 zahtjeva za izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Rakovice od čega 7 fizičkih osoba i 1 

pravne osobe. 
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Prikaz zahtjeva i prijedlog rješenja: 

 
Red. 

 
broj 

Podnosioc 

zahtjeva 
Zahtjev-razlog iniciranja izmjena 
PPUO 

Prijedlog rješenja  

1 Turkalj Zvonko 

 
Drežnik Grad 66 

 
Rakovica 

Traži se uvrštavanje u građevinsko 
područje u naselju Drežnik Grad k.č. 

br. 413 u k.o. Drežnik jer je jedan dio 

objekta van građevinskog područja, a 

prijašnjim planovima ista je bila u 

cijelosti građevinska. 

Proširenje građevinske zone dijela k.č. br. 
413 uz prometnicu naselja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Marjanović Mate 

 
Čatrnja 124 

 
Rakovica 

Traži se prenamjena k.č. br. 182/4 i 
182/6 u k.o. Nova Kršlja u 

građevinsko zemljište u naselju Nova 

Kršlja Kršlja radi formiranja 

građevinskg zemljišta za djecu 

K.č. br. 182/4 nalazi se između stare i nove 
ceste i ne zadovoljava propisane uvjete 

širine građevinske parcele, te nije pogodna 

za gradnju. K.č. br. 182/6 pogodna je za 

gradnju te se predlaže građevinsko 

područje u dubinu sukladno postojećim 

zonama gradnje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BROJ 1/2016.                                          S L U Ž B E N I  GLASNIK OPĆINE RAKOVICA                                          2 9  

 

 
 

 
 

 

 
3 Rade Devrnja 

 
Lipovača 50 

 
Rakovica 

Ukidanje dijela građevinskog 
područja radi korištenja kompletnog 

zemljišta u poljoprivredne svrhe k.č. 

br. 669/1, 669/2 i 676 u k.o. Sadilovac 

u naselju Lipovača 

Prihvaća se prijedlog jer za dio 
građevinskog zemljišta nije bilo interesa. 

 

4 Hodak Ilija 

 
Selište Drežničko 

73 

 
Rakovica 

Postojećim granicama građevinskog 
područja nije obuhvaćena cijela 

okućnica-izgrađeni objekti, te se traži 

proširenje građevinskog područja na 

izgrđeni dio zemljišta k.č. br. 859/2, 

k.o. Drežnik 

Prijedlog je opravdan  
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5 Ćaćić Jovo 

 
Kordunski 

Ljeskovac 

Zemljište k.č. br. 1202/2 u k.o. Nova 
Kršlja dijelom je uz prometnicu 

građevinsko što nije dovoljno za 

podjelu građevinskih parcela na 4 

nasljednika, te se moli planiranje 

građevinskog područja cijelom 

dužinom uz prometnicu kako bi se 

osigurali uvjeti za gradnju svim 

suvlasnicima. 

Prijedlog je opravdan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Kristina Radić 

 
Ul. nadbiskupa 

Posilovića 13 

 
Sisak 

Zemljište označeno k.č. br. 665/1 u 
k.o. Drežnik nije uvršteno u 

građevinsku zonu te se traži 

uvrštavanje istog radi planirane 

gradnje 

Zemljište uknjiženo kao staro kućište i 
može se rekonstruirati sukladno 

odredbama prostornog plana ali stranka 

želi graditi novi objekt te se prihvaća 

prijedlog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 AMD d.o.o. 

 
Zagrebačka 18 

 
Gospić 

Zemljište označeno k.č. br. 1017/1, 
1017/2, 1017/3, 1017/4, 1018, je u 

građevinskoj zoni stambene namjene, 

a k.č. br. 1019/1, 1019/2 i 1343/12 su 

poljoprivredno zemljište sve u k.o. 

Drežnik Zemljište se dijelom koristilo 

kao stambeno poslovno ugostiteljske 

namjene. Za potrebe izgradnje novih 

ugostiteljsko turističkih objekata traži 

se prenamjena iz stambenog i 

poljoprivrednog u ugostiteljsko- 

turističku namjenu T1 hotel za što je 

priložen elaborat za prenamjenu 

izrađen od Arhingtrade d.o.o. Zagreb 

U cilju poboljšanja usluga turističke 
ponude i obnove ratom uništenih 

poslovnih i stambenih objekata koji su 

nagrđivali naselje prihvaća se prijedlog 

formiranja zone T1. 
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U toku sastavljanja izvješća do 03.03.2016 godine dostavljene su još tri zahtjeva za dopunu građevinskog područja u naseljima: Rakovičko Selište, Rakovica i Oštarski 

Stanovi. 

Obzirom na dostavljene zahtjeve i opravdanost istih u smislu budućeg gospodarskog rasta i  razvoja kao i osiguranja uvjeta za naseljavanje predlaže se donošenje Odluke o 

trećim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica, kojim bi se korigirale namjene površina, isti uskladio sa zakonskim propisima i izmjenama i 

dopuna Prostornog plana Karlovačke županije. 

 
KLASA: 350-02/15-01/16 

URBROJ: 2133/16-16-1 

Rakovica, 03. ožujka 2016. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 
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''SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE RAKOVICA" 
 

Izdavač – Općina Rakovica 
 

 

Uredništvo: 
 

Općinski načelnik: Franjo Franjković - glavni i odgovorni urednik  

Privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Vesna Rastovac, struč.spec.oec. 

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

 
Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica 

 
Telefon:  047 784 102 

              047 784 011 

               047 784 078 

 
Fax:   047 784 039 

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

                                                        
 

 
 

Izlazi prema potrebi 
 
 
 
 

www.rakovica.hr 

mailto:rakovica@ka.t-com.hr
http://www.rakovica.hr/

