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ZAPISNIK 

sa 20. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 29. listopada 2019. godine 

 

 

Početak sjednice u 18:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

Mladen Klemenčić  

Dražen Jarnević 

Marijan Bert 

Gabi Tomašić – stigla u 18:05 h na 2. točku dnevnog reda 

Ana Lorković 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI:  Nikola Mus 

 

Sjednici prisustvuju:   Željko Car, Općinski načelnik  

             

 

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je prisutno 5 (pet) 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) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 3. izmjena i dopuna. 

4) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

5) Dodjela stipendija. 

6) Pitanja i prijedlozi. 

 

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

1) Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra. 

2) Donošenje Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika 

od velikih nesreća na području Općine Ribnik. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar dao je dnevni red na glasanje. 

 

S obzirom na dopunu predloženog dnevnog reda, isti je usvojen sa 5 (pet) glasova „za“ slijedećim 

redoslijedom: 

 

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2) Aktualni sat. 

3) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 3. izmjena i dopuna. 

4) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

5) Dodjela stipendija. 
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6) Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra. 

7) Donošenje Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene 

rizika od velikih nesreća na području Općine Ribnik. 

8) Pitanja i prijedlozi. 

 

Predloženi dnevni red usvojen sa 5 (pet) glasova „za“. 

 

 

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Sa 5 (pet) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

Ad.2.) Aktualni sat. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car izvijestio je kako je instaliran javni WiFi4EU na slijedećim 

lokacijama: stara škola Ribnik, ambulanta Ribnik, župni dvor Lipnik, mrtvačnica Lipnik, DVD 

Lipnik, DVD Ribnik, općina. Za WiFi4EU Općina je dobila vaučer od 15.000 EUR. Radove je 

platila INEA (Izvršna agencija za inovacije i mreže) direktno izvođaču.   

 

Vijećnica Gabi Tomašić, došla u 18:05. 

 

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. 

 

Načelnik je rekao kako su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta izvedeni i plaćeni. 

MRRFEU sudjelovalo je sa 100.000,00 kuna. Kadrovski problemi u VZO Ribnik riješeni su na 

način da je za privremenog v.d. zapovjednika imenovan gosp. Darjan Listar. Košnja groblja u 

Lipniku obavila je tvrtka Azelija eko. Načelnik je izvijestio vijećnike kako je donio odluku o 

kapitalnoj donaciji od 5.000,00 kn Domu zdravlja Ozalj za nabavu opreme za funkcioniranje 

djelatnosti radiologije (ultrazvučna dijagnostika) i oftalmologije, te o sufinanciranju prijevoza 

srednjoškolaca na način da roditelji nemaju nikakav trošak.  

 

Načelnik je pojasnio kako je formirana turistička zajednica TZP Kupa te da smo predložili 

manifestaciju koja bi se financirala iz proračuna TZP Kupa; 

1. „Križanićevi dani“ – lipanj 2020. godine  

Koncerti, književne večeri i izložbe, 

a prijedlog manifestacija koje će biti potpomognute kroz promociju od strane TZP Kupa; 

1. MotoCross i enduro utrke – travanj 2020. godine 

2. Autocross – svibanj 2020. godine 

Za hladni pogon TZP Kupa predviđa se 250.000,00 kuna godišnje.  

 

Nadalje, načelnik je rekao kako se polovicom studenog očekuje otvaranje natječaja za šumske 

ceste.  

 

Načelnik predlaže da se napravi mala prezentacija izleta u Beč, ako za time postoji interes. 
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Dogovoreno je da će Općinski načelnik gosp. Željko Car i vijećnici Dražen Jarnević i Marijan Bert 

položiti cvijeće i zapaliti svijeće pod centralni križ na groblju u Lipniku, na groblju u Gornjoj 

Stranici i kod spomenika u Ribniku. 

 

Vijećnica gđa. Ana Lorković rekla je kako je bilo najavljeno da će se sa komunalnim redarom 

puno problema riješiti. Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar predlaže da se građane 

aktivnije informira o poslovima koje obavlja komunalni redar i načinu na koji ga mogu 

kontaktirati. Načelnik je odgovorio kako komunalni redar postupa, a da za neke slučajeve nije 

nadležan. Vijećnica gđa. Gabi Tomašić upitala je da li su u domeni komunalnog redara zarasle 

njive koje idu na javni put? Načelnik je odgovorio kako jesu, te da je problem zaraslih parcela više 

pravilo nego iznimka.  

 

Ad.3.) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 3. izmjena i dopuna. 

 

Viša referentica Ivana Jarmek ukratko je pojasnila izmjene Proračuna. 

 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 

136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” 

broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 20. redovnoj 

sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 

o donošenju Proračuna Općine Ribnik 

za 2019. godinu i 

Projekcija za 2020. i 2021. godinu 

nakon 3. izmjena i dopuna 

 
 

I OPĆI DIO 

Članak 1. 

 

Proračun Općine Ribnik za 2019. godinu sadrži: 

 

 

PRIHODI – RASHODI 

 

 

PRORAČUN ZA 2019. GODINU 

 

Ukupni prihodi 

Višak prihoda iz 2018. godine 

Ukupan Proračun za 2019. godinu 

2.035.062,56 

   287.937,44 

2.323.000,00 

Ukupni rashodi 2.323.000,00 

 

 

Članak 2. 
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Prihodi i rashodi Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu, po razredima, 

skupinama, podskupinama i odjeljcima, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda 

kako slijedi: 
 

 

 

 

Ad.4.) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car ukratko je pojasnio predložene izmjene.  

 

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

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) 

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

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 20. redovnoj sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. 

godine, donijelo je 

 

P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2019. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna 

 

Članak 1. 

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. 

godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 51/18), članak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Ovim Programom utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture 

 

1. BICIKLISTIČKE STAZE način nabave: narudžbenica 

- stavljanje u funkciju ceste koja je dio biciklističkih, nordic walking i 

pješačkih staza općine Ribnik, 

- projektna dokumentacija 

k.č. br. 2869 i 2923 k.o. Martinski Vrh 

 

 
K1016 01, Aktivnost: Kapitalni projekt "Obnova biciklističke staze Zeleno srce" 

5.000,00 kuna 
 

Procjena troškova gradnje:          5.000,00 kuna 
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2. CESTOGRADNJA  način nabave: jednostavna nabava 
 

- modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Ribnik iz 

Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama Općine Ribnik. 
 
K1016 02, Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ 

    220.000,00 kuna 

 

Procjena troškova gradnje:          220.000,00 kuna 

 

 

Popis cesta obuhvaćenih projektom K1016 02: 

 

Redni broj  
k.č. br. k.o. DUŽINA 

[m] 

1 2605 Lipnik 98 

2 2916 Martinski Vrh 282 

3 2140, 2138 Griče 154 

4 2173, 2174 Griče 153 

    

 
UKUPNO:  

687 

 

     

3. JAVNA RASVJETA  način nabave:  narudžbenica 

- gradnja javne rasvjete sa LED svjetiljkama 

 
K1016 03, Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski 
učinkovitom LED rasvjetom“ 

       20.000,00 kuna 
 

Procjena troškova gradnje:          20.000,00 kuna 

 

 

4. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE RIBNIK 

način nabave: narudžbenica 

 
 
K1016 04, Aktivnost: Opremanje objekata mrtvačnica,  

- nabava opreme 

  15.000,00 kuna 

 

 

K1016 07, Aktivnost: Kapitalni projekt „Rekonstrukcija šumske prometne infrastrukture“ 

- izrada elaborata učinkovitosti i projektne dokumentacije rekonstrukcije 

mreže šumskih prometnica, 

- izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta šumske ceste, 

- geodetske usluge, 

- konzultantske usluge za prijavu za financiranje na Natječaj za tip 4.3.3. 

„Ulaganje u šumsku infrastrukturu“. 

300.000,00 kuna 
 

 

Procjena troškova gradnje:          315.000,00 kuna 
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SVEUKUPNO: 560.000,00 kuna. 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede 

1. PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 

način nabave: narudžbenica 

 

K1015 01, Aktivnost: Kapitalni projekt „Rekonstrukcija centra općine Ribnik“ 

- izrada Idejnog rješenja trga i rekonstrukcija javnih zgrada, 

- izrada Glavnog građevinskog projekta prometnih površina s pripadajućom 

infrastrukturom, 

- izrada Glavnog projekta uklanjanja građevine na k.č. 40/9, 

- izrada Glavnog projekta rekonstrukcije javne zgrade (dogradnja dijela na 

40/11), 

- izrada krajobraznog elaborata uređenja cijelog zahvata 

40.000,00 kuna 

 

Procjena troškova gradnje:          40.000,00 kuna 

 

SVEUKUPNO: 40.000,00 kuna 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture        560.000,00 kuna 

Mjera 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede       40.000,00 kuna 

SVEUKUPNO:           600.000,00 kuna“ 

 

 

Članak 2. 

 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2019. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 51/18), članak 2. mijenja se i glasi: 

 

 

„Ukupna potrebita sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu iznose 600.000,00 kuna, te će se 

financirati iz slijedećih izvora: 

- 11 opći prihodi i primici           120.000,00 kuna, 

- 52 pomoći                     435.771,73 kuna, 

- 43 prihodi za posebne namjene           5.500,00 kuna, 
o sufinanciranje građana                                                          5.500,00 kuna, 

- 91 višak prihoda            38.728,27 kuna.“ 

  

 

Članak 3. 

 

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

županije“.  
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Ad.5.) Dodjela stipendija. 

 

Općinski načelnik rekao je kako Općina prati našu djecu od rođenja, preko vrtića, osnovne i 

srednje škole, a sada bi se uključila, na prijedlog predstavnice studenata Valentine Stojković, sa 

pomoći studentima sa iznosom od 7.000,00 kn po studentu u jednoj akademskoj godini.  

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju 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, 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 20. redovnoj sjednici održanoj dana 29. listopada 

2019. godine, donijelo je 

 

P R A V I L N I K  
o dodjeli pomoći studentima  

sa područja 

Općine Ribnik 

 
I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti i kriteriji dodjele pomoći studentima sa područja Općine 

Ribnik. 

 

Sredstva za dodjelu pomoći iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine Ribnik. 

 

II. OPĆI UVJETI 

 

Članak 2. 

 

Pravo na ostvarivanje pomoći može se ostvariti za svaku akademsku godinu tijekom redovitog 

studija. 

 

Članak 3. 

 

Pomoć se isplaćuje jednokratno za tekuću akademsku godinu za koju se podnosi zahtjev. 

 

Pomoć za jednu akademsku godinu po studentu iznosi 7.000,00 kuna. 

 

Odluku o dodjeli pomoći donosi Općinski načelnik. 

 

 

III. UVJETI ZA DODJELU POMOĆI 

 

Članak 4. 

 

 

Pravo na pomoć imaju: 

- studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Ribnik, 
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- studenti svih godina studija, 

- studenti koji imaju status redovitog studenta, 

- studenti koji ne primaju stipendiju koja se financira iz drugih javnih izvora. 

 

Pomoć mogu ostvariti ukoliko udovoljavaju svim uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovog članka. 

 

 

IV. KRITERIJI ZA DODJELU POMOĆI 

 

Članak 5. 

 

Za ostvarivanje prava na pomoć student je dužan podnijeti pisani zahtjev najkasnije do 31. siječnja 

u akademskoj godini za koju se zahtjev podnosi. 

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravno odjelu Općine Ribnik, te se uz 

njega prilaže: 

- preslika osobne iskaznice, 

- uvjerenje o redovitom upisu u akademsku godinu ili potvrda o statusu redovitog studenta, 

- preslika IBAN žiro računa podnositelja zahtjeva na koji će se izvršiti isplata pomoći, 

- izjava da redoviti student ne prima ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih 

izvora. 

 

Priloženi dokumenti iz stavka 2. ovog članka ne smiju biti stariji od 6 (šest) mjeseci. 

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 6. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

 

Ad.6.) Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je kako je Općina ucrtala stvarno stanje puta tj. 

nerazvrstane ceste u naselju Sopčić Vrh, te predlaže ukidanje statusa javnog dobra u predmetu 

gosp. Zlatka Stubljara (rješavanje imovinsko pravnih odnosa u postupku legalizacije). 

 

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

 

ODLUKA 

 

 

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

04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 20. redovnoj sjednici održanoj dana 29. listopada 

2019. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

 

 

Članak 1. 
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 Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini zemljišnoknjižne oznake 

k.č.br. 1986/2, put mjestni, površine 309 m2, koja nekretnina dolazi upisana u zk.ul. broj POPIS I 

k.o. Ribnik. 

 

Članak 2. 

 

 Zemljišnoknjižni odjel Ozalj, Općinskog suda u Karlovcu, izvršit će provedbu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

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

županije“. 

 

 

 

Ad.7.) Donošenje Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika 

od velikih nesreća na području Općine Ribnik. 

 

 

Po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite 

Rijeka, Službe civilne zaštite Karlovac, Općinski načelnik predlaže donošenje odluke. 

 

 

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

 

ODLUKA 

 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18), članka 

3. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 

načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17), te proučavanjem 

Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Karlovačke županije, KLASA: 

010-01/17-01/32, URBROJ: 2133/1-05/06-17-02 od dana 19.01.2017. godine, Odluke Općinskog 

načelnika, KLASA: 822-02/16-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-19-14 od 01. srpnja 2019. godine, te 

Prethodne suglasnosti MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite 

Rijeka, Službe civilne zaštite Karlovac, KLASA: 810-09/19-05/01, URBROJ: 511-01-377-19-18 

od dana 30. kolovoza 2019. godine, te sukladno članku 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik 

Karlovačke županije" broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 20. 

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

 

O D L U K U 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu  

Procjene rizika od velikih nesreća  

na području Općine Ribnik 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se da Općina Ribnik, na temelju provedenog postupka, nije obavezna izraditi 

Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine. 

 

Članak 2. 

Utvrđuje se minimalni sadržaj Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ribnik sa sljedećim 

obaveznim sadržajem: 
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- osnovne karakteristike područja Općine, 

- način prijenosa informacija ranog uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva o mjerama i    

postupcima koji se preporučuju poduzeti u slučaju nesreće, 

- mobilizacija operativnih snaga civilne zaštite za djelovanje u otklanjanju posljedica nesreće, 

- djelovanje stožera civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite, i drugih snaga, 

- obrazloženje Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ribnik. 

 

Članak 3. 

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

županije“. 

 

 

 

Ad.8.) Pitanja i prijedlozi. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar predlaže da se u proračun za slijedeću godinu 

uvrsti uklanjanje zgrade policije. Načelnik je odgovorio kako je potrebno izraditi projekt 

uklanjanja i zbrinjavanja. Također gosp. Nikola Dolinar pitao je kako će biti riješeno čišćenje 

snijega. Načelnik je odgovorio da Općina ima zaključen ugovor sa obrtom Majhan te je ujedno 

pozvao vijećnike da upute poziv građanima da se uključe u čišćenje snijega svojim traktorima. 

Vijećnik gosp. Mladen Klemenčić pitao je da li plaćeno poljoprivredno zemljište u vlasništvu 

Države s obzirom da je promijenjen vlasnik. Načelnik je odgovorio da nije, ali da će se postupkom 

naplate ići do kraja.  

 

Gosp. Vosilla Sergio i gosp. Juraj Novosel, uputili su dopise naslovljene na Općinsko vijeće 

vezano uz obvezu plaćanja komunalne naknade, a koje su vijećnici primili na znanje.   

 

Završetak sjednice u 19:30 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/19-01/20 

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

U Ribniku, dana 29. listopada 2019. godine 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek                Nikola Dolinar 


