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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 510-01116-01102
UR-BROJ: 2133/21-01-16-2
U Ribniku, dana 1. rujna 2016. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150108,
71110, 139/10,22111,84/11,12112,70112,82/13,159/13,22114,
154114 i 70116) i članka 31.
Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13 i 17116), Općinsko vijeće
Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna 2016. godine, donijelo
Je

ODLUKU
o prijedlogu za imenovanje
ovlaštenih mrtvozornika
za područje
Općine Ribnik
Članak 1.
Ovom Odlukom predlaže se Županijskoj skupštini Karlovačke županije, da za
ovlaštene mrtvozornike za područje Općine Ribnik, pored već imenovanih temeljem Odluke o
prijedlogu za imenovanje ovlaštenog mrtvozomika za područje Općine Ribnik ("Glasnik
Karlovačke županije" broj 05114 i 11115) i to:
• dr. med. Nikola Jelenčić iz Ozlja, Nikole Tesle 25, rođ. 1965. god., stručna
sprema: VSS,
• dr. med. Željko Maršić, specijalist opće medicine iz Karlovca, Sarajevska 2A,
rođ. 1955. god., stručna sprema: VSS,
imenuje dodatnih sedmero zdravstvenih djelatnika za ovlaštene mrtvozornike za područje
Općine Ribnik i to:
1. Iva Kostolanji, med. sestra iz Karlovca, Dr. Ante Starčevića 23,
2. Boris Furač, dr. med. iz Karlovca, Luščić 41c, "
3. Matija Radobuljac, med. tehničar iz Karlovca, Donja Švarča 79,
4. Mario Popovački, viši med. tehničar iz Karlovca, Mala Švarča 137A,
5. Perica Vucelić, viši med. tehničar iz Karlovca, P. Filipca 4,
6. Vladimir Ornrče, med. tehničar iz Karlovca, V. Nazora 5 i
7. Marko Majstorović, med. tehničar iz Karlovca, Turanj 14 A.
Članak 2.
Ova Odluka dostaviti će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke
županije, A. Vraniczanya 6., Karlovac.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u "Glasniku Karlovačke županije".
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
Nikola Dolinar

VIJEĆA:

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

KLASA: 602-02/16-01/02
UR-BROJ: 2133121-01-16-1
U Ribniku, dana 1. rujna 2016. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj
18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana
1. rujna 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju troškova
osnovnoškolskog obrazovanja
u šk.god. 2016.12017.

Članak 1.
Općina Ribnik sufinancirati će troškove osnovnoškolskog obrazovanja za učenike koji
pohađaju 1. - 4. razred u Područnoj školi Ribnik u školskoj godini 2016.12017. sa iznosom od
500,00 kuna po učeniku.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplatiti će se na žiro-račun roditelja učenika prema
popisu učenika koji će dostaviti OŠ Žakanje.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ove Odluke, planirana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016.
godinu, Program 07: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost: Financiranje troškova
školske prehrane i poklona učenicima PŠ Ribnik, A1007 01 ("Glasnik Karlovačke županije"
broj 41115).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke
županije" .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

KLASA: 602-02116-01102
UR-BROJ: 2133121-01-16-2
U Ribniku, dana 1. rujna 2016. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj
18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana
1. rujna 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o financiranju prehrane
učenika PŠ Ribnik
u šk.god. 2016.12017.
Članak 1.
Općina Ribnik financirati će u cijelosti troškove školske prehrane za učenike koji
pohađaju Osnovnu školu Žakanje, Područnu školu Ribnik u školskoj godini 2016.12017.
Članak 2.
Troškovi školske prehrane iz članka 1. ove Odluke, plaćati će se na žiro-račun OŠ
Žakanje po ispostavljenim računima, a prema specifikaciji i računu .Pekare Mus", koji će biti
sastavni dio računa OŠ Žakanje te će ista uz ispostavljeni mjesečni račun dostaviti Općini
Ribnik i presliku računa "Pekare Mus".
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke, planirana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016.
godinu, Program 07: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost: Financiranje troškova
školske prehrane i poklona učenicima PŠ Ribnik, A1007 01 ("Glasnik Karlovačke županije"
broj 41/15).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave
županije".
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"Glasniku Karlovačke

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar
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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

KLASA: 601-01/14-01/01
DR-BROJ: 2133/21-01-16-7
D Ribniku, dana 1. rujna 2016. godine
Na temelju članka lS.a, članka 23. i članka 49. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i
94/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj
18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici
održanoj dana 1. rujna 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja
troškova boravka djece sa područja Općine Ribnik
u dječjem vrtiću u pedagoškoj godini 2016.12017.
Članak 1.
Ovo Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova boravka
djece sa područja Općine Ribnik u dječjem vrtiću u pedagoškoj godini
2016.12017.
Članak 2.

-,

Boravak djece u Dječjem vrtiću, u smislu ove Odluke, obuhvaća
programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
koji se ostvaruje u dječjem vrtiću.
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću ostvaruje
se za djecu koja, kao i njihovi roditelji, imaju prebivalište i boravište na
području Općine Ribnik.

1

Da bi roditelji ostvarili pravo na sufinanciranje boravka djece u dječjem
vrtiću, Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik izdaje odgovarajuću potvrdu za
koju je potrebno dostaviti:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslike osobnih iskaznica za oba roditelja,
- potvrde o prebivalištu za oba roditelja,
- potvrdu o prebivalištu za dijete za koje se traži sufinanciranje,
- rodni list za dijete za koje se traži sufinanciranje i
- dokaz da je dijete upisano u dječji vrtić.
Članak 4.
Sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću
osiguravaju se u Proračunu Općine Ribnik u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna
po djetetu.
Sufinanciranje se realizira mjesečno prema ispostavljenom računu dječjeg
vrtića.
Članak 5.
Podatke o djeci sa područja Općine Ribnik, koja borave u dječjem vrtiću,
dječji vrtić obvezan je dostavljati Općini Ribnik prilikom dostave mjesečnog
računa.
Članak 6.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik
za 2016. godinu, Program 06: Predškolski odgoj, Aktivnost: Sufinanciranje
boravka djece u dječjem vrtiću, AI006 01 ("Glasnik Karlovačke županije" broj
41/5).
~
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Glasniku
Karlovačke županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar
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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

KLASA: 601-01114-01101
UR-BROJ: 2133/21-01-16-8
U Ribniku, dana 1. rujna 2016. godine
Na temelju članka 15.a, članka 23.a i članka 49. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i
94113) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj
18113 i 17116), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici
održanoj dana 1. rujna 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i načinu financiranja
troškova pohađanja programa predškole
za djecu sa područja Općine Ribnik
u predškolskoj godini 2016.12017.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način financiranja troškova pohađanja
programa predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u dječjem vrtiću
"Čarolija" u Žakanju u predškolskoj godini 2016./2017. koja počinje
05.09.2016. godina, a završava 14.06.2017. godine.'
Članak 2.
Program predškole obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene
zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruje u dječjem vrtiću. Program
predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.
Članak 3.
Pravo na financiranje troškova pohađanja programa predškole u dječjem
vrtiću imaju sva djeca koja, kao i njihovi roditelji, imaju prebivalište i boravište
na području Općine Ribnik.
1

Članak 4.
Sredstva za financiranje troškova programa predškole u dječjem vrtiću
osiguravaju se u cijelosti u Proračunu Općine Ribnik.
Financiranje

se realizira mjesečno prema ispostavljenom

računu dječjeg

vrtića.
Članak 5.
Podatke o djeci sa područja Općine Ribnik, koja pohađaju program
predškole, dječji vrtić obvezan je dostavljati Općini Ribnik prilikom dostave
mjesečnog računa.
Članak 6.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik
za 2016. godinu, Program 06: Predškolski odgoj, Aktivnost: Sufinanciranje
boravka djece u dječjem vrtiću, A1006 01 ("Glasnik Karlovačke županije" broj
41/15).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Glasniku
Karlovačke županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar
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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

KLASA: 602-03/15-01/01
UR-BROJ: 2133/21-01-16-5
U Ribniku, dana 1. rujna 2016. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke
županije" broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25.
redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza
učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik
u školskoj godini 2016.12017.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova
prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik u školskoj godini
2016.12017.
Članak 2.
Prijevozom učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik, u smislu
ove Odluke, smatra se putnički javni linijski prijevoz autobusom od mjesta
prebivališta do mjesta školovanja (u daljnjem tekstu: prijevoz učenika).
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju učenici koji
ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su redoviti učenici srednjih škola na području Karlovačke županije,
- da učenici redovito kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava
redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza,
- da im je prebivalište na području Općine Ribnik.
1

Članak 4.
Općina Ribnik
učeničke karte.

sufinancirati

će

12,50%

limitirane

CIjene mjesečne

Subvencija se realizira mjesečno prema prijevozniku temeljem fakture s
popisom učenika koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke.
Članak 5.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine
Ribnik za 2016. godinu, Program 07: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje,
Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, A1007 02 ("Glasnik
Karlovačke županije" broj 41115).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Glasniku
Karlovačke županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar
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