
REPUBLIKA HRVATSKA                 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA     

OPĆINA RIBNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 012-03/20-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-1 

U Ribniku, dana 14. travnja 2020. godine 

 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 

18/13, 17/16 i 04/18) Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 22 redovnoj sjednici održanoj 

dana 14. travnja 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama  

Statuta Općine Ribnik 
 

Članak 1. 

U Statutu Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), 

 

- članak 21. mijenja se i glasi:  

 

„Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik 

Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

 

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da 

je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u 

roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga. 

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog 

tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je 

raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, 

predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog 

tijela. 

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

predložilo 20% ukupnog broja birača, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti 

zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 



 

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da 

je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja 

odluke o ispravnosti prijedloga. 

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, odluku 

o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 

zajedno s njim predstavničko tijelo donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

predstavničkog tijela.“ 

 

Članak 2. 

U Statutu Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), 

 

- u članku 47. stavak 4. mijenja se i glasi: 

 
„Općinski načelnik: 

 

- priprema prijedloge općih akata; 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća; 

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna; 

- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima 

Općinskog vijeća; 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna 

vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, Ako 

je 0,5% iznosa prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kuna, Općinski načelnik ima 

pravo odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u 

proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima; 

- upravlja prihodima i rashodima Općine; 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine; 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine; 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela; 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora; 

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine; 

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune; 

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana; 

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona; 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti; 

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti; 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova; 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga; 

- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih 

osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je 

Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu; osim ako 

posebnim zakonom nije drugačije određeno. 

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za prethodnu godinu; 

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća 

o poslovnim prostorima; 



- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine; 

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;  

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su povjereni Općini; 

- nadzire rad upravnih tijela  u samoupravnom djelokrugu i povjerenim poslovima 

državne uprave; 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji; 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.“ 

 

Članak 3. 

U Statutu Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), 

 

- članak 50. mijenja se i glasi: 
 

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 

 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 

povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana 

otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan 

bez odgode o tome obavijestiti  nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu 

opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta, 

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom 

povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.“ 

 

Članak 4. 

U Statutu Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), 

 

- članak 55. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne 

uprave koji su zakonom povjereni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine 

Ribnik.“ 

 

Članak 5. 

U Statutu Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), 

 

- članak 91. mijenja se i glasi: 
 

„Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće, obavljaju 

nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“ 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije". 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                  Nikola Dolinar 

 

 


