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ZAPISNIK 

sa 22. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

(zakazana za 12. ožujak 2020. godine, a 

odgođena zbog situacije sa koronavirusom) 

koja je održana elektroničkim putem 

dana 14. travnja 2020. godine 

 

 

Poziv za 22. redovnu sjednicu s materijalima dostavljen je elektroničkim putem vijećnicima 04. 

travnja 2020. godine u 19:22 sati i čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Svaki vijećnik pojedinačno se putem e-maila izjasnio odnosno glasovao za svaku točku dnevnog 

reda na obrascu koji je sastavni dio poziva sa „za“, „protiv“ ili „uzdržan“. 

Rok za glasovanje: 14. travanj 2020. godine do 21:00 sat. Predmetni e-mailovi kojima su se 

vijećnici izjasnili, a temeljem čega je utvrđeno s kojom većinom glasova je svaka pojedina odluka 

donesena, sastavni su dio ovog Zapisnika. 

 

Početak sjednice u 19:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

Mladen Klemenčić  

Dražen Jarnević 

Marijan Bert 

Gabi Tomašić 

Ana Lorković 

Nikola Mus 

 

      

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je sjednici prisustvovalo 7 

(sedam) 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) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

3) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu. 

4) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu. 

5) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ribnik. 

6) Donošenje Odluke o raspoređivanju razlike sredstava iz proračuna Općine Ribnik za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2019. godinu. 

7) Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica 

koronavirusa. 

8) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 

godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

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

Općine Ribnik za 2020. godinu nakon 1. izmjena i dopuna.) 
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Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

Ad.2.) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članaka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 

87/08, 136/12 i 15/15), članka 4., članka 5., članka 6. i članka 16. Pravilnika o 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 

24/13, 102/17 i 01/20) i članka 47. 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   

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK  

ZA 2019. GODINU 

I. OPĆI DIO 

I. 

Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja 

do 31. prosinca 2019. godine, koje sadrži: 

 

- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2019. godini  1.716.897,98 kuna 

- višak prihoda iz 2018. godine                 287.937,44 kuna 

sveukupno        2.004.835,42 kuna 

 

- ukupno izvršene rashode/izdatke u 2019. godini   1.465.028,82 kuna 

- plaćeni rashodi i izdaci u 2019. godini    1.383.864,80 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 01.01.2019. godine     344.994,32 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 31.12.2019. godine     678.027,50 kuna 

 

- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju      539.806,60 kuna 

 

- nepodmirene obveze iz 2018. godine  

na dan 31.12.2019. godine                    0,00 kuna 

- nepodmirene obveze na dan 31.12.2019. godine           
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nastale tijekom 2019. godine         138.220,90 kuna 

     sveukupno                    138.220,90 kuna  

 

- nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2019. godine              524.874,07 kuna 

 

- imovina = izvori vlasništva na dan 31.12.2019. godine         19.413.494,22 kuna 
 

 

 

Ad.3.) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu. 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 71. 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 22. redovnoj sjednici održanoj dana 14. travnja 

2020. godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  

Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i  

uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Ribnik 

za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu, KLASA: 

400-05/20-01/01, URBROJ: 2133/21-01-20-11 od 30. ožujka 2020. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2019. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o izvršenju Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu. 
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Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 

110/18) i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 

04/18), Općinski načelnik Općine Ribnik dana 30. ožujka 2020. godine, donio je 

 

I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju  

P R O G R A M A 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2019. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 51/18 i 48/19), utvrđena je gradnja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu u 

ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna. Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu izvršen je u iznosu od 419.302,61 

kuna. U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu. 

 

 

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 

Izvršeno:                                                0,00 kuna 
 
 

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 

Izvršeno:                                         204.786,36 kuna 

 

 

Popis cesta obuhvaćenih projektom K1016 02: 

 



 5 

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 

Izvršeno:                                                  0,00 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 

Izvršeno:                                         214.516,25 kuna 

 

SVEUKUPNO: 560.000,00 kuna. 

Izvršeno:           419.302,61 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 



 6 

 

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 

Izvršeno:                                                  0,00 kuna 

 

SVEUKUPNO: 40.000,00 kuna 

Izvršeno:                    0,00 kuna 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture        560.000,00 kuna 

Izvršeno:            419.302,61 kuna 

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

Izvršeno:                                   0,00 kuna 

SVEUKUPNO:           600.000,00 kuna 

SVEUKUPNO IZVRŠENO:                              419.302,61 kuna 

 

Članak 2. 

 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2019. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 51/18 i 48/19), ukupna potrebita 

sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Ribnik za 2019. godinu iznose 600.000,00 kuna. Ista su ostvarena u iznosu od 

419.302,61 kuna. U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu. 

 

- 11 opći prihodi i primici           120.000,00 kuna, 

izvršeno:    62.191,73 kuna 

- 52 pomoći                     435.771,73 kuna, 

izvršeno:   314.516,25 kuna 

- 43 prihodi za posebne namjene           5.500,00 kuna, 
o komunalni doprinos                 

izvršeno      7.863,73 kuna 
o sufinanciranje građana                                                         

izvršeno    32.250,91 kuna 
o naknada za zadrž.nezak.izgr.zgrada u prostoru  

izvršeno             2.479,99 kuna     

- 91 višak prihoda            38.728,27 kuna, 

izvršeno             0,00 kuna 

- UKUPNO PLANIRANO:      600.000,00 kuna, 

- UKUPNO IZVRŠENO:           419.302,61 kuna. 

 

Članak 3. 

 

Ovo Izvješće dostaviti će se Općinskom vijeću Općine Ribnik na usvajanje. 
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Ad.4.) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu. 

 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 74. 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 22. redovnoj sjednici održanoj dana 14. travnja 

2020. godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  

Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja 

komunalne infrastrukture  

na području Općine Ribnik 

za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu, KLASA: 400-05/20-01/01, 

URBROJ: 2133/21-01-20-12 od 30. ožujka 2020. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2019. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Ribnik za 2019. godinu. 

 
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 

110/18) i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 

04/18), Općinski načelnik Općine Ribnik dana 30. ožujka 2020. godine, donio je 

 

 

I Z V J E Š Ć E  

o izvršenju  

P R O G R A M A 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2019. godinu 
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Članak 1. 

 

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

godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 51/18), utvrđeno je održavanje komunalne 

infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 230.000,00 kuna. 

Isti je izvršen u iznosu od 124.214,07 kuna. U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po 

navedenom Programu. 
 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture 

 

 

I. Održavanje javne rasvjete 

o zamjena istrošenih rasvjetnih tijela, 

o poboljšanja na upravljanju javnom rasvjetom 

- 20.000,00 kuna 

 
T1002 01, Aktivnost: Javna rasvjeta 

Potrebna financijska sredstva 323:  20.000,00 kuna 

Izvršeno:                                          15.737,50 kuna 

 

 

II. Održavanje groblja i mrtvačnica: 

o redovita košnja groblja u Lipniku i groblja u Gornjoj Stranici (šest-sedam puta 

godišnje), 

o odvoz smeća iz kontejnera na groblju u Lipniku i groblju u Gornjoj Stranici, 

-  30.000,00 kuna 
 

T1002 02, Aktivnost: Tekuće održavanje groblja i mrtvačnica  

Potrebna financijska sredstva 323:  30.000,00 kuna 

Izvršeno:                                          27.458,47 kuna 

 

 

 

III. Održavanje ostalih javnih površina   

o sadnja i održavanje cvijeća i ukrasnog bilja, košnja javnih površina 

-           30.000,00 kuna 
T1002 03, Aktivnost: Tekuće održavanje javnih površina 

Potrebna financijska sredstva 323:  30.000,00 kuna 

Izvršeno:                                          12.922,55 kuna 
 
 
 

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta: 

a) ugradnja asfalta 

o presvlačenje oštećenih dijelova nerazvrstanih cesta, proširenje kolnika uz 

prethodno poravnanje ulegnuća i saniranje bankina – naselje Griče i Gornje 

Griče u površini od 200 m2. 

-       15.000,00 kuna 

b) zemljani radovi 

o izrada trupa cesta (iskop puta i ravnanje tampona), profiliranje i skidanje 

grebena, formiranje poprečnih padova – saniranje bujičnih vododerina, te 
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proširenje kamenih, poljskih i šumskih putova  - naselja Donja Stranica, Lipnik, 

Martinski Vrh, Novaki Lipnički  

-        20.000,00 kuna  izvršeno: 16.250,00 kuna 

c) izrada cijevnih propusta na cestama 

o ugradnja cijevi različitih profila – naselje Veselići i Goli Vrh Lipnički, Donja 

Stranica 

-          5.000,00 kuna 

d) navoz kamena na nerazvrstane općinske ceste – Radenići, Sv. Petar-Poljanka, 

Gorica, odvojak Župetić, Griče-Kušan, Gornji Goli Vrh 

-         40.000,00 kuna  izvršeno: 14.908,05 kuna 

e) održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima – svih cesta iz 

Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama 

o čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama 

          -           30.000,00 kuna  izvršeno:   3.500,00 kuna 

      f) šišanje živica uz nerazvrstane ceste – naselja Obrh, Jasenovica, Donja Stranica,  

                    Lipnik, Jarnevići, Griče, Novaki Lipnički, Gornja Stranica 

  -         30.000,00 kuna   
     g) malčiranje trave – put kod crkve u Lipniku 

-         10.000,00 kuna   

izvršeno f)+g) : 33.437,50 kuna 
 

T1002 04, Aktivnost: Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 

Potrebna financijska sredstva 323: 150.000,00 kuna 

Izvršeno:                   68.095,55 kuna 

 
 

SVEUKUPNO:   230.000,00 kuna. 

SVEUKUPNO IZVRŠENO: 124.214,07 kuna. 

 

 

Članak 2. 

 

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

godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 51/18)), ukupna potrebita sredstva za realizaciju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu iznose 

230.000,00 kuna. Ista su ostvarena u iznosu od 124.214,07 kuna. U nastavku slijedi pregled 

planiranog i izvršenog po navedenom Programu. 

 

- 11 opći prihodi i primici           75.500,00 kuna, 

izvršeno  0,00 kuna 

- 43 prihodi za posebne namjene     154.500,00 kuna, 
o komunalna naknada              70.000,00 kuna 

izvršeno 74.663,74 kuna 
o godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta            70.000,00 kuna 

izvršeno 49.550,33 kuna 
o komunalni doprinos              14.500,00 kuna 

izvršeno 0,00 kuna 

UKUPNO PLANIRANO:       230.000,00 kuna 

UKUPNO IZVRŠENO:                 124.214,07 kuna. 

 

 

Članak 3. 

 

Ovo Izvješće dostaviti će se Općinskom vijeću Općine Ribnik na usvajanje. 
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Ad.5.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ribnik. 

 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

 

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. 
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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 
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- 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". 

 

 

 

Ad.6.) Donošenje Odluke o raspoređivanju razlike sredstava iz proračuna Općine Ribnik za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2019. godinu. 

 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članka 4. stavak 3., članka 5. stavak 2., članka 6. stavak 2. i članka 100. Zakona 

o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 

29/19 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  
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ODLUKU 

o raspoređivanju razlike sredstava iz Proračuna Općine Ribnik  

za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  

za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos razlike sredstava koja se u Proračunu Općine Ribnik 

osiguravaju za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom 

vijeću Općine Ribnik, u visini od 3.600,00 kuna. 

 

Raspodjela razlike sredstva iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za razdoblje od 01. siječnja 

do 31. prosinca 2019. godine. 

 

Članak 2. 

 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Ribnik, tako da pojedinoj političkoj stranci 

pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća 

Općine Ribnik. 

 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama 

pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog 

vijeća. 

 

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Ribnik utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna. 

 

Za svaku članicu Općinskog vijeća, kao pripadnicu podzastupljenog spola, utvrđuje se 

iznos od 1.100,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako slijedi: 

 

 

 

Red. 

br. 

 

Politička stranka 

Broj vijećnika  

UKUPNO 

u kunama 

Isplaćeno 

za 

Razlika 

za 

žene muškarci 2019. 

godinu 

2019. 

godinu 

1. Hrvatska seljačka 

stranka - HSS 

0 3 3.000,00 1.500,00 1.500,00 

2. Hrvatska demokratska 

zajednica - HDZ 

2 0 2.200,00 1.100,00 1.100,00 

3. Socijaldemokratska 

partija Hrvatske- SDP 

0 1 1.000,00 500,00 500,00 

4. Grupa birača 

MLADEN 

KLEMENČIĆ 

0 

 

1 1.000,00 500,00 500,00 

 SVEUKUPNO: 2 5 7.200,00 3.600,00 3.600,00 
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Članak 4. 

 

Raspoređena razlika sredstva iz članka 3. u ukupnom iznosu od 3.600,00 kuna, doznačiti će 

se političkim strankama na njihove račune do 31. ožujka 2020. godine. 

 

 

Članak 5.  

 

Sredstva za provedbu ove Odluke, planirana su u Proračunu Općine Ribnik za 2020. godinu 

na poziciji P1001, Program 01: Javna uprava i administracija, A1001 05, Aktivnost: Financiranje 

rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

55/19). 

 

Članak 6. 

 

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

županije“. 

 

 

 

Ad.7.) Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica koronavirusa. 

 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

 

Povodom nastanka posebnih okolnosti pod kojima se podrazumijevaju događaji koji se nisu 

mogli predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koji među ostalim narušavaju gospodarsku 

aktivnost (nastale uslijed pandemije koronavirusa COVID-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  

ODLUKU 

o mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica  

koronavirusa 

 

Članak 1. 

Zbog posebnih okolnosti koje su nastale uslijed pandemije koronavirusa COVID-19, 

pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost (tvrtke, obrti), oslobađaju se plaćanja 

komunalne naknade za prvo polugodište 2020. godine. 

Članak 2. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik. 

Članak 3. 

 

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

županije“. 



 15 

Ad.8.) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 

godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

 

Sa 7 (sedam) 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 22. redovnoj 

sjednici održanoj dana 14. travnja 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 

o donošenju Proračuna Općine Ribnik 

za 2020. godinu i 

Projekcija za 2021. i 2022. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna 

 
 

I OPĆI DIO 

Članak 1. 

 

Proračun Općine Ribnik za 2020. godinu sadrži: 

 

 

PRIHODI – RASHODI 

 

 

PRORAČUN ZA 2020. GODINU 

 

Ukupni prihodi 

Višak prihoda iz 2019. godine 

Ukupan Proračun za 2020. godinu 

2.172.193,40 

   539.806,60 

2.712.000,00 

Ukupni rashodi 2.712.000,00 

 
 

Ad.9.) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2020. godinu nakon 1. izmjena i dopuna.) 

 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članka 67. 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 22. redovnoj sjednici održanoj dana 14. travnja 

2020. godine, donijelo je 
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P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2020. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna 

 

Članak 1. 

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2020. 

godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 55/19), članak 1. mijenja se i glasi: 

 

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

području Općine Ribnik za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 417.100,00 kuna kako slijedi: 

 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture 

 
 

5. 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“ 

    270.000,00 kuna 

 

Procjena troškova gradnje:          270.000,00 kuna 

 

Izvori financiranja: 

- prihodi za posebne namjene:     5.293,40 kuna 

- kapitalne pomoći:                  197.000,00 kuna 

- višak prihoda:                          67.706,60 kuna 

 

     

6. 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“ 

       0,00 kuna 
 

Procjena troškova gradnje:          0,00 kuna 

 

Izvori financiranja: 

- kapitalne pomoći: 0,00 kuna 

 

 

7. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE RIBNIK 

način nabave: narudžbenica 

 
 
K1016 04, Aktivnost: Opremanje objekata mrtvačnica,  

- nabava opreme 

  30.000,00 kuna 
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Izvori financiranja: 

- kapitalne pomoći:         5.000,00 kuna 

- jednokratna naknada za korištenje mrtvačnice  5.000,00 kuna 

- godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta     20.000,00 kuna  

 
K1016 11, Aktivnost: Kapitalni projekt „Uređenje groblja“,  

- nabava opreme 

  40.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

- kapitalne pomoći: 40.000,00 kuna 

 
K1016 13, Aktivnost: Kapitalni projekt „Uređenje izvorišta i jezera Rilac“,  

- nabava opreme 

  10.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

- kapitalne pomoći: 10.000,00 kuna 

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

- prijava projekta na mjeru 

27.100,00 kuna 
 

Izvori financiranja: 

- višak prihoda:         27.100,00 kuna 

 

 

Procjena troškova gradnje:          107.100,00 kuna 

 

 

SVEUKUPNO: 377.100,00 kuna. 

 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede 

 

 

2. 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 

 

Izvori financiranja: 

- pomoći: 40.000,00 kuna 

 

SVEUKUPNO: 40.000,00 kuna 
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Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture        377.100,00 kuna 

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

SVEUKUPNO:           417.100,00 kuna“ 

 

 

Članak 2. 

 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2020. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 55/19), članak 2. mijenja se i glasi: 

 

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

infrastrukture na području Općine Ribnik za 2020. godinu iznose 417.100,00 kuna, te će se 

financirati iz slijedećih izvora: 

- 43 prihodi za posebne namjene         30.293,40 kuna, 
o jednokratna naknada za korištenje mrtvačnice                         5.000,00 kuna 

o naknada za korištenje grobnih mjesta                         20.000,00 kuna 

o sufinanciranje građana               5.293,40 kuna  

- 52 pomoći                     292.000,00 kuna, 

- višak prihoda           94.806,60 kuna.“ 
  

Članak 3. 

 

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

županije“.  

 

 

 

Završetak sjednice u 21:00 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/20-01/22 

URBROJ: 2133/21-01-20-10 

U Ribniku, dana 14. travnja 2020. godine 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek                Nikola Dolinar 


