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URLPreporuke .
Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacija

Naziv tijela javne vlasti OPĆINA RIBNIK
OIB 76454200013

Adresa, sjedište RIBNIK B.B., 47272 RIBNIK
Broj zaprimljenih zahtjeva za 3

informacije
Broj usvojenih zahtjeva 3
Broj izdanih obavijesti,

sukladno članku 15. stavku 2. O
Zakona o pravu na pristup

informacijama
Broj odbijenih zahtjeva i O

razlozi odbijanja
Broj odbijenih zahtjeva i

razlozi odbijanja, sukladno O
članku 8. stavku 1. Zakona o

pravu na pristup informacijama
Broj odbačenih zahtjeva i razlozi odbacivanja

nerazumljiv O
nepotpun zahtjev O

Broj ustupljenih zahtjeva O
Broj zaprimljenih zahtjeva za O

ispravak ili dopunu informacija
Broj usvojenih zahtjeva za O

ispravak ili dopunu. informacije
Broj odbijenih zahtjeva za O

ispravak ili dopunu informacije
Broj odbačenih zahtjeva za O

ispravak ili dopunu informacije
Broj zahtjeva riješenih u roku 3
Broj zahtjeva riješenih izvan O

roka
Broj neriješenih zahtjeva O

Broj izjavljenih žalbi O
Broj usvojenih žalbi O
Broj odbijenil1 ž.~.lbiO

Broj odbačenih žalbi O
Broj podnesenih tužbi O

Visina ostvarene naknade iz
članka 19. Zakona o pravu na O

pristup informacijama
"Glasnik Karlovačke županije", odluke predstavničkog
i izvršnog tijela kako slijedi:

Odluke sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine
Ribnik održane dana 30. prosinca 2011. godine, GKŽ

Informacije koje su objavljene 03/2012:
sukladno obvezama utvrđenim 1. Proračun Općine Ribnik za 2011. godinu nakon 2.
člankom 20. Zakona o pravu na izmjena i dopuna.

pristup informacijama 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Ribnik za 2011.
godinu nakon 2. izmjena i dopuna.
3. Program održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Ribnik za 2011. godinu nakon 2.
izmjena i dopuna.
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4. Socijalni program Općine Ribnik za 2011. godinu
nakon izmjena i dopuna.
5. Program kapitalnih i tekućih donacija Općine
Ribnik za 2011. godinu nakon izmjena i dopuna.
6. Proračun Općine Ribnik za 2012. godinu.
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Ribnik za 2012.
godinu.
8. Program održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Ribnik za 2012. godinu.
9. Socijalni program Općine Ribnik za 2012. godinu.
10. Program kapitalnih i tekućih donacija Općine
Ribnik za 2012. godinu.

Odluke sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine
Ribnik održane dana 20. veljače 2012. godine, GKŽ
07/2012:
11. Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamacije
potrošača.
12. Odluka o sufinanciranju rada LAG-a Vallis
Colapis.
13. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna
Općine Ribnik za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka u 2012. godini.
14. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja,
uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te postupanju
s napuštenim i izgubljenim životinjama.
15. Odluka o uvođenju dodatnih satova engleskog
jezika u PŠ Ribnik.

te odluka Općinskog načelnika:
16. Odluka o mirovanju stipendije prema Ugovoru o
sufinanciranju, od 08. veljače 2012. godine.

Odluke sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine
Ribnik održane dana 12. travnja 2012. godine, GKŽ
16/2012:
17. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine
Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
20111. godine.
18. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Ribnik za 2011.
godinu.
19. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Ribnik za 2011. godinu.
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu
držanja vezanih pasa te postupanju s napuštenim i
izgubljenim životinjama.
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi.
22. Odluka o upisu tereta u korist DVD-a Ribnik.

te odluke Općinskog načelnika kako slijedi:
23. Odluka o bagateinoj nabavci betonskih i
armiranobetonskih te zidarskih radova na adaptaciji
stambeno poslovne zgrade - ambulante u Ribniku od
07. ožujka 2012. godine.
24. Plan nabave za 2012. godinu od 15. ožujka 2012.
godine.
25. Zaključak o odobravanju korištenja sredstava za
redovito poslovanje Razvojne agencije Karlovačke
županije u 2012. godini od 26. ožujka 2012. godine.
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27. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Ribnik od 22. ožujka 2012. godine.
28. Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik
od 22. ožujka 2012. godine.

Odluka sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine
Ribnik održane dana 26. lipnja 2012. godine, GKŽ
32/2012:
29. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Ribnik.

Odluke sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine
Ribnik održane dana 06. rujna 2012. godine:
30. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2012. godine.
31. Odluka o financiranju prehrane učenika PŠRibnik
u šk.god. 2012./2013.
32. Odluka o sufinanciranju troškova
osnovnoškolskog obrazovanja u šk.god. 2012./2013.
33. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja
troškova boravka djece sa područja Općine Ribnik u
dječjem vrtiću u pedagoškoj godini 2012./2013.
34. Odluka o rušenju jele na groblju u Gornjoj
Stranici.
35. Odluka o povjeravanju pravnih poslova.

Odluke sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine
Ribnik održane dana 14. studenog 2012. godine, GKŽ
44/2012:
36. Odluka o osnivanju prava služnosti.
37. Odluka o ukidanju javnog dobra u općoj upotrebi.
38. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i
ruralnog razvoja u Općini Ribnik za 2012. godinu.

te odluka Općinskog načelnika kako slijedi:
39. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i
zamjenika zapovjednika DVD-a Lipnik od 25.
listopada 2012. godine.

Internet stranica kako slijedi:

40. Prijedlog Proračuna za 2013. godinu.
41. Proračun Općine Ribnik za 2013. godinu.
42. Upute za legalizaciju zgrada.
43. Natječaj za dodjelu stipendija 2012/2013.
44. Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća, 2012.
godina.
45. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Ribnik za 2012. godinu.
46. Program javnih radova na području Općine
Ribnik.
47. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine
Ribnik za 2011. godinu.
48. Proračun Općine Ribnik za 2012. godinu.
49. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i
njihovog izvršenja na dan 28.03.2012. godine.
50.Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i
njihovog izvršenja na dan 28.09.2012. godine.
51. Popis gospodarskih subjekata sa kojima Općina
Ribnik ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
52. Plan nabave za 2012. godinu.
53. Plan nabave za 2012. godinu, izmjene i dopune.
54. Plan nabave za 2013. godinu.
55. Proračun Općine Ribnik za 2012. godinu, nakon
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Obrazloženje i ocjena
postojećeg stanja na osnovi

prethodno iskazanih podataka
Napomena

Kontakt podaci 047/742-096
Ivana Jarmek

izmjena i dopuna.
56. 59. Statut Općine Ribnik.
57. Poslovnik Općinskog vijeća.
58. Procedura stvaranja ugovornih obveza.
59. Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i
plaćanja.
60. Procedura naplate potraživanja.
61. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije
ugovora.
62. Odluka o komunalnoj naknadi.
63. Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje
komunalne naknade.
64. Odluka o grobljima.
65. Odluka o upravljanju grobljima.
66. Odluka o općinskim porezima.
67. Odluka o komunainom doprinosu na području
Općine Ribnik.
68. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području
Općine Ribnik.
69. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja,
uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te postupanju
s napuštenim i izgubljenim životinjama.
70. Koncesija za prijevoz pokojnika - opći uvjeti
pružanja usluga, TERRA.
71. Prostorni plan Općine Ribnik.
72. Pravilnik o radu Savjeta za zaštitu potrošača
Općine Ribnik.
73. Katalog informacija.
74. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.
75. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama za 2011. godinu.
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