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ZAPISNIK 

sa 14. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 29. siječnja 2019. godine 

 

Početak sjednice u 16:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

Nikola Mus 

Mladen Klemenčić  

Ana Lorković 

Marijan Bert  

Dražen Jarnević 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI:  Gabi Tomašić – opravdala izostanak zbog bolesti 

 

Sjednici prisustvuju:   Željko Car, Općinski načelnik  

    Jože Želježnjak, zamjenik Općinskog načelnika 

     

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je prisutno 6 (šest) vijećnika 

od ukupno 7 (sedam) i da će sve odluke koje donese Općinsko vijeće Općine Ribnik biti 

pravovaljane. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, predložio je na prijedlog Općinskog 

načelnika gosp. Željka Cara, slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2) Aktualni sat. 

3) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2019. godinu. 

4) Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na 

području Općine Ribnik. 

5) Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Ribnik. 

6) Odluka o sufinanciranju troškova asistenta u redovitom vrtićkom programu za dijete s 

posebnim potrebama. 

7) Pitanja i prijedlozi. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

1) Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. 

2) Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu. 

3) Donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođeno dijete. 

4) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Programa olakšica za pokretanje proizvodnje, 

poticanje otvaranja obrta, zapošljavanja, naseljavanja i demografske obnove na 

području Općine Ribnik. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar dao je dnevni red na glasanje. 
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S obzirom na dopunu predloženog dnevnog reda, isti je usvojen sa 6 (šest) glasova „za“ slijedećim 

redoslijedom: 

 

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2) Aktualni sat. 

3) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2019. godinu. 

4) Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu 

na području Općine Ribnik. 

5) Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik. 

6) Odluka o sufinanciranju troškova asistenta u redovitom vrtićkom programu za 

dijete s posebnim potrebama. 

7) Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. 

8) Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu. 

9) Donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođeno dijete. 

10) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Programa olakšica za pokretanje 

proizvodnje, poticanje otvaranja obrta, zapošljavanja, naseljavanja i demografske 

obnove na području Općine Ribnik. 

11) Pitanja i prijedlozi. 

 

 

 

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

Ad.2.) Aktualni sat. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je kako je Općina Ribnik i ove godine izdala kalendar, te 

ga podijelila stanovnicima općine, suradnicima u Karlovcu i Zagrebu. Vezano uz EU projekt, 

produžen je rok za provedbu postupka nabave za 6 mjeseci. Glazbena škola Karlovac održati će 

koncert u crkvi na kojem će nastupiti djeca gitaristi iz cijelog svijeta. Načelnik je predložio da se 

djecu sa područja općine odvede na Noć muzeja u Aqvatiku. Vezano uz odvoz otpada, zeleni otoci 

će polako biti maknuti. Uskoro će biti održan sastanak u vezi vatrogastva gdje bi se trebalo 

dogovoriti kako postaviti održivi sustav vatrogastva. Počele su i pripreme za vježbu civilne zaštite. 

Načelnik je upoznao vijećnike o temama koje su bile na Konferenciji o lokalnoj samoupravi. 

Načelnik je rako kako je obrt Majhan očistio snijeg sa nerazvrstanih cesta. 

 

Ad.3.) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2019. godinu. 

 

Nakon kraće rasprave,  

 

sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  
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ODLUKA 

 

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 14. 

redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

utroška sredstava  

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  

za 2019. godinu  

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2019. godinu, a koja se koriste namjenski za izradu prostornih planova kojima se 

propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom 

te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja, utvrđuje se 

namjena utroška istih. 

 

Članak 2. 

 

Trideset posto sredstva naknade iz članka 1. ovog Programa, prihod su proračuna jedinice 

lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi. 

 

Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Općine Ribnik 

za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna, a utrošiti će se za poboljšanje infrastrukturno 

nedovoljno opremljenih naselja sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu i to za kapitalni projekt K1016 02, Aktivnost: Kapitalni projekt 

"Modernizacija nerazvrstanih cesta“.  

 

Članak 3. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

 

Ad.4.) Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu 

na području Općine Ribnik. 

 

Općinski načelnik rekao je kako je raspon paušalnog poreza od 150,00 do 1.500,00 kuna te 

predlaže da na području Općine Ribnik, s obzirom na razvijenost gospodarstva i turizma, bude 

150,00 kuna. 

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 

106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja 

smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/19) i članka 31. Statut Općine Ribnik („Glasnik 
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Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 14. 

redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je  

O D L U K U 

o visini paušalnog poreza  

za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu  

na području Općine Ribnik 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza: 

- po krevetu, 

- po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i 

- po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

na području Općine Ribnik. 

 

Članak 2. 

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke za sva naselja na području Općine Ribnik 

u kojima se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno kamp, kamp-odmorište i objekt za 

robinzonski smještaj, utvrđuje se u iznosu od 150,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Poslove u vezi s evidentiranjem, utvrđivanjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate 

paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu obavlja Ministarstvo financija, 

Porezna uprava. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.  

 

Ad.5.) Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Ribnik. 

 

Nakon kraće rasprave,  

 

sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ 

broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj 

dana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Ribnik 
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Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik.  

 

Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik čini 

umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik 

raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

Članak 2.  

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na 

muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

Kod donošenja rješenja o rasporedu, odnosno imenovanju koristi se naziv radnog mjesta u 

muškom ili ženskom rodu.  

 

Članak 3.  

 

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji 

radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine» broj 74/10 i 125/14) za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi: 

 

 

 
R.B. KATEGO-

RIJA 

POTKATEGORIJA NAZIV RADNOG MJESTA KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFI-

CIJENT 

1. I. Glavni rukovoditelj – 

pročelnik upravnog 

odjela 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela 

 

 

1. 

 

2,00 

2. III. Viši referent Viši referent za društvene 

djelatnosti i opće poslove, te za 

računovodstvo i financije  

 

9. 

 

1,80 

3. IV. Namještenici II. 

potkategorije  

2. razine  

  

 

Komunalni radnik 

 

 

13. 

 

1,00 

 

 

Članak 4.  

 

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom Općinskog načelnika. 

 

Članak 5. 

U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke osoba ovlaštena za donošenje rješenja 

o pravima i obvezama službenika i namještenika donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika 

i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik. 
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Članak 6. 

 

Službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta iz članka 1. ove Odluke, ostvaruju i 

druga prava iz radnog odnosa sukladno posebnim odredbama. 

 

Članak 7. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 35/10). 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

 

Ad.6.) Odluka o sufinanciranju troškova asistenta u redovitom vrtićkom programu za dijete 

s posebnim potrebama. 

 

Općinski načelnik rekao je kako je dječji vrtić Čarolija podnio zahtjev za sufinanciranje asistenta 

za Hanu Priselac. 

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 15.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, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 14. 

redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova 

asistenta u redovitom vrtićkom programu 

za dijete s posebnim potrebama 

 

Članak 1. 

Temeljem zahtjeva Dječjeg vrtića Čarolija iz Žakanja, Žakanje 59D i priložene liječničke 

dokumentacije, Općina Ribnik sufinancirati će troškove asistenta u redovitom vrtićkom programu 

u sklopu integracije četiri puta tjedno za djevojčicu HANU PRISELAC iz Ribnika, Ribnik 7A, rođ. 

27.3.2012. godine pri Dječjem vrtiću Čarolija i to u razdoblju od 14. siječnja do 14. lipnja 2019. 

godine. 

 

Članak 2. 

Općina Ribnik sufinancirati će 2/5 bruto plaće asistenta u mjesečnom iznosu od 1.758,00 

kuna, a sve obaveze provođenja vrtićkog programa preuzima Dječji vrtić Čarolija. 

 

Plaćanje će se vršiti mjesečno po ispostavljenom računu na žiro-račun Dječjeg vrtića 

Čarolija. 

Članak 3. 
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Sredstva iz članka 2. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik za 2019. godinu, 

Program 06: Predškolski odgoj, Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, A1006  

01 („Glasnik Karlovačke županije“ broj 51/18). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

Ad.7.) Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, pojasnio je kako je Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o 

komunalnom doprinosu, potrebno uskladiti sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te 

kako su naša nastojanja bila da promjene u odnosu na postojeće odluke budu minimalne. Elementi 

za obračun komunalne naknade su: koeficijent zone koji ovisi o komunalnoj opremljenosti, 

koeficijent namjene prostora, vrijednost boda i površina. U odnosu na staru Odluku, namjena je 

vrlo precizno određena, a za prostor namijenjen gospodarstvu ukinut je koeficijent veličine 

gospodarskog prostora(do 100 m2, od 101-500 m2 i iznad 500 m2). Za veći prostor koeficijent je 

bio manji. Iako je koeficijent  namjene za sve djelatnosti 1, samo tu biti će poskupljenja  

komunalne naknade za one koji imaju poslovni prostor iznad 100 m2. Općinski načelnik 

napomenuo je da je naknada među najnižima u okruženju i da cijena nije povećavana dvadesetak 

godina. 

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

ODLUKA 

 

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 

110/18) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13, 17/16 i 

04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 

2019. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

o komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški  i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

I. OPĆE ODREDBE       

 

Članak 2. 

 

Ovom Odlukom određuju se:    

- naselja Općine Ribnik u kojima se naplaćuje komunalna naknada,   

- koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,   

- koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se naplaćuje komunalna naknada,    

- rok plaćanja komunalne naknade,   

- način utvrđivanja i naplate komunalne naknade,   

- nekretnine važne za Općinu Ribnik koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od  

plaćanja komunalne naknade,   

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično  

ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,   

- rješenje o komunalnoj naknadi.        
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II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE       

 

Članak 3. 

 

Komunalna  naknada  je  novčano  javno  davanje  koje  se  plaća  za  održavanje  komunalne  

infrastrukture.     

 

Komunalna naknada je prihod Proračuna Općine Ribnik.      

 

Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture 

sukladno  Programu  održavanja  komunalne  infrastrukture  i  Programu  građenja  komunalne  

infrastrukture  koji  svake  godine  istovremeno  s  donošenjem  Proračuna  za  iduću  godinu  

donosi  Općinsko vijeće.      

 

Komunalna naknada može se na temelju odluke Općinskog vijeća koristiti i za financiranje 

građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih 

građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu 

Općine Ribnik, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne 

infrastrukture. 

 

 

III. NEKRETNINE ZA KOJE SE PLAĆA KOMUNALNA NAKNADA 

 

Članak 4. 

 

Komunalna naknada plaća se za:   

1. stambeni prostor,    

2. garažni prostor,    

3. poslovni prostor,    

4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,    

5. neizgrađeno građevinsko zemljište.     

 

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na 

kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja 

javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom 

mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Ribnik.   

 

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se 

nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.      

 

Neizgrađenim  građevinskim  zemljištem  smatra  se  zemljište  koje  se  nalazi  unutar granica 

građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i  

gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili 

na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska  dozvola. 

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.   

 

 

IV. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE       

 

Članak 5. 
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Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 4. stavka 1. ove Odluke 

(u  nastavku: obveznik).     

 

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:    

1. ako je na njega obveza plaćanja komunalne naknade prenesena pisanim ugovorom,   

2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili    

3. ako se ne može utvrditi vlasnik.      

 

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja 

komunalne naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.         

 

V. NASTANAK OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE  

 

Članak 6. 

 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:    

1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se 

koristi  bez uporabne dozvole,   

2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,   

3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,    

4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.       

 

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze  

plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za 

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Ribnik nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.      

 

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. 

ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene 

nekretnine.      

 

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade,   

promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze             

plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana 

nastanka obveze.         

 

VI. PODRUČJA ZONA  

 

Članak 7. 

 

Za plaćanje komunalne naknade utvrđuju se sljedeće zone: 

I. zona 

Lipnik (cijelo naselje osim kbr. 3., 4., 30., 31., 46., 47. i 48.), Ravnica, Jarnevići, Skradsko Selo 

(cijelo naselje osim kbr. 1. i 1.a), Ribnik (cijelo naselje osim kbr. 47.), Jasenovica, Sopčić Vrh, 

Gorica Lipnička,, Veselići, Griče (cijelo naselje osim kbr. 33.a, 44B i 57.), Novaki Lipnički i 

Martinski Vrh. 

II. zona 

Lipnik (kbr. 3., 4., 30., 31., 46., 47. i 48.), Skradsko Selo (kbr. 1. i 1.a), Ribnik (kbr. 47.), Obrh, 

Drenovica Lipnička, Griče (kbr. 33.a, 44B i 57.) i Gornja Stranica. 

III. zona 

Donja Stranica i Gornji Goli Vrh Lipnički. 

 

VII. KOEFICIJENT ZONE 
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Članak 8. 

 

Utvrđuje se koeficijent zone (Kz) kako slijedi:         

 

1. I. zona  1 

2. II. zona   0,67 

3. III. zona 0,50 

 

   

VIII. KOEFICIJENTI NAMJENE   

 

Članak 9. 

 

Utvrđuje se koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i namjeni koja se obavlja, kako 

slijedi: 

1. stambeni prostor                                  1,00    

2. stambeni prostor i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana     1,00  

3. garažni prostor                                    1,00          

4. neizgrađeno građevinsko zemljište                                                                     0,05   

5. poslovni prostor ovisno o klasifikaciji djelatnosti na područjima kako slijedi:  

1. poslovni prostor za proizvodne djelatnosti      1,00 

2. trgovina          1,00 

3. ugostiteljska djelatnost        1,00 

4. hoteli, apartmani, usluga smještaja u domaćinstvu     1,00 

5. bazeni           1,00 

6. obrtničke usluge         1,00 

7. financijske i slične poslove, uredi       1,00 

8. ostale djelatnosti koje nisu navedene u prethodnim točkama    1,00 

 

Koeficijent namjene za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti iznosi 

10%  koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.     

 

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju 

kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene  

umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno 

za neizgrađeno građevinsko zemljište.     

 

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća 

od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim 

naseljima  i kampovima koji se nalaze na području Općine Ribnik.    

 

 

IX. VRIJEDNOST BODA       

 

Članak 10. 

 

Općinsko vijeće do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda 

komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.     

 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m²) korisne 

površine stambenog prostora.      
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Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja  

komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i 

drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture.      

 

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće 

godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne 

mijenja.          

 

X. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE   

 

Članak 11. 

 

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se  

utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:      

1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način 

propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne 

novine“ br. 40/97 i 117/05),      

2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko 

zemljište  po jedinici stvarne površine.     

  

Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem  

koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).       

 

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje  

obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) 

površine  nekretnine.  

 

XI. ROKOVI  PLAĆANJA  KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 12. 

 

Komunalna naknada plaća se polugodišnje, u dva jednaka obroka i to: prvi obrok najkasnije do 20. 

lipnja, a drugi obrok najkasnije do 20. prosinca kalendarske godine. 

     

XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI   

 

Članak 13. 

 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel sukladno ovoj Odluci i Odluci o 

određivanju vrijednosti boda komunalne naknade u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.        

 

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se Odlukom 

Općinskog vijeća Općine Ribnik mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak 

bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih podataka 

bitnih za  utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.      

 

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:   

- iznos komunalne naknade po m² nekretnine,    

- obračunska površina nekretnine,    

- godišnji iznos komunalne naknade,    

- iznos obroka komunalne naknade i    

- rok za plaćanje iznosa obroka komunalne naknade.     
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Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj.      

 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim 

se  uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o 

porezima i  drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu  nije propisano 

drugačije.     

  

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka,  

može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog  

gospodarstva.          

 

XIII. NEKRETNINE KOJE SE U POTPUNOSTI ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐAJU OD  

PLAĆANJA KOMUNALNE  NAKNADE    

 

Članak 14. 

 

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine važne za Općinu  

Ribnik kako slijedi:  

1. nekretnine u vlasništvu Općine Ribnik ili nekretnine dane na korištenje Općini Ribnik, 

2. nekretnine u kojima obavljaju djelatnosti trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne 

osobe,  kojima je osnivač i vlasnik Općina Ribnik,   

3. nekretnine u kojima trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne osobe iz oblasti 

javnih potreba obavljaju djelatnost koja se po zakonu financira iz Općine Ribnik,   

4. nekretnine koje koriste vjerske zajednice, 

5. nekretnine koje koriste udruge građana osim ako su te nekretnine dane u zakup ili na 

korištenje trećim osobama, 

6. nekretnine koje se koriste za obavljanje vatrogasne djelatnosti ili nekretnine koje koriste 

pravne osobe koje obavljaju djelatnosti javnog predškolskog, osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog obrazovanja.       

 

Novoizgrađene nekretnine koje služe obavljanju gospodarske djelatnosti, u potpunosti se 

oslobađaju od obveze plaćanja komunalne naknade u prve dvije godine poslovanja. 

 

Članak 15. 

 

Od plaćanja komunalne naknade oslobođeni su: 

1. korisnici zajamčene minimalne naknade. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik donosi Rješenje o privremenom, potpunom ili  

djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.    

Zahtjevu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obveznici plaćanja iz stavka 2. ovog 

članka  trebaju priložiti rješenje, odnosno uvjerenje Centra za socijalnu skrb da osobno oni ili 

članovi njihovog  porodičnog kućanstva primaju pomoć prema propisima o socijalnoj skrbi.     

 

Zahtjevu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade osobe iz stavka 2. moraju priložiti  izjavu 

o članovima zajedničkog kućanstva (u izjavi moraju biti navedene sve osobe koje stanuju u 

stambenom  objektu na koji se odnosi privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade), 

potvrdu o visini  dohotka Ministarstva financija, Porezne uprave za proteklu godinu o ukupnim  

dohotku za obveznika plaćanja i sve punoljetne osobe koje stanuju u objektu koji se privremeno 

oslobađa od plaćanja komunalne naknade.      
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Po potrebi, Jedinstveni upravni odjel može zatražiti i prilaganje drugih dokaza osim dokaza 

navedenih u  prethodnom stavku za obveznika ili člana kućanstva (uvjerenje o visini mirovine za 

proteklu godinu, uvjerenje da ne prima mirovinu, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, potvrdu 

prebivališta i drugo).      

 

Jedinstveni upravni odjel može obveznika plaćanja komunalne naknade koji ispunjava uvjete iz 

stavka 2. ove  Odluke rješenjem osloboditi plaćanja komunalne naknade samo za kalendarsku 

godinu u kojoj je  podnijet  zahtjev za oslobađanje od plaćanja i za stambeni objekt na kojem  

obveznik plaćanja komunalne naknade ima prijavljeno prebivalište.     

 

Iznimno od prethodnog stavka obveznik za kojeg je donijeto rješenje o ovrsi za dug komunalne  

naknade ne može biti oslobođen od plaćanja komunalne naknade za cijelu kalendarsku godinu, već 

će,  ako ispunjava uvjete iz stavka 2. ove Odluke u kalendarskoj godini za koju se donosi rješenje o  

oslobađanju  od  plaćanja  komunalne  naknade  biti  oslobođen  plaćanja  samo  za  onaj dio 

iznosa komunalne naknade koji nije obuhvaćen rješenjem o ovrsi.       

 

Izvor sredstava za namirenje iznosa komunalne naknade za slučajeve privremenog, potpunog ili 

djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade jesu porezni prihodi. 

 

Članak 16. 

 

Pravo na privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za neizgrađeno građevno 

zemljište imaju osobe koje to pravo ostvaruju po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 

rata  i članovima njihovih obitelji u skladu i na način propisan tim Zakonom.       

 

Pod privremenim oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade u smislu prethodnog stavka  

smatra se razdoblje do useljenja u stambenu građevinu koja se na tom zemljištu gradi.                

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 17. 

 

U objektima koji se koriste kao stambeni i kao poslovni prostor, naknada se obračunava posebno 

za  stambeni, a posebno za poslovni prostor.     

 

U objektima koji se koriste kao poslovni prostor, naknada se obračunava posebno za proizvodni, a  

posebno za poslovni prostor za ostale namjene.       

 

 

Članak 18. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik nadležno je tijelo za donošenje rješenja o  ovrsi radi 

naplate dugovanja komunalne naknade koju obveznici nisu platili u skladu s rješenjima o  

komunalnoj  naknadi  koja  su  donijeta  na  temelju  Odluke  o  komunalnoj  naknadi  („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 1/01, 14/02, 17/05, 16/06, 9/07, 26/08, 16/12, 15/14, 13/16, 8/17 i 

04/18).          

 

Članak 19. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 1/01, 14/02, 17/05, 16/06, 9/07, 26/08, 16/12, 15/14, 13/16, 8/17 i 

04/18).         
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Članak 20. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

Ad.8.) Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, rekao je kako se komunalni doprinos plaća jednokratno kod 

legalizacije kao i kod građenja novih građevina. Iznos se dobije umnoškom volumena i vrijednosti 

boda. Vrijednost boda je 2,00 i među najmanjima je u okruženju. Osim toga Općinsko vijeće može 

po pojedinačnom zahtjevu umanjit ili osloboditi podnositelja zahtjeva.  Što se tiče iznosa on će 

ostati isti kao i do sada. 

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) 

i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13, 17/16 i 04/18), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. 

godine, donijelo je  

 

O D L U K U  

   o komunalnom doprinosu 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuju se: 

- visina komunalnog doprinosa na području Općine Ribnik, 

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Ribnik,  

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone, 

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, 

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili 

potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. 

  

Članak 2. 

 

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne 

infrastrukture na području Općine Ribnik i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju 

prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje 

drugačije. 

 

Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine Ribnik koji se koristi samo za financiranje 

građenja i održavanja komunalne infrastrukture.  

  

Članak 3. 

 

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 

građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa.  
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Općina Ribnik ne plaća komunalni doprinos na svom području. 

 

Članak 4. 

 

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 

izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada 

gradi ili je izgrađena. Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te 

spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem 

tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću 

komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. Posebnim pravilnikom 

Ministar pobliže propisuje  način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa.  

 

Članak 5. 

 

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje 

ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na 

prijašnji obujam zgrade. 

 

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne 

plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne 

postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa 

za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine. 

 

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA  

 

Članak 6. 

 

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i 

položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost 

građevina javne i društvene namjene, dostupnost građevina opskrbe i usluga, prostorne i prirodne 

uvjete (prostorna atraktivnost, zona visoke, srednje ili niske gustoće stanovanja, zaštićene kulturno 

– povijesne cjeline, opći mikroklimatski uvjeti, negativni utjecaji na okoliš – zrak, voda, tlo, 

buka)). 

  

  

ZONA NASELJA 

I. 

Donja Stranica, Drenovica Lipnička, Gorica Lipnička, Gornja Stranica, Gornji 

Goli Vrh Lipnički, Griče, Jarnevići, Jasenovica, Lipnik, Martinski Vrh, Novaki 

Lipnički, Obrh, Ravnica, Ribnik, Skradsko Selo, Sopčić Vrh i Veselići.  

 

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

 

Članak 7. 

 

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa: 
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IV. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 8. 

 

Ukoliko vlasnik odnosno investitor gradi ili ozakonjuje pomoćnu građevinu (garaža i sl.) i 

gospodarsku građevinu poljoprivredne namjene, a koje neće služiti u svrhu obavljanja registrirane 

djelatnosti, oslobođen je u cijelosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

Izvor sredstava za namirenje iznosa komunalnog doprinosa kod oslobađanja od plaćanja iz stavka 

1. ovog članka jesu porezni prihodi. 

 

Općinsko vijeće može vlasnika odnosno investitora u svakom pojedinačnom slučaju, a prema 

podnesenom zahtjevu, djelomično ili potpuno osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa, 

ukoliko za to postoje izuzetno opravdani razlozi od interesa za razvoj Općine Ribnik.  

 
Izvor sredstava za namirenje iznosa komunalnog doprinosa kod djelomičnog ili potpunog 

oslobađanja od plaćanja iz stavka 3. ovog članka jesu porezni prihodi. 

 

Članak 9. 

 

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje:  

- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova, 

- vojnih građevina, 

- prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture, 

- nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova, 

- sportskih i dječjih igrališta, 

- ograda, zidova i potpornih zidova, 

- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 

kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru 

postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine, 

- spomenika. 

 

 

V. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

 

Članak 10. 

 

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun Općine Ribnik na temelju 

rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik u roku od 15 dana od dana izvršnosti 

rješenja o komunalnom doprinosu. Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik. 

 

 

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

 

Članak 11. 

ZONA JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA 

I. 2,00 
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Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Ribnik u postupku pokrenutom po:  

- službenoj dužnosti (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan 

pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno 

koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini 

koja se prema Zakonu o gradnji može graditi bez građevinske dozvole). 

- po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u 

vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja). 

 

Ako je Općina Ribnik u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju sklopila ugovor kojim se 

obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom. Ugovara se plaćanje 

komunalnog doprinosa u iznosu stvarnih troškova sukladno odredbama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu.  

 

U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od 

utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku. 

 

 

Članak 12. 

 

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži: 

- podatke o obvezniku komunalnog doprinosa, 

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, 

- obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i 

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s 

iskazom obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog 

doprinosa. 

  

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, 

ništavo je. 

 

Članak 13. 

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim 

poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije. 

 

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, 

dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog 

rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo 

Karlovačke županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva. 

 

Članak 14. 

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno 

rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima 

grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja. 

 

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i 

građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon 

što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole. 
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Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu 

 

Članak 15. 

 

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji 

utječe na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti ili po 

zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će ovršno, odnosno 

pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu. 

 

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, 

obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike 

komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o 

komunalnom doprinosu doneseno. 

 

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na 

kamatu. 

 

 

Poništenje ovršnog odnosno pravomočnog rješenja o komunalnom doprinosu 

 

Članak 16. 

 

Jedinstveni upravni odjel poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, 

ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, 

drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora. 

 

Rješenjem o poništenju Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, 

odredit će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana 

izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu. 

 

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na 

kamatu. 

 

 

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa 

 

 

Članak 17. 

 

U slučaju kad je komunalni doprinos plaćen za građenje građevine na temelju građevinske 

dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili koji je 

poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, Jedinstveni upravni odjel uračunat će komunalni 

doprinos kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu na području Općine 

Ribnik, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor. 

 

Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, niti 

na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za 

građenje na istom ili drugom zemljištu. 

  

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
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Članak 18. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu na području 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 17/05). 

 

 

Članak 19. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

Ad.9.) Donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođeno dijete. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, predlaže da se naknada povisi na 4.000,00 kuna ako roditelji i 

dijete ispunjavaju sve uvjete, odnosno 2.000,00 ako ih ispunjavaju djelomično. 

 

U raspravi predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar dotakao se visine naknade, a gđa. 

Ana Lorković uvjeta za korištenje naknade. Uvjeti za korištenje naknade liberalniji su u odnosu sa 

praksom vezanu uz brak i obitelj. 

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i 

članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13, 17/16 i 04/18), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. 

godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o jednokratnoj novčanoj naknadi 

za novorođeno dijete  

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se pravo na isplatu jednokratne novčane naknade u novcu za novorođeno 

dijete ukoliko je; 

- novorođeno dijete hrvatski državljanin i ima prijavljeno prebivalište na području Općine 

Ribnik, 

- roditelj/posvojitelj hrvatski državljanin i ima prijavljeno prebivalište na području Općine 

Ribnik,  

- roditelj/posvojitelj strani državljani ili osoba bez državljanstva i ima stalni boravak na 

području Općine Ribnik. 

  

Članak 2. 

 

Jednokratna novčana naknada iz članka 1. ove Odluke, za novorođeno dijete, određuje se u iznosu 

od 4.000,00 kuna. 
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Iznimno od prethodnog stavka, ukoliko novorođeno dijete i samo jedan roditelj/posvojitelj ima 

prijavljeno prebivalište na području Općine Ribnik, jednokratna novčana naknada iznosi 2.000,00 

kuna.  

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete. 

 

Članak 3. 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu podnosi se u pisanom obliku 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik u roku od 3 (tri) mjeseca od dana rođenja 

(posvojenja) djeteta za koje se traži naknada. 

 

Iznimno, zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga, zahtjev se može podnijeti i po isteku 3 

(tri) mjeseca od rođenja (posvojenja) djeteta, ali ne kasnije od godinu dana. 

 

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu pokreće se na zahtjev jednog 

roditelja/posvojitelja s kojim novorođeno dijete živi u kućanstvu te s priloženom potrebnom 

dokumentacijom: 

- preslika osobne iskaznice roditelja/posvojitelja, 

- preslika rodnog lista novorođenog djeteta za koje se traži naknada, 

- uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete za koje se traži naknada, 

- preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva na koji će se izvršiti isplata naknade. 

  

Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik može zatražiti i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u 

smislu ove Odluke, ukoliko se za to ukaže potreba. 

 

Članak 4. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik donosi Zaključak o ispunjavanju/neispunjavanju uvjeta za 

isplatu jednokratne novčane naknade u smislu ove Odluke, koji se dostavlja podnositelju zahtjeva, 

u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

 

Jednokratna novčana naknada isplatiti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja 

Zaključka o ispunjavanju uvjeta na IBAN račun podnositelja zahtjeva. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine  Ribnik. 

 

Članak 5. 

 

Za zahtjeve podnesene prije stupanja na snagu ove Odluke primjenjuju se odredbe Programa 

olakšica za pokretanje proizvodnje, poticanje otvaranja obrta, zapošljavanja, naseljavanja i 

demografske obnove na području Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 14/02 i 

31/04). 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 
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Ad.10.) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Programa olakšica za pokretanje 

proizvodnje, poticanje otvaranja obrta, zapošljavanja, naseljavanja i demografske obnove na 

području Općine Ribnik. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, rekao je da je dio propisanih internih olakšica ukinut slovom 

Zakona (besplatan priključak na vodovodnu mrežu, porez na tvrtku), a u novu Odluku o 

komunalnoj naknadi ugrađeno je oslobađanje plaćanja komunalne naknade za novoizgrađeni 

poslovni prostor. Odlukom o jednokratnoj pomoći za novorođeno dijete koju smo udvostručili, a 

ovom Odlukom ukidamo dvogodišnje oslobađanje komunalne naknade za taj slučaj. 

Pojednostavljeno, postojeće olakšice ugrađene su u neke druge odluke. 

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i 

članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13, 17/16 i 04/18), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. 

godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

o stavljanju van snage 

Programa olakšica za pokretanje proizvodnje, poticanje otvaranja obrta, zapošljavanja, 

naseljavanja i demografske obnove na području Općine Ribnik 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Program olakšica za pokretanje proizvodnje, poticanje 

otvaranja obrta, zapošljavanja, naseljavanja i demografske obnove na području Općine Ribnik 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 14/02 i 31/04). 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

Ad.11.) Pitanja i prijedlozi. 

 

Vijećnik gosp. Nikola Mus pitao je da li je zatraženo čišćenje potoka od strane Vodoprivrede, na 

što je načelnik odgovorio da je podnesen zahtjev za čišćenje korita potoka Ribnik. Također, 

vijećnik gosp. Nikola Mus rekao je da bi bilo dobro da se zgrada policije iznajmi nekom za 

stanovanje.  

 

Vijećnik gosp. Marijan Bert informirao je vijećnike o svojoj ostavci na mjesto predsjednika DVD-

a Ribnik kao i o stanju u vatrogastvu.  

 

 

Završetak sjednice u 17:45 sati. 
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KLASA: 023-01/19-01/14 

UR-BROJ: 2133/21-01-19-2 

U Ribniku, dana 29. siječnja 2019. godine 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek                Nikola Dolinar 


