
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI  

ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  
ZA 2011. GODINU 

 
 
 
OPĆINA RIBNIK 
_________________________________________ 

(naziv tijela javne vlasti) 

RIBNIK B.B., 47 272 RIBNIK 

_________________________________________ 

(adresa, sjedište) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama: 

 

 

1.  broj zaprimljenih zahtjeva za 

informacije 

7 

2.  broj usvojenih zahtjeva 7 

3.  broj izdanih obavijesti, sukladno 

članku 15. stavku 2. Zakona o 

pravu na pristup informacijama  

0 

4.  broj odbijenih zahtjeva i razlozi 

odbijanja 

0 

5. broj odbijenih zahtjeva  i razlozi 

odbijanja, sukladno članku 8. 

stavku 1.  Zakona o pravu na 

pristup informacijama 

0 

6. broj odbačenih zahtjeva i razlozi 

odbacivanja 

0 

7. broj ustupljenih zahtjeva 

 

0 

8. 

 

broj zaprimljenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

0 

9. broj usvojenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

0 

10. 

 

broj odbijenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

0 

11.  broj odbačenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

0 



12.  broj zahtjeva riješenih u roku 7 

13.  broj zahtjeva riješenih izvan roka 0 

14. broj neriješenih zahtjeva 0 

15. broj izjavljenih ţalbi 0 

16. broj usvojenih ţalbi 0 

17.  broj odbijenih ţalbi 0 

18. broj odbačenih ţalbi 

 

0 

19. broj podnesenih tuţbi 0 

20. visina ostvarene naknade iz 

članka 19.  Zakona o pravu na 

pristup informacijama 

5,00 kuna 

21. informacije koje su objavljene 

sukladno obvezama utvrđenim 

člankom 20. Zakona o pravu na 

pristup informacijama 

„Glasnik Karlovačke županije“, odluke 

predstavničkog i izvršnog tijela kako 

slijedi: 
Odluke sa 15. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ribnik odrţane dana 29. prosinca 

2010. godine, GKŢ 01/11: 

1. Proračun Općine Ribnik za 2010. 

godinu nakon izmjena i dopuna. 

2. Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o izvršenju Proračuna Općine 

Ribnik za 2010. godinu. 

3. Odluka o izmjenama i dopunama 

Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu. 

4. Odluka o izmjenama i dopunama 

Programa kapitalnih i tekućih donacija 

Općine Ribnik za 2010. godinu. 

5. Odluka o izmjenama i dopunama 

Socijalnog programa Općine Ribnik za 

2010. godinu. 

6. Proračun Općine Ribnik za 2011. 

godinu. 

7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine 

Ribnik za 2011. godinu. 

8. Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području 

Općine Ribnik za 2011. godinu. 

9. Program odrţavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2011. godinu. 

10. Program kapitalnih i tekućih donacija 

Općine Ribnik za 2011. godinu. 

11. Socijalni program Općine Ribnik za 

2011. godinu. 

12. Odluka o sufinanciranju rada 

Poštanskog ureda 47 272 Ribnik. 

13. Odluka o sufinanciranju rada LAG-a 

Vallis Colapis. 

 

Odluka Općinskog načelnika od 30. prosinca 

2010. godine: 



14. Odluka o visini naknade za 

dobrovoljne vatrogasce. 

 

Odluke sa 16. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ribnik odrţane dana 01. travnja 2011. 

godine, GKŢ 15/11: 

15. Godišnje izvješće o izvršenju 

Proračuna Općine Ribnik za razdoblje 

od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. 

godine. 

16. Odluka o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 

2010. godinu. 

- Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2010. godinu od 

28. ožujka 2011. godine. 

17. Odluka o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa odrţavanja 

komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu. 

- Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju 

Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2010. godinu od 28. ožujka 

2011. godine. 

18. odluka o prihvaćanju Izvješća o 

korištenju sredstava proračunske 

pričuve za 2010. godinu. 

- Izvješće Općinskog načelnika o korištenju 

sredstava proračunske pričuve za 2010. 

godinu od 01. travnja 2011. godine. 

19. Program potpora za unapređenje 

poljoprivrede i ruralnog razvoja u 

Općini Ribnik za 2011.godinu. 

20. Odluka o zapošljavanju osoba u 

Programu javnih radova u 2011. 

godini. 

Odluke Općinskog načelnika: 

21. Odluka o privremenom potvrđivanju 

imenovanja zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika DVD-a Ribnik od 28. 

oţujka 2011. godine. 

22. Odluka o sufinanciranju nabavne 

cijene kvalitetnih voćnih i loznih 

sadnica proljeće 2011. godine od 04. 

travnja 2011. godine. 

23. Odluka o sufinanciranju sustava za 

navodnjavanje u 2011. godini od 04. 

travnja 2011. godine. 

24. Odluka o sufinanciranju poboljšanja 

kvalitete tla kalcizacijom u 2011. 

godini od 04. travnja 2011. godine. 

25. Odluka o sufinanciranju uzgoja 

rasplodnih svinja pod selekcijskim 

obuhvatom u 2011. godini od 04. 



travnja 2011. godine  

26. Odluka o sufinanciranju premije 

osiguranja usjeva i nasada roda u 

2011. godini od 04. travnja 2011. 

godine. 

27. Odluka o sufinanciranju premije 

osiguranja ţivotinja u 2011. godini od 

04. travnja 2011. godine. 

28. odluka o privremenom potvrđivanju 

imenovanja zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika Vatrogasne zajednice 

Općine Ribnik od 22. travnja 2011. 

godine. 

 

Odluke sa 17. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ribnik odrţane dana 09. lipnja 2011. 

godine, GKŢ 26/11: 

29. Proračun Općine Ribnik za 2011. 

godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

30. Odluka o izvršenju Proračuna Općine 

Ribnik za 2011. godinu nakon 1. 

izmjena i dopuna. 

31. Plan nabave dugotrajne imovine za 

2011.-2013. godinu. 

32. Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području 

Općine Ribnik za 2011. godinu nakon 

izmjena i dopuna. 

33. Program odrţavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2011. godinu nakon izmjena 

i dopuna. 

34. Odluka o početku postupka javne 

nabave-adaptacija stambeno poslovne 

zgrade-ambulante u Ribniku, E-MV-1. 

35. Odluka o početku postupka javne 

nabave-adaptacija stambeno poslovne 

zgrade-ambulante u Ribniku, E-MV-2. 

36. Odluka o izboru Mandatne komisije. 

37. Odluka o izmjenama i dopunama 

Programa potpora za unapređenje 

poljoprivrede i ruralnog razvoja u 

Općini Ribnik za 2011. godinu. 

38. Odluka o izboru osobe kojoj će se 

povjeriti obavljanje komunalnih 

poslova odrţavanja javne rasvjete na 

temelju ugovora na području Općine 

Ribnik. 

39. Odluka o izboru osobe kojoj će se 

povjeriti obavljanje komunalnih 

poslova nabave i prijevoza kamena za 

potrebe odrţavanja nerazvrstanih cesta 

na temelju ugovora na području 

Općine Ribnik. 

40. Odluka o izboru osobe kojoj će se 

povjeriti obavljanje komunalnih 



poslova vršenja usluge rada 

građevinskih strojeva na odrţavanju 

poljskih i šumskih putova na temelju 

ugovora na području Općine Ribnik. 

41. Odluka o izboru osobe kojoj će se 

povjeriti obavljanje komunalnih 

poslova vršenja usluge krpanja udarnih 

rupa na asfaltiranim nerazvrstanim 

cestama na temelju ugovora na 

području Općine Ribnik. 

Odluke Općinskog načelnika: 

42. Odluka o bagatelnoj nabavci izgradnje 

javne rasvjete sa štednim ţaruljama u 

naselju Sopčić Vrh i Griče od 02. 

svibnja 2011. godine. 

43. Odluka o osnivanju Stručnog 

povjerenstva za koncesiju Općine 

Ribnik od 20. svibnja 2011. godine 

44. Odluka o sufinanciranju proizvodnje 

cvijeća u zaštićenom prostoru u 2011. 

godini od 13. lipnja 2011. godine. 

45. Odluka o sufinanciranju nabavne 

cijene sustava za zaštitu od tuče u 

2011. godini od 13. lipnja 2011. 

godine.. 

46. Odluka o poticanju pčelarstva u 2011. 

godini od 13. lipnja 2011. godine 

 

Odluke sa 18. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ribnik odrţane dana 26. srpnja 2011. 

godine, GKŢ 29/11: 

47. Odluka o odabiru najpovoljnije 

ponude – adaptacija stambeno 

poslovne zgrade – ambulante u 

Ribniku, E-MV-1. 

48. Odluka o odabiru najpovoljnije 

ponude – adaptacija stambeno 

poslovne zgrade – ambulante u 

Ribniku, E-MV-2. 

49. Odluka o preuzimanju nominalnog 

poslovnog udjela u trgovačkom 

društvu Centar za gospodarenje 

otpadom Karlovačke ţupanije d.o.o. 

50. Zaključak o prihvaćanju prijedloga 

Društvenog ugovora trgovačkog 

društva Centar za gospodarenje 

otpadom Karlovačke ţupanije d.o.o.. 

 

Odluke sa 19. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ribnik odrţane dana 12. kolovoza 

2011. godine, GKŢ 29/11: 

51. Odluka o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti prijevoza pokojnika na 

području Općine Ribnik. 

52. Odluka o preoblikovanju Razvojne 



agencije Karlovačke ţupanije – Karla 

d.o.o. u ustanovu. 

 

Odluke sa 20. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ribnik odrţane dana 15. rujna 2011. 

godine, GKŢ 37/11: 

53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Ribnik za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. 

godine, 

54. Odluka o uvjetima i načinu 

sufinanciranja troškova prijevoza 

učenika sredjih škola sa područja 

Općine Ribnik za školsku godinu 

2011./2012., 

55. Odluka o uvjetima i načinu 

sufinanciranja troškova boravka djece 

sa područja Općine Ribnik u dječjem 

vrtiću u pedagoškoj godini 

2011./2012., 

56. Odluka o financiranju prehrane 

učenika PŠ Ribnik u šk.god. 

2011./2012., 

57. Odluka o sufinanciranju troškova 

osnovnoškolskog obrazovanja u 

šk.god. 2011./2012. 

 

Odluke sa 21. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ribnik odrţane dana 08. prosinca 

2011. godine, GKŢ 54/11: 

58. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu 

potrošača javnih usluga za Općinu 

Ribnik. 

59. Zaključak o primanju na znanje 

Izvješća o obavljenom uvidu u 

proračun i financijske izvještaje 

Općine Ribnik za 2010. godinu. 

60. Odluka o ukidanju javnog dobra u 

općoj upotrebi. 

61. Odluka o bagatelnoj nabavci radova na 

asfaltiranju puta u Skradskom Selu na 

području Općine Ribnik. 

62. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o 

osnivanju javne ustanove. 

63. Odluka o osnovici i koeficijentu za 

obračun plaće Općinskog načelnika i 

zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Ribnik. 

64. Odluka o davanju suglasnosti na 

uređenje kadrovskog stana liječnika. 

Odluka Općinskog načelnika kako slijedi: 

65. Odluka o bagatelnoj nabavci izgradnje 

javne rasvjete sa štednim ţaruljama u 

naselju Gornje Griče od 25.11.2011.  

 

Internet stranica kako slijedi: 



 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj 

nabavi i njihovog izvršenja za 2010. 

godinu i za 2011. godinu (na dan 

28.09.2011. godine) 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 

izdavanje rješenja o izvedenom stanju za 

nezakonito izgrađene zgrade. 

 

Elektronički oglasnik JN kako slijedi: 

  

 

N-16-M-125962-240611, zidarsko obrt.rad 

N-16-M-125938-240611, krovopokrivački 

N-17-M-133030-230811, zidarsko obrt.rad 

N-17-M-133011-230811, krovopokrivački 

 

„Narodne novine RH“ kako slijedi: 

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije 

za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području općine 

Ribnik. 

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije 

za obavljanje komunalne djelatnosti 

prijevoza pokojnika na području općine 

Ribnik. 

PONIŠTENJE OBAVIJESTI o namjeri 

davanja koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području općine Ribnik 

Sveukupno: 74 

 

 

22. obrazloţenje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovi prethodno 

iskazanih podataka 

 

- 

 

 

 

Prilog:   

    

- preslike rješenja protiv kojih je pokrenut upravni spor i odluka Upravnog suda 

Republike Hrvatske 

 


