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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 31. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2016. 

godine donijelo je 

          

ZAKLJUČAK 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 

na području Općine Rakovica za 2015. godinu. 

II 

  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 612-07/16-01/01 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 01. kolovoza 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 31. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2016. 

godine donijelo je 

          

ZAKLJUČAK 
 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Turističke 

zajednice Općine Rakovica za 2015. godinu. 

II 

  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 334-01/16-01/01 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 01. kolovoza 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 31. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2016. 

godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog 

društva Crvenog križa Slunj za 2015. godinu. 

 

II 

  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 550-05/16-01/01 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 01. kolovoza 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 31. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2016. 

godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 
 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Udruge 

hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine 

Rakovica za 2015. godinu. 

II 

  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 560-07/16-01/01 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 01. kolovoza 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 - 
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pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica  

na 31. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2016. 

godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 
 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog 

društva Spelekom d.o.o. za 2015. godinu. 

  

II 

  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 325-01/16-01/01 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 01. kolovoza 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 31. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2016. 

godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 
 

I 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog 

društva Rakovica d.o.o. za 2015. godinu. 

II 

  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 363-01/16-01/03 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 01. kolovoza 2016. godine                                           

                                                                                  

Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

 Općinsko vijeće Općine Rakovica na 

temelju članka 8. 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, a na prijedlog 

Odbora za obilježavanje Dana Općine Rakovica i 

ostalih manifestacija, na svojoj 31. sjednici 

održanoj dana 01. kolovoza 2016. godine donijelo 

je 

ODLUKU 

o dodjeli javnih priznanja 
 

I. 

 

 Općinsko vijeće Općine Rakovica 

povodom Dana Općine 05. kolovoza 2016. godine 

dodjeljuje ZAHVALNICE, i to: 

1. za iskazanu hrabrost i domoljublje u 

Domovinskom ratu - posthumno 

 

1.1.  ŽELJKU BROZOVIĆU, 
 

2. za poseban doprinos demografskoj obnovi  

 

2.1. obitelji MARIJANE I ANTUNA 

HODAKA, 

 

3.  za ukupan doprinos u organizaciji rada 

braniteljske udruge i očuvanje tradicije 

Domovinskog rata u Općini Rakovica 

 

3.1.             MILANU HODAKU.  

 

II. 

 

 Javna priznanja iz točke 1. ove Odluke 

uručit će se dana 04.08.2016. godine na Svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica. 

 

III. 

 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 021-05/16-01/14 

URBROJ: 2133/16-16-2 

Rakovica, 01. kolovoza 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 svojoj 31. sjednici održanoj dana 01. 

kolovoza 2016. godine donosi 

 

PROGRAM 

poticanja i razvoja poduzetništva 

na području Općine Rakovica u 2016. 

godini 
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Članak 1. 

 

 Program poticanja i razvoja poduzetništva 

donosi se s ciljem poticanja samozapošljavanja, te 

rasta i razvoja poduzetništva na području općine 

Rakovica u 2016. godini. 

Programom se utvrđuje namjena poticajnih 

sredstva, te način i mjerila dodjele poticajnih 

sredstava. 

 

Članak 2. 

 

 Općina Rakovica svojim Proračunom 

predvidjela je financijska sredstva u iznosu od 

ukupno 100.000,00 kn kroz Program 

Poduzetništvo, Aktivnost: Poticanje ostalih 

poduzetničkih djelatnosti, pozicije R189 i R 189-1. 

Sredstva poticaja dodjeljuju se 

poduzetnicima (obrti i trgovačka društva) s 

prebivalištem i registracijom tvrtke na području 

općine Rakovica koji: 

- posluju duže od jedne godine i imaju najmanje 

jednog stalno zaposlenog, 

- novo su  registrirani poduzetnici u toku 2016. 

godine s najmanje jednim zaposlenim, 

- imaju podmirene obveze prema Općini Rakovica i 

tvrtkama u njenom vlasništvu, 

- imaju podmirene obveze javnih davanja koja prati 

porezna uprava (uključujući i poduzetnike koji 

imaju nepodmirena davanja prema Općini Rakovica 

u slučaju da im je odgođena ili odobrena obročna 

otplata koja se redovno podmiruje). 

 Korisnik sredstava obvezan je od dana 

potpisivanja Ugovora o poticajnim sredstvima 

poduzetništva najmanje 12 mjeseci obavljati 

djelatnost na području Općine Rakovica, a sredstva 

iskoristiti namjenski sukladno sklopljenom ugovoru 

kojim će se definirati ostala  prava i obveze. 

   

Članak 3. 

 

Planirana sredstva  iz članka 2. ovog 

programa dodijelit će se za: 

1. sufinanciranje izrade investicijskih studija, 

aplikacija, elaborata, cost benefit analizu – CBA i 

drugih dokumenata potrebnih za kandidiranje ili 

pripremu dokumentacije na natječaje europskih 

fondova, ministarstava ili sličnih davatelja 

bespovratnih ili kreditnih sredstava, 

2. izradu projektne dokumentacije potrebne  za 

ishođenje odobrenja za gradnju, 

3. izgradnju ili rekonstrukciju poslovnih objekata . 

Članak 4. 

 

       Sufinanciranje izrade investicijskih studija, 

elaborata, cost benefit analiza – CBA i drugih 

dokumenata potrebnih za kandidiranje ili pripremu 

dokumentacije na natječaje strukturnih i drugih 

europskih fondova, ministarstava ili sličnih 

davatelja bespovratnih ili kreditnih sredstava 

osigurava se u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn uz 

uvjet da se po jednom korisniku može isplatiti 

najviše 5.000,00 kn odnosno do 50 % ukupnog 

troška elaborata. 

Za izradu projektne dokumentacije 

potrebne za ishođenje odobrenja za gradnju 

osigurava se ukupno 40.000,00 kn uz uvjet da se po 

korisniku može isplatiti najviše 10.000,00 kn 

odnosno do 50 % ukupnog troška projekta 

Za izgradnju ili rekonstrukciju objekata 

proizvodne namjene ili manjih  poslovnih prostora 

koji zapošljavaju do 1-3 radnika ili služe za 

samozapošljavanje osigurava se ukupno 30.000,00 

kn uz uvjet da se po korisniku može isplatiti najviše 

10.000,00 kn odnosno do 50 % ukupnog troška 

radova. 

Odobrena sredstva mogu se uplatiti na 

račun dobavljača ili izvršitelja radova ili usluge uz 

dokaz korisnika poticaja da je prethodno uplatio 

razliku ukupnog troška, ili na račun korisnika 

poticaja  ako je usluga izvršena u potpunosti u toku 

2016. godine uz predočenje računa ili situacije i 

dokaza o izvršenoj uplati dobavljaču. 

 

Članak 5. 

 

 Podnositelji su uz zahtjev na tiskanici 

dužni priložiti: 

- dokaz o registraciji djelatnosti, 

- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s 

osnova javnih davanja, 

- dokaz o podmirenim obvezama prema Općini 

Rakovica, Spelekom d.o.o, Rakovica d.o.o. i 

Turističkoj zajednici Općine Rakovica, 

- dokaz o plaćanju za izvedene radove  u 2016. 

godini račun ili situacija izvođača i kopija izvoda 

žiro računa iz kojeg je vidljiva uplata, a za radove 

koji se tek planiraju ponuda izvođača radova ili  

ugovor sa izvođačem,  

- dokaz o broju zaposlenih izdanom od Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje. 

 

Članak 6. 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da po 

osiguranju sredstava u Proračunu Općine Rakovica 

raspiše natječaj koji će se objaviti na web stranici 

Općine Rakovica i oglasnim pločama naselja s 

rokom za prijavu na isti 15 dana od dana objave. 

Odluku o odabiru donijet će Općinsko vijeće na 

osnovu prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Rakovica. 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica''. 

 

KLASA: 302-01/16-01/04 
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URBROJ: 2133/16-16-1 

Rakovica, 01. kolovoza 2016.   

   

Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

 Na temelju članka 23. Statuta Općine 

Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

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

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica 

na 31. sjednici održanoj  dana 01. kolovoza 2016. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

 

I 

 

 Odobrava se isplata sredstava kapitalne 

pomoći Spelekom d.o.o. za plaćanje izvedenih 

radova izgradnje priključnog cjevovoda javne 

vodovodne mreže do višenamjenskog objekta 

''Petar Vrdoljak'' u Rakovici. 

 

II 

 

 Isplata sredstva vršit će se na osnovu 

dostavljenih situacija i računa ispostavljenih 

sukladno sklopljenim ugovorima s izvođačem 

radova Niskogradnja d.d. Karlovac,  Ugovor br. 

01/16 i nadzornim inženjerom Planum d.o.o. 

Karlovac Ugovor br. 02/16. 

 

III. 

 

 Općinski načelnik vršiti će isplate 

sredstava kapitalne pomoći na osnovu zahtjeva 

Spelekom d.o.o.  i priložene ovjerene  situacije za 

radove i računa za usluge nadzora. Isplata se vrši po 

stvarno izvedenim radovima i uslugama, a u okviru 

ugovorenih iznosa za iste koji za radove iznosi 

316.532,50 kn a za usluge nadzora 6.235,69 kn. 

 

IV. 

 

 Isplata će se vršiti iz sredstva Proračuna 

Program Izgradnja komunalne infrastrukture, 

Kapitalni projekt Izgradnja sustava vodoopskrbe i 

odvodnje. 

 

V. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja.  

KLASA: 400-01/15-01/05 

URBROJ: 2133/16-16-4 

Rakovica, 01. kolovoza 2016. godine 

  

Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

 Na temelju članka 23. Statuta Općine 

Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

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

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica 

na 31. sjednici održanoj  dana 01. kolovoza 2016. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

 

I 

 

 Odobrava se isplata sredstava kapitalne 

pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika, 

Rakovica, za financiranje računalne opreme. 

 

 Sredstva kapitalne pomoći odobravaju se u 

iznosu od 49.967,11 kn te će se isplatiti iz 

Proračuna Općine Rakovica s pozicije 154-2 – 

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 

proračuna. 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja. 

   

KLASA: 402-08/16-01/10 

URBROJ: 2133/16-16-3 

Rakovica, 01. kolovoza 2016. godine 

  

Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

 Na temelju članka 23. Statuta Općine 

Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

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

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica 

na 31. sjednici održanoj  dana 01. kolovoza 2016. 

godine donosi 

 

ODLUKU 
 

I 

 

 Odobrava se isplata sredstava kapitalne 

pomoći Hrvatskim vodama za sufinanciranje 

projekta vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije 

Plitvička jezera, u iznosu od 264.000,00 kuna bez 

poreza na dodanu vrijednost, sve sukladno Ugovoru 

o sufinanciranju projekta ''Projekt vodoopskrbe i 

odvodnje aglomeracije Plitvička jezera'' i Ugovoru 

o partnerstvu na projekt ''Projekt vodoopskrbe i 

odvodnje aglomeracije Plitvička jezera''. 

 

II 
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 Općinski načelnik vršit će isplate sredstava 

kapitalne pomoći na osnovu zahtjeva Hrvatskih 

voda, sve sukladno članku 4. Ugovora o 

sufinanciranju projekta ''Projekt vodoopskrbe i 

odvodnje aglomeracije Plitvička jezera''. 

 

III. 

 

 Isplata će se vršiti iz sredstva Proračuna 

Program Izgradnja komunalne infrastrukture, 

Kapitalni projekt Izgradnja sustava vodoopskrbe i 

odvodnje. 

 

IV. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja. 

 

KLASA: 325-01/15-01/03 

URBROJ: 2133/16-16-27 

Rakovica, 01. kolovoza 2016. godine 

  

Predsjednik općinskog vijeća 

Zoran Luketić, bacc.oec. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 

 Na temelju članka 81. stavka 2. Zakona o 

vodama (''Narodne novine'' br. 153/09, 63/11, 

130/11, 56/13 i 14/14) 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 27. lipnja 2016. godine donosi 

 

ODLUKU 

o privremenim mjerama za ograničenje 

korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog 

sustava na području Općine Rakovica 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1.  

 

 Ovom odlukom privremeno se 

ograničava korištenje vode iz javnog 

vodoopskrbnog sustava na cijelom području 

Općine Rakovica u periodu od 15. lipnja do 15. 

rujna 2016. godine, zbog smanjenja dotoka vode iz 

sustava Plitvička jezera i znatnog povećanja 

potrošnje. 

 

Članak 2. 

 

 Ograničenje korištenja vode u smislu ove 

Odluke odnosi se na slijedeće: 

- zabranu pranja vozila i parkirališta, 

- zabranu zalijevanja vrtova i 

okućnica te drugih površina iz 

javnog vodoopskrbnog sustava, 

putem cijevi, prskalica i sličnih 

uređaja, 

- zabranu punjenja bazena, osim 

bazena izgrađenih na temelju 

propisa o građenju. 

 

Članak 3.  

 

 U slučaju privremenog ograničenja 

potrošnje vode trgovačko društvo Spelekom d.o.o. 

osigurat će dopremu nedostajućih količina vode 

cisternama. 

 

II. NADZOR 

 

Članak 4. 

 

Nadzor nad primjenom ove Odluke 

provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica. 

 U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovog 

članka komunalni redar je ovlašten: 

1. nadzirati primjenu ove Odluke,  

2. predložiti izdavanje obveznog 

prekršajnog naloga, 

3. naplaćivati novčane kazne na mjestu 

počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde. 

 

III. PREKRŠAJNE ODREDBE 

 

Članak 5. 

 

 Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 

kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba i 

odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom 

kaznom od 5.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i 

osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, te 

novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna 

pravna osoba ako postupi protivno odredbama Ove 

Odluke. 

 

Članak 6. 

 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti 

novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat 

će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da 

novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od 

dostave prekršajnog naloga. 

  

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 7. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 

KLASA: 325-03/15-01/02 

URBROJ: 2133/16-16-1 

Rakovica, 27. lipnja 2016. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 

 

 

Na temelju članka 10. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 

39/13, 48/15) 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 podnosi  

 

IZVJEŠĆE 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. 

godinu 

 

1. UVOD  

 

Općinsko vijeće Općine Rakovica na 

svojoj  11. sjednici održanoj 17. ožujka 2010. 

godine, donijelo je Odluku o agrotehničkim 

mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara 

na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na 
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području Općine Rakovica („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj: 09/2010; dalje u tekstu: 

Odluka).  

 

Sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 

samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i 

Agenciji za poljoprivredno zemljište godišnje 

izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 

31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu 

godinu.  

 

Člankom 4. Odluke, kao agrotehničke 

mjere su: 

 

-  zaštita od erozije, 

-  sprečavanje zakorovljenosti, 

-  zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta 

bilja na određenom području, 

-  suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

-  korištenje i uništavanje biljnih otpadaka. 

 

 

Općina Rakovica raspolaže ukupno s  

17.292  ha poljoprivrednih površina, što predstavlja 

oko 67,6% ukupne površine općine. U privatnom 

vlasništvu se  7.019 h a u državnom 10.272 h. 

Šumske površine zauzimaju ukupno 7.730 ha ili 30 

% ukupne površine općine. 

Šume na području općine u nadležnosti su 

Uprave šuma Karlovac, koja djeluje u sastavu 

javnog poduzeća za gospodarenje šumama i 

šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj 

«Hrvatske šume» 

 

2. EROZIJA 

 

Na području Općine Rakovica u 2015. 

godini nije bilo posljedica od erozije tla. 

 

3. MJERE SPREČAVANJA 

ZAKOROVLJENOSTI 

 

 Općina Rakovica je u 2015. godini kroz 

Program poticanja poljoprivrede sufinancirala 

usluge malčiranja obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima te na taj način pokrenula poticajne 

mjere za rješavanje problema velikih zapuštenih i 

neobrađivanih poljoprivrednih površina. 

 

Najveći problemi u sprečavanju 

zakorovljenosti javljaju se zbog neriješenih 

imovinsko pravnih odnosa, tj. na nekim česticama 

ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive van 

Republike Hrvatske. I većina istih je nedostupna. 

 

4. ZABRANA, ODNOSNO OBVEZA UZGOJA 

POJEDINIH VRSTA BILJA NA 

ODREĐENOM PODRUČJU 

 

Na području Općine Rakovica u 2015. 

godini nije bilo preventivnih mjera za zabranom 

odnosno obvezom uzgoja pojedinih vrsta bilja. 

 

5. SUZBIJANJE BILJNIH BOLESTI I 

ŠTETNIKA 

 

Na području Općine Rakovica u 2015. 

godini poljoprivrednici su bili sami dužni suzbijati 

bolesti i štetnike uz obveznu primjenu propisa za 

održivu uporabu pesticida. 

 

6. KORIŠTENJE I UNIŠTAVANJE BILJNIH 

OTPADAKA 

 

 Na području Općine Rakovica 

poljoprivrednici su uklanjali sa poljoprivrednih 

površina biljne ostatke koji bi mogli biti uzročnici 

širenja biljnih bolesti ili štetnika. 

 

 7. ZAKLJUČAK  

 

Poljoprivredno zemljište na području 

Općine Rakovica u najvećem dijelu se koristi kao 

oranice i vrtovi te dio kao livade i pašnjaci. Od 

ukupne površine poljoprivrednog zemljišta najveći 

kompleksi nalaze se u državnom vlasništvu i ne 

obrađuje se oko 60 % istih.  Općina Rakovica 

nastoji, prije svega mjerama poticaja primarne 

poljoprivredne proizvodnje, potaknuti vlasnike i 

posjednike zemljišta na njihovo redovito 

obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti.  

 

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Rakovica. 

 

KLASA: 320-02/16-01/02 

URBROJ: 2133/16-16-3 

Rakovica,  29. lipnja 2016. godine.  

      

OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković 

 

 

Na temelju članka 29. Odluka o uvjetima i 

načinu davanja u zakup javnih površina za 

postavljanje kioska i pokretnih naprava (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 07/11), 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 dana 01. srpnja 2016. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama 

O D L U K E 



BROJ 4/2016.                                          S L U Ž B E N I  GLASNIK OPĆINE RAKOVICA                                          1 0  

 

 

o visini zakupnine za štandove i  zemljišta - 

javne površine  namijenjene postavljanju 

kioska i drugih pokretnih i sličnih naprava 
 

 

Članak 1. 

 

U članku 2. stavku 1. Odluke o visini 

zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine 

namijenjene postavljanju kioska i drugih pokretnih i 

sličnih naprava (''Glasnik Karlovačke županije'', 

broj 07/11 i ''Službeni glasnik Općine Rakovica'', 

broj 03/14) pod točkom 7. iza podstavka 4. dodaje 

se novi podstavak koji glasi: 

 

''- za ostale namjene...........100,00 kn/dan.'' 

 

Stavak 2. briše se. 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 

KLASA: 363-01/11 -01/04 

URBROJ: 2133/16-16-3 

Rakovica, 01. srpnja 2016. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Franjo Franjković



 

 

 

 

''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 

                                                                       047 784 006 

                                                                       047 784 078 

 

    Fax:   047 784 039 

 

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

 

 

Izlazi prema potrebi 

 

 

 

www.rakovica.hr 

 

 


