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ZAPISNIK 

sa 25. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

koja je održana elektroničkim putem 

dana 18. prosinca 2020. godine 

 

 

 

Poziv za 25. redovnu sjednicu s materijalima dostavljen je elektroničkim putem vijećnicima 14. 

prosinca 2020. godine u 13:26 sati i čini sastavni dio ovog Zapisnika. Materijal za 9. i 10. točku 

poslan je 17. prosinca u 9:45 sati, a materijal za 13. točku poslan je 18. prosinca u 11:38 sati. 

 

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: 18. prosinac 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 

Gabi Tomašić 

Ana Lorković 

Marijan Bert 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Nikola Mus 

     

 

      

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je sjednici prisustvovalo 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) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. 

godinu. 

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

Općine Ribnik za 2021. godinu. 

4) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ribnik za 2021. godinu. 

5) Donošenje Socijalnog programa Općine Ribnik za 2021. godinu. 

6) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2020. 

godinu nakon 2. izmjena i dopuna 

7) Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik u 2020. godini. 

8) Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik s 

financijskim učincima za razdoblje 2021.-2023. godina. 

9) Donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Ribnik za 2020. godinu. 
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10) Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Ribnik za 

2021. godinu. 

11) Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene  

zgrade u prostoru za 2021. godinu. 

12) Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Ribnik za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka u 2021. godini. 

13) Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2020. godinu. 

 

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

Ad.2.) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. 

godinu. 

 

Općinski načelnik dostavio je, popratnim dopisom KLASA: 400-08/20-01/01, URBROJ: 2133/21-

01-20-6 od 13. studenog 2020. godine preporučenom poštom vijećnicama/vijećnicima Općinskog 

vijeća, a sve temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 

15/15); 

1. Prijedlog Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. 

godinu, KLASA: 400-08/20-01/01, URBROJ: 2133/21-01-20-3 od 13.11.2020. godine,  

2. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. 

godinu, KLASA: 400-08/20-01/01, URBROJ: 2133/21-01-20-4 od 13.11.2020. godine, 

3. Obrazloženje Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu i 

4. Prijedlog Odluke o izvršenju o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu, 

KLASA: 400-08/20-01/01, URBROJ: 2133/21-01-20-5 od 13.11.2020. godine. 

 

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, 04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. 

redovnoj sjednici održanoj dana 18. prosinac 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 

o donošenju Proračuna Općine Ribnik 

za 2021. godinu i 

Projekcija za 2022. i 2023. godinu 

 
 

I. OPĆI DIO 

Članak 1. 

 

Proračun Općine Ribnik za 2021. godinu sadrži: 
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PRIHODI – RASHODI 

 

 

PRORAČUN ZA 2021. GODINU 

 

Ukupni prihodi 

Višak prihoda iz 2020. godine 

Ukupan Proračun za 2021. godinu 

2.317.400,00 

   700.000,00 

3.017.400,00 

Ukupni rashodi 3.017.400,00 

 
 

Ad.3.) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2021. godinu. 

 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16, 04/18, 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici 

održanoj dana 18. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 540.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture 

 
 

1. 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“ 

     50.000,00 kuna 

 

Procjena troškova gradnje:          50.000,00 kuna 

 

Izvori financiranja: 

- prihodi od poreza:                 0,00 kuna 

- sufinanciranje građana 19.993,40 kuna 
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- kapitalne pomoći:        30.006,60 kuna 

- višak prihoda:                       0,00 kuna 

 

     

2. 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 

 

Izvori financiranja: 

- pomoći: 20.000,00 kuna 

 

 

 

3. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE RIBNIK 

način nabave: narudžbenica, jednostavna nabava 

 
 
K1016 04, Aktivnost: Opremanje objekata mrtvačnica,  

- nabava opreme 

  50.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

- pomoći:                              30.000,00 kuna 

- jednokratna naknada za korištenje mrtvačnice      10.000,00 kuna 

- godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta     10.000,00 kuna  

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

- nabava opreme 

  200.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

- kapitalne pomoći: 200.000,00 kuna 

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

- nabava opreme 

    10.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

- pomoći: 10.000,00 kuna 

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

- izrada dokumentacije 

100.000,00 kuna 
 

Izvori financiranja: 

- višak prihoda:   100.000,00 kuna 

 

 
K1016 09, Aktivnost: Kapitalni projekt „Nadstrešnice za autobusna stajališta, pješački prijelaz“ 

- nabava i postavljanje nadstrešnice za autobusno stajalište u naselju Ribnik, 

izgradnja pješačkog prijelaza u naselju Ribnik 

  40.000,00 kuna 
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Izvori financiranja: 

- pomoći:  40.000,00 kuna 

 

 
K1016 15, Aktivnost: Kapitalni projekt „Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Ribniku“ 

- nabava i postavljanje opreme, uređenje okoliša 

  30.000,00 kuna 
 

Izvori financiranja: 

- pomoći:            20.600,00 kuna 

- višak prihoda:    9.400,00 kuna 

 

 

Procjena troškova gradnje:          430.000,00 kuna 

 

 

SVEUKUPNO: 500.000,00 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 

 

Izvori financiranja: 

- pomoći: 40.000,00 kuna 

 

 

SVEUKUPNO: 40.000,00 kuna 

 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture        500.000,00 kuna 

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

SVEUKUPNO:           540.000,00 kuna 

 

 

 

Članak 2. 
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Ukupna potrebita sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Ribnik za 2021. godinu iznose 540.000,00 kuna, te će se 

financirati iz slijedećih izvora: 

- 43 prihodi za posebne namjene         39.993,40 kuna, 
o jednokratna naknada za korištenje mrtvačnice                       10.000,00 kuna 

o naknada za korištenje grobnih mjesta                         10.000,00 kuna  

o sufinanciranje građana            19.993,40 kuna 

- 52 pomoći                     390.606,60 kuna, 

- višak prihoda         109.400,00 kuna. 
  

 

Članak 3. 

 

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

županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

 

 

Ad.4.) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ribnik za 2021. 

godinu. 

 

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

 

ODLUKA 

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

110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 

17/16, 04/18, 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 

18. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna kako slijedi:  
 

 

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 

 

Izvori financiranja: 

- komunalna naknada:   20.000,00 kuna 
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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, 

-  50.000,00 kuna 
 

T1002 02, Aktivnost: Tekuće održavanje groblja i mrtvačnica  

Potrebna financijska sredstva 323:  50.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

- prihodi od poreza                                 20.000,00 kuna 

- godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta     30.000,00 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 
 

Izvori financiranja: 

- godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta:   20.000,00 kuna 

- višak prihoda:   10.000,00 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. 

-       10.000,00 kuna 

b) zemljani radovi 

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

grebena, formiranje poprečnih padova – saniranje bujičnih vododerina, te 

proširenje kamenih, poljskih i šumskih putova  - naselja Donja Stranica, Lipnik, 

Martinski Vrh, Novaki Lipnički, Griče-Fabac 

-        20.000,00 kuna 

c) izrada cijevnih propusta na cestama 

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

Stranica 

-         15.000,00 kuna 

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

Gorica, odvojak Župetić, Griče – Fabac, Gornji Goli Vrh 

-         40.000,00 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 

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

                    Lipnik, Jarnevići, Griče, Novaki Lipnički, Gornja Stranica 

  -         20.000,00 kuna   
     g) malčiranje trave – put kod crkve u Lipniku 

-         15.000,00 kuna   
 

T1002 04, Aktivnost: Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 
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Potrebna financijska sredstva 323: 150.000,00 kuna 

 

Izvori financiranja: 

- prihodi od poreza:    53.600,00 kuna 

- godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta 15.800,00 kuna 

- komunalna naknada:   50.000,00 kuna 

- višak prihoda:             30.600,00 kuna 
 

SVEUKUPNO: 250.000,00 kuna. 

 

 

Članak 2. 

 

 

Ukupna potrebita sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2021. godinu iznose 250.000,00 kuna, te će se financirati iz slijedećih 

izvora: 

- 11 opći prihodi i primici           73.600,00 kuna, 

- 43 prihodi za posebne namjene     135.800,00 kuna, 
o komunalna naknada              70.000,00 kuna 

o godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta            65.800,00 kuna 

- 91 višak prihoda          40.600,00 kuna. 

 

 

Članak 3. 

 

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

županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

 

 

Ad.5.) Donošenje Socijalnog programa Općine Ribnik za 2021. godinu. 

 

 

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

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 

broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,  98/19 i 64/20) i članka 31. Statuta 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 18. 

prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

 

SOCIJALNI PROGRAM 

Općine Ribnik za 2021. godinu 
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Članak 1. 

 

Ovim Programom utvrđuju se oblici pomoći, uvjeti za ostvarivanje prava na 

pomoć i visina pomoći za koje je Općina Ribnik u svom Proračunu za 2021. godinu 

osigurala sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 

Oblici pomoći, uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć i visina pomoći iz 

članka 1. ovog Programa utvrđuju se kako slijedi: 

 
Cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala 

Mjera 2.1. Poticanje rasta broja stanovnika 

 

1. Jednokratna novčana pomoć za ogrjev: 

- uvjet: korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu 

skrb Ozalj, 

- visina pomoći: 1.050,00 kuna po korisniku navedene pomoći, 

- sredstva doznačuje Karlovačka županija. 
A1009 03, Aktivnost: Naknada za ogrijev socijalno ugroženom stanovništvu 

Ukupno 372:   4.000,00 kuna. 

 

2. Jednokratna novčana pomoć obiteljima povodom rođenja djeteta: 

- uvjet: novorođeno dijete je hrvatski državljanin i ima prijavljeno 

prebivalište na području Općine Ribnik, 

- visina pomoći: 4.000,00 kuna po novorođenčetu. 
A1009 01, Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete 

Ukupno 372:  16.000,00 kuna.  

 

3. Poklon paketi za božićne blagdane osobama starije životne dobi, a koje su 

slabijeg imovinskog stanja:  

- uvjet: -prebivalište i boravište na području Općine Ribnik, 

- visina pomoći: cca 300,00 kuna po korisniku navedene pomoći. 

 Ukupno:   3.000,00 kuna.  

 

4. Jednokratna novčana pomoć invalidnim (nepokretnim i teško pokretnim) 

osobama koje imaju prebivalište i boravište na području Općine Ribnik   

- visina pomoći: 1.000,00 kuna po korisniku. 

           Ukupno:       5.000,00 kuna.  

 

5. Jednokratna novčana pomoć ugroženoj obitelji. 

- prema potrebi  

- visina pomoći: 10.000,00 kuna 

Ukupno:   22.000,00 kuna. 

 
A1009 02, Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima (invalidnim osobama) i obiteljima 

Ukupno 372: 30.000,00 kuna. 
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SVEUKUPNO 372: 50.000,00 kuna. 

 

 

Članak 3. 

Za provedbu ovog Programa zadužuje se Općinski načelnik Općine Ribnik. 

 

 

Članak 4. 

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

Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

 
Ad.6.) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2020. godinu nakon 2. izmjena i dopuna 

 

 

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

 

ODLUKA 

 

 

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

110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 

17/16, 04/18, 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 

18. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2020. godinu 

nakon 2. izmjena i dopuna 

 

 

Članak 1. 

 

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

godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 55/19 i 63/20), članak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna kako slijedi:  
 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture 

 

V. Održavanje javne rasvjete 

o zamjena istrošenih rasvjetnih tijela, 

o poboljšanja na upravljanju javnom rasvjetom 

- 20.000,00 kuna 
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T1002 01, Aktivnost: Javna rasvjeta 

Potrebna financijska sredstva 323:  20.000,00 kuna 

 

Izvori financiranja: 

- prihodi od poreza:   20.000,00 kuna 

 

 

VI. 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, 

-  50.000,00 kuna 
 

T1002 02, Aktivnost: Tekuće održavanje groblja i mrtvačnica  

Potrebna financijska sredstva 323:  50.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

- prihodi od poreza                                 20.000,00 kuna 

- godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta     30.000,00 kuna  

 

 

VII. 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 
 

Izvori financiranja: 

- prihodi od poreza:     10.000,00 kuna 

- godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta:   20.000,00 kuna 
 

VIII. 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. 

-       5.000,00 kuna 

b) zemljani radovi 

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

grebena, formiranje poprečnih padova – saniranje bujičnih vododerina, te 

proširenje kamenih, poljskih i šumskih putova  - naselja Donja Stranica, Lipnik, 

Martinski Vrh, Novaki Lipnički  

-        5.000,00 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 

-         70.000,00 kuna 

f) 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 

      f) šišanje živica uz nerazvrstane ceste – naselja Obrh, Jasenovica, Donja Stranica,  
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                    Lipnik, Jarnevići, Griče, Novaki Lipnički, Gornja Stranica 

  -         5.000,00 kuna   
     g) malčiranje trave – put kod crkve u Lipniku 

-         30.000,00 kuna   
 

T1002 04, Aktivnost: Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 

Potrebna financijska sredstva 323: 150.000,00 kuna 

 

Izvori financiranja: 

- prihodi od poreza:    65.500,00 kuna 

- godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta 14.500,00 kuna 

- komunalna naknada:   70.000,00 kuna 
 

SVEUKUPNO: 250.000,00 kuna.“ 

 

Članak 2. 

 

 

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

godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 55/19 i 63/20), članak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Ukupna potrebita sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik za 2020. godinu iznose 250.000,00 kuna, te će se financirati iz 

slijedećih izvora: 

- 11 opći prihodi i primici         115.500,00 kuna, 

- 43 prihodi za posebne namjene     134.500,00 kuna, 
o komunalna naknada              70.000,00 kuna 

o godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta            64.500,00 kuna“ 

 

 

Članak 3. 

 

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

županije“.  

 

 

 

Ad.7.) Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik u 2020. 

godini. 

 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18 i 31/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 

svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine, donijelo je  
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ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite  

na području Općine Ribnik 

u 2020. godini 

 

Odredbom članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18 i 31/20), određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području 

civilne zaštite, predstavničko tijelo u postupku donošenja proračuna razmatra i 

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, 

organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze 

sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja 

institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja 

građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-

tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 

razaranja. 

Člankom 20. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 

118/18), određene su operativne snage sustava civilne zaštite i to: 

a) stožeri civilne zaštite 

b) operativne snage vatrogastva 

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

e) udruge 

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

g) koordinatori na lokaciji 

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i 

imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika 

operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave 

i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne 

samouprave. Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi 

načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno 

tijelo jedinice lokalne samouprave. 

 

Općinski načelnik je dana 03. ožujka 2020. godine donio ažuriranu Odluku o 

osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-01/19-01/03, 
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URBROJ: 2133/21-01-20-3, čiji sastavni dio je Tablica s osnovnim podacima 

članova Stožera, KLASA: 810-01/19-01/03, URBROJ: 2133/21-01-20-4. 

 

Općinski načelnik donio je ažuriranu Shemu mobilizacije Stožera civilne zaštite 

Općine Ribnik, KLASA: 810-01/19-01/03, URBROJ: 2133/21-01-20-5 od 03. 

ožujka 2020. godine. 

 

Općina Ribnik, sukladno članku 2. stavak 4. Pravilnika o vođenju evidencije 

pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 75/16) 

vodi Evidenciju stožera civilne zaštite (E-SCZ). Ista je dana 03. ožujka 2020. godine 

dostavljena MUP, Ravnateljstvu civilne zaštite, Služni civilne zaštite Karlovac. 

 

Općinski načelnik donio je 18. ožujka 2020. godine Odluku o imenovanju 

pomoćnika načelnika Stožera civilne zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-03/20-

01/01, URBROJ: 2133/21-01-20-15. 

 

Općinski načelnik donio je 23. ožujka 2020. godine Odluku o imenovanju 

Povjerenika Civilne zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-03/20-01/01, URBROJ: 

2133/21-01-20-26. 

 

Stožer civilne zaštite Općine Ribnik donio je niz odluka te je objavio 

preporuke, ograničenja i mjere opreza vezane uz pandemiju koronavirusa 

vidljivo na slijedećim poveznicama: 

 

 

https://ribnik.hr/novosti/283-koronavirus-najnovije-preporuke.html 

 

 

https://ribnik.hr/novosti/284-obavijest-vezana-uz-izdavanje-propusnica.html 

 

 

https://ribnik.hr/novosti/295-koronavirus-mjere-opreza.html 

 

 

 

Čelnik Općine Ribnik, Općinski načelnik Željko Car, završio je Program 

osposobljavanja čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 

sustavu civilne zaštite pri Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Učilište 

vatrogastva, zaštite i spašavanja, dana 03.11.2017. godine. 

 

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Ribnik, Jože Želježnjak, završio je Program 

osposobljavanja stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u sustavu civilne zaštite pri Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, 

Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja, dana 06.04.2018. godine. 

 

https://ribnik.hr/novosti/283-koronavirus-najnovije-preporuke.html
https://ribnik.hr/novosti/284-obavijest-vezana-uz-izdavanje-propusnica.html
https://ribnik.hr/novosti/295-koronavirus-mjere-opreza.html
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Zamjenik Načelnika Stožera civilne zaštite Općine Ribnik, Branko Stojković, 

završio je Program osposobljavanja stožera civilne zaštite jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite pri Državnoj upravi za 

zaštitu i spašavanje, Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja, dana 06.04.2018. 

godine. 

 

Član Stožera civilne zaštite Općine Ribnik, Ladislav Planinac, završio je Program 

osposobljavanja stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u sustavu civilne zaštite pri Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, 

Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja, dana 08.03.2018. godine. 

 

Općinski načelnik donio je Plan vježbi civilne zaštite u 2020. godini, KLASA: 810-

01/19-01/01, URBROJ: 2133/21-01-19-2 od 12. prosinca 2019. godine. Naziv 

pokazne vježbe: Gašenje požara na otvorenom prostoru u Veselićima.  Vrijeme 

održavanja vježbe: 04. svibnja 2020. godine. Sudionici vježbe: Operativne snage 

sustava civilne zaštite Općine Ribnik i druge službe prema dogovoru i potrebi. 

Općinski načelnik donio je Odluku o održavanju vježbe Civilne zaštite Općine 

Ribnik u 2020. godini, KLASA: 810-01/19-01/01, URBROJ: 2133/21-01-19-3 od 

12. prosinca 2019. godine. Pokazna vježba 2020. nije održana zbog pandemije 

koronavirusa. 

 

Općinski načelnik donio je Odluku o načinu izrade Procjene rizika od velikih 

nesreća na području Općine Ribnik, KLASA: 822-02/16-01/01, URBROJ: 2133/21-

01-19-12 od 07. svibnja 2019. godine. Radna skupina za izradu procjene rizika od 

velikih nesreća ispunila je Obrazac za samoprocjenu utvrđivanja obveze iz članka 

17. Zakona o sustavi civilne zaštite. JLS o čemu je sastavljen Zapisnik, KLASA: 

822-02/19-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-19-13 od 28.06.2019. godine.  

Temeljem provedenog postupka samoprocjene, Općinski načelnik donio je Odluku 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika od velikih nesreća 

na području Općine Ribnik, KLASA: 822-02/16-01/01, URBROJ: 2133/21-01-19-

14 od 01. srpnja 2019. godine, te je zatražio prethodnu suglasnost na istu od MUP, 

Ravnateljstva civilne zaštite Rijeka, Službe civilne zaštite Karlovac koje je izdalo 

Prethodnu suglasnost, KLASA: 810-09/19-05/01, URBROJ: 511-01-377-19-18 od 

30.08.2019. Općinsko vijeće Općine Ribnik donijelo je Odluku kojom se utvrđuje da 

nije potrebno provesti izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Općine 

Ribnik, KLASA: 822-02/16-01/01, URBROJ: 2133/21-01-19-17 od 29.10.2019. 

godine. 

 

Općinski načelnik donio je Odluku o donošenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2019. godinu, KLASA: 810-01/19-01/02, UR-BROJ: 

2133/21-01-19-5 od 31.07.2019. godine. Plan djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2019. godinu izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, Spinčićeva 2 u 

lipnju 2019. godine. 
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Općinski načelnik donio je Odluku o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite 

Općine Ribnik, KLASA: 810-01/19-01/02, UR-BROJ: 2133/21-01-19-6 od 

31.07.2019. godine. Plan djelovanja civilne zaštite  izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz 

Rijeke, Spinčićeva 2 u srpnju 2019. godine. 

 

 

Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada, dva puta mjesečno, obavlja „Azelija 

eko“ d.o.o., Ul. akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj. 

Za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, Općina Ribnik zaključila je 

Ugovor sa obrtom za cestovni prijevoz i proizvodnju IVICA MAJHAN, Kohanjac 

21., 47276 Žakanje, za razdoblje od 2016. do 2020. godine.  

Opskrbu vode i održavanje sustava vrši „Komunalno Ozalj“ d.o.o., Ul. akademika 

Milana Heraka 11, 47280 Ozalj. U 2020. godini nije bilo problema u vodoopskrbi pa 

samim time nije niti došlo do smanjene mogućnosti gašenja požara na otvorenom. 

Općina Ribnik sufinancira rad Hrvatske gorske službe spašavanja. Tijekom 2020. 

godine ista nije imala aktivnosti spašavanja na području Općine Ribnik.  

Javna vatrogasna postrojba Karlovac tijekom 2020. godine imala je 2 intervencije na 

području Općine Ribnik. 

Dobrovoljna vatrogasna društva u 2020. godini imala su 1 (jednu) intervenciju 

gašenja požara na području Općine Ribnik – požar otvorenog prostora te 2 (dvije) 

tehničke intervencije – uklanjanje drva sa prometnice i spašavanje prikliještene 

osobe ispod vozila. 

Brigu o starim, nemoćnim i invalidnim osobama na području Općine Ribnik provodi 

Dom zdravlja Ozalj preko patronažne sestre koja obilazi domaćinstva sa 

spomenutim problemima kao i medicinsko osoblje Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući iz Karlovca. Također, na području Općine Ribnik aktivnosti provodi i Gradsko 

društvo Crvenog križa Ozalj kroz program „Zaželi“. 

U pružanju hitne medicinske pomoći za vrijeme radnog vremena uključena je 

Ordinacija opće medicine dr. Željko Maršić, a na raspolaganju je i hitna služba 

Ozalj. 

Veterinarska ambulanta Ozalj, Veterinarska stanica Ribnik stoji također na 

raspolaganju za slučaj potrebe za angažiranjem u okviru svog djelovanja. 

 

Na području Općine Ribnik registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se 

bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili sličnom djelatnošću od interesa 
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za civilnu zaštitu. One se po potrebi, u suradnji sa drugim nadležnim službama, 

mogu sa svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom, 

uključiti u slučaju izvanrednih okolnosti.  

 

Može se zaključiti da su vatrogasci u ovome trenutku najbrojnija i najbolje 

organizirana snaga u sustavu civilne zaštite na našem području. Za ostale utvrđene 

snage civilne zaštite procjenjuje se neophodan daljnji razvoj i unapređenje, uz 

osiguranje sredstava za njihovo opremanje i organizaciju.  

IZDVAJANJA OPĆINE RIBNIK ZA ORGANIZACIJU  

CIVILNE ZAŠTITE stanje na dan 04.12.2020. GODINE 

 

 

1. Redovno izdvajanja za vatrogastvo – VZ Općine Ribnik          53.378,39 kn 

2. Kapitalna pomoć – VZ Općine Ribnik             120.000,00 kn 

3. Financiranje Gradskog društva Crvenog križa Ozalj                             5.940,65 kn 

4. Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja                         5.000,00 kn 

5. Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta          67.394,91 kn 

6. Kapitalna pomoć Karlovačkoj županiji – nabava zaštitne i medicinske opreme    14.000,00 kn 

7. Trošak nabave zaštitnih maski i dezinficijensa                       3.361,07 kn 

8. Rad Stožera Civilne zaštite Općine Ribnik          15.010,13 kn 

UKUPNO:            284.085,15 kn 
 

 

 

Ad.8.) Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik 

s financijskim učincima za razdoblje 2021.-2023. godina. 

 

 

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

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18 i 31/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 

svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine, donijelo je  

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE RIBNIK 

S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA RAZDOBLJE 

2021.-2023. GODINA 
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Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predstavljaju zbir svih 

potreba redovnih službi i djelatnosti koje se bave civilnom zaštitom u svojoj 

redovitoj djelatnosti, udruga građana od značaja za civilnu zaštitu te potrebe razvoja 

civilne zaštite. 

 

Općinsko vijeće Općine Ribnik donijelo je na 21. redovnoj sjednici održanoj 

dana 12. prosinca 2019. godine Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Ribnik za razdoblje 2020. – 2023. godina 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 55/19). 

 

Jedinice lokalne samouprave u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i 

Zakonom uređuju, planiraju, financiraju, organiziraju i provode civilnu zaštitu radi 

smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 

nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 

Temeljem tada važećeg Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 

174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Općina Ribnik izradila je Procjenu ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća 

za područje Općine Ribnik pri ovlaštenoj tvrtki „Nw-wind“ d.o.o., V. Žganca 7., 

42000 Varaždin. Na Nacrt iste dobivena je suglasnost Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac, Klasa: 810-03/10-

01/06, Ur.broj: 543-06-01-10-6 od 11. studenog 2010. godine. Općina Ribnik je 

dana 24. studenog 2010. godine donijela Odluku o donošenju Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća 

za područje Općine Ribnik, KLASA: 810-06/08-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-10-

49.  

 

Općinski načelnik donio je Odluku o načinu izrade Procjene rizika od velikih 

nesreća na području Općine Ribnik, KLASA: 822-02/16-01/01, URBROJ: 2133/21-

01-19-12 od 07. svibnja 2019. godine. Radna skupina za izradu procjene rizika od 

velikih nesreća ispunila je Obrazac za samoprocjenu utvrđivanja obveze iz članka 

17. Zakona o sustavi civilne zaštite. JLS o čemu je sastavljen Zapisnik, KLASA: 

822-02/19-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-19-13 od 28.06.2019. godine.  

Temeljem provedenog postupka samoprocjene, Općinski načelnik donio je Odluku 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika od velikih nesreća 

na području Općine Ribnik, KLASA: 822-02/16-01/01, URBROJ: 2133/21-01-19-

14 od 01. srpnja 2019. godine, te je zatražio prethodnu suglasnost na istu od MUP, 

Ravnateljstva civilne zaštite Rijeka, Službe civilne zaštite Karlovac koje je izdalo 

Prethodnu suglasnost, KLASA: 810-09/19-05/01, URBROJ: 511-01-377-19-18 od 

30.08.2019. Općinsko vijeće Općine Ribnik donijelo je Odluku kojom se utvrđuje da 
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nije potrebno provesti izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Općine 

Ribnik, KLASA: 822-02/16-01/01, URBROJ: 2133/21-01-19-17 od 29.10.2019. 

godine. 

 

Općinski načelnik donio je Odluku o donošenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2019. godinu, KLASA: 810-01/19-01/02, UR-BROJ: 

2133/21-01-19-5 od 31.07.2019. godine. Plan djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2019. godinu izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, Spinčićeva 2 u 

lipnju 2019. godine. 

 

Općinski načelnik donio je Odluku o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite 

Općine Ribnik, KLASA: 810-01/19-01/02, UR-BROJ: 2133/21-01-19-6 od 

31.07.2019. godine. Plan djelovanja civilne zaštite  izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz 

Rijeke, Spinčićeva 2 u srpnju 2019. godine. 

 

Općinski načelnik uputio je dana 7. studenog 2016. godine na izdavanje Suglasnosti, 

Nacrt Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite, KLASA: 810-01/16-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-16-11.  Na 

navedeni Nacrt Odluke nije izdana Suglasnost. Općinski načelnik je uputio dana 11. 

studenog 2016. godine izmijenjeni Nacrt Odluke o određivanju operativnih snaga i 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, KLASA: 810-01/16-01/01, UR-

BROJ: 2133/21-01-16-14.  Na navedeni Nacrt Odluke Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac dao je Suglasnost, 

KLASA: 810-01/16-01/01, URBROJ: 543-06-01-16-15 od 15. studenog 2016. 

godine. 

 

Po dobivanju Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje te usvajanju 

Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite od strane Općinskog vijeća Općine Ribnik, izvodi iz Odluke dostavljeni su 

pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite, kao nositeljima obveza-

zadaća. 

 

Općinsko vijeće Općine Ribnik je na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. 

studenog 2016. godine, donijelo Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite, KLASA: 810-01/16-01/01, UR-BROJ: 

2133/21-01-16-17. 

 

Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Ribnik je: 

KLADUŠAN TRANS TURIST d.o.o. za prijevoz, usluge, trgovinu i turistička agencija, 

Ribnik, Griče 52, MBS: 080893082, OIB: 61257101365. 
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Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti 

(Dom zdravlja Ozalj, Crveni križ Ozalj, Ordinacija opće medicine dr. Željko Maršić, 

Komunalno Ozalj d.o.o., Policijska postaja Ozalj) potrebno je uključiti u ažuriranje i 

izradu akata glede civilne zaštite. 

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje 

mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne 

zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 

upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan 

djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava 

civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o 

prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Stožer civilne 

zaštite odlukom osniva Općinski načelnik. 

 

Općinski načelnik je dana 03. ožujka 2020. godine donio ažuriranu Odluku o 

osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-01/19-01/03, 

URBROJ: 2133/21-01-20-3, čiji sastavni dio je Tablica s osnovnim podacima 

članova Stožera, KLASA: 810-01/19-01/03, URBROJ: 2133/21-01-20-4. 

 

Općinski načelnik donio je ažuriranu Shemu mobilizacije Stožera civilne zaštite 

Općine Ribnik, KLASA: 810-01/19-01/03, URBROJ: 2133/21-01-20-5 od 03. 

ožujka 2020. godine. 

 

Općina Ribnik, sukladno članku 2. stavak 4. Pravilnika o vođenju evidencije 

pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 75/16) 

vodi Evidenciju stožera civilne zaštite (E-SCZ). Ista je dana 03. ožujka 2020. godine 

dostavljena MUP, Ravnateljstvu civilne zaštite, Služni civilne zaštite Karlovac. 

 

Općinski načelnik donio je 18. ožujka 2020. godine Odluku o imenovanju 

pomoćnika načelnika Stožera civilne zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-03/20-

01/01, URBROJ: 2133/21-01-20-15. 

 

Općinski načelnik donio je 23. ožujka 2020. godine Odluku o imenovanju 

Povjerenika Civilne zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-03/20-01/01, URBROJ: 

2133/21-01-20-26. 

 

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Ribnik gosp. Jože Želježnjak donio je Plan 

vježbi CZ za 2021. godinu kojim je planirana pokazna vježba „Gašenje požara na 

otvorenom prostoru u Veselićima“, datum održavanja 11.04.2021. godine. 

 

S obzirom na pandemiju koronavirusa, tijekom 2021. godine očekuje se pojačan rad 

operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Ribnik. 
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Potrebno je razmotriti mogućnost za osiguranje uvjeta za provođenje zbrinjavanja i 

sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te informirati mještane o potencijalnim 

opasnostima.  

 

Potrebno je potaknuti Dom zdravlja Ozalj i Ordinaciju opće medicine dr. Željko 

Maršić da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u 

izvanrednim situacijama te eventualnu obučiti, ustrojiti i opremiti ekipu prve pomoći 

za slučaj velikih nesreća. 

 

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK ZA 

ORGANIZACIJU CIVILNE ZAŠTITE  

u kunama 

 
              2021. 2022.   2023. 

1. Izdvajanja za vatrogastvo – VZO Općine Ribnik            70.000,00        71.300,00     71.300,00 

2. Financiranje Gradskog društva Crvenog križa Ozalj    6.000,00         5.000,00        5.000,00 

3. Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja    8.000,00         8.000,00        8.000,00 

4. Pokazna vježba civilne zaštite      2.000,00         5.000,00        5.000,00 

5. Troškovi Stožera civilne zaštite-rad, zaštitna sredstva 63.000,00       25.000,00      25.000,00 

6. Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta                         150.000,00     100.000,00    100.000,00 

UKUPNO:                299.000,00     214.300,00    214.300,00 

 

 

Ad.9.) Donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Ribnik za 2020. 

godinu. 

 

Izvješće o stanju zaštite od požara za 2020. godinu podnio je dana 15. prosinca 2020. godine 

Zapovjednik VZO Ribnik gosp. Darjan Listar.  

 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 

92/10) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj 

sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine, donijelo je  

IZVJEŠĆE 

o stanju zaštite od požara i  

stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara  

na području Općine Ribnik 

za 2020. godinu 
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I. Izvješće o stanju zaštite od požara  

 

Općinsko vijeće Općine Ribnik je na 15. redovnoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 

2015. godine, donijelo Odluku o donošenju Plana zaštite od požara 1. Revizija, 

kojom je donesen Plan zaštite od požara 1. Revizija izrađen od strane tvrtke 

ZAŠTITA PROJEKT d.o.o., V. Nazora 8, Karlovac, broj: PZ-04/15 iz ožujka 2015. 

godine, na koji je Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka, 

Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, dalo 

pozitivno mišljenje, Broj: 511-05-06/3-04-2012/2-2015 od 14. svibnja 2015. godine. 

 

Plan zaštite od požara 1. Revizija, ažuriran je dana 25. studenog 2019. godine, 

te je isti dostavljen Vatrogasnoj zajednici Općine Ribnik. 

Dobrovoljna vatrogasna društva u toku 2019. godine vršila su u vrijeme povećanih 

opasnosti od požara ophodnju i izviđanje terena.  

U 2020. godini bila je 1 (jedna) intervencija gašenja požara na području Općine 

Ribnik – požar otvorenog prostora,te 2 (dvije) tehničke intervencije – uklanjanje 

drva sa prometnice i spašavanje prikliještene osobe ispod vozila. 

Javna vatrogasna postrojba Karlovac tijekom 2020. godine imala je 2 intervencije na 

području Općine Ribnik. 

Tokom godine pregledana je hidrantska mreža i ispitani su postojeći hidranti. U 

proljetnim mjesecima članovi DVD-a organizirali su spaljivanje korova na mjestima 

koja su potencijalna za izbijanje požara, a koje nisu u mogućnosti mještani obaviti 

sami. 

Mještani su također upoznati sa mjerama, vremenom i načinom spaljivanja korova 

na vlastitim površinama preko plakata tiskanih od strane Vatrogasne zajednice 

Općine Ribnik. 

Provodile su se preventivne  vježbe, te ispitivala vatrogasna oprema. 

Dana 16.01.2020. godine, putem e-pošte, zaprimljena je neopoziva ostavka 

predsjednika Vatrogasne zajednice Općine Ribnik gosp. Marijana Berta.  

 

Nastavno na isto dok se ne održi Skupština Vatrogasne zajednice Općine Ribnik, 

dužnost predsjednika Vatrogasne zajednice Općine Ribnik obnašati će gosp. Juro 

Listar, OIB: 19034993064 sa činom vatrogasnog dočasnika I klase. 
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U 2020. godini u DVD-u Ribnik osigurano je 20 operativnih vatrogasaca, a u DVD-

u Lipnik jedna desetina operativnih vatrogasaca. Liječničke preglede tijekom 2020. 

godine obavilo je 23 operativaca.  

 

Tokom godine održavani su sastanci u društvima (sastanci Upravnog odbora, 

Nadzornog odbora i Zapovjedništva) te predsjedništva i zapovjedništva Vatrogasne 

zajednice Općine Ribnik. Održavane su također zajedničke radne akcije. 

Tijekom 2020. godine nabavljena je slijedeća vatrogasna oprema; 

1. 1 (jedna) naprtnjača, 

2. 8 (osam) ručnih svjetiljki, 

3. 10 (deset) pari zaštitnih rukavica , 

4. 4 (četiri) para zaštitnih čizmi, 

5. 4 (četiri) zaštitne kacige, 

6. 1 (jedno) vatrogasno navalno vozilo. 

U sustavu vatrogastva potrebno je: 

- održavati redovne izvještajne skupštine po DVD-ima i sastanke Upravnog 

odbora te sastanke predsjedništva i zapovjedništva Vatrogasne zajednice te 

redovnu izvještajnu i izbornu skupštinu Vatrogasne zajednice,  

- osigurati, kod osiguravajuće kuće od povreda koje bi nastale prilikom gašenja 

požara najmanje jednu desetinu operativnih vatrogasaca po svakom DVD-u, 

- osigurati svake dvije godine liječnički pregled glede duševne i tjelesne 

sposobnosti za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca za operativne 

vatrogasce po DVD-ima, 

- redovito provoditi edukaciju vatrogasaca, ispitivati vatrogasnu opremu i 

aparate za gašenje te vršiti servisiranje, pregledavati hidrantsku mrežu i 

sanirati neispravnost, provoditi preventivno spaljivanje korova na kritičnim 

terenima, osigurati spremnost vozila i opremljenost vatrogasaca za osobnom 

zaštitnom opremom (interventna odjela). 

 

 

II. Stanje provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite  

od požara  

 

 

1.1. Normativni ustroj zaštite od požara 
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a) Usklađen je Plan zaštite od požara Općine Ribnik 1. Revizija sa Zakonom o zaštiti 

od požara („Narodne novine” broj 92/10). Plan zaštite od požara 1. Revizija, 

ažuriran je dana 25. studenog 2019. godine. 

 

Izvršeno: Općina Ribnik 

 

1.2. Vatrogasne postrojbe 

 

a) Preko Vatrogasnog operativnog centra u DVD-ima organizirana su pasivna 

vatrogasna  dežurstva tako da se osigura djelotvorna i pravodobna operativnost 

vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine u slučaju požara. 

Osigurano je funkcioniranje dojave za požar na telefonski broj Vatrogasnog 

operativnog centra 091/47-93-110, a od brojeva 193 i 112 i sustava za uzbunjivanje 

vatrogasaca u središnjem vatrogasnom društvu. Osigurano je prosljeđivanje SMS 

porukama za sve operativne vatrogasce na području cijele Općine, a u sklopu 

djelovanja Vatrogasnog operativnog centra. 

 

2. Tehničke mjere 

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

 

1 (jedna) naprtnjača, 8 (osam) ručnih svjetiljki, 10 (deset) pari zaštitnih rukavica, 4 

(četiri) para zaštitnih čizmi, 4 (četiri) zaštitne kacige, 1 (jedno) vatrogasno navalno 

vozilo. 

Izvršeno: VZO Ribnik, DVD Ribnik,DVD Lipnik, Općina Ribnik 

 

3. Urbanističke mjere 

 

3.1.   U naseljima su sustavno poduzimane potrebne mjere kako bi prometnice i 

javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.  

 

Izvršeno: Općina Ribnik 

 

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara 

 

4.1.  Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom 

prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u 

vrijeme povećane opasnosti od požara. 

 

Izvršeno: Općina Ribnik 
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file:///C:/Users/Ivana/Downloads/Odluka%20o%20zabrani%20spaljivanja%20i%20l

o%C5%BEenja%20vatre%20na%20otvorenom%20na%20podru%C4%8Dju%20Op

%C4%87ine%20Ribnik%20(1).pdf 

 

 

file:///C:/Users/Ivana/Downloads/Odluka%20o%20zabrani%20spaljivanja%20i%20l

o%C5%BEenja%20vatre%20na%20otvorenom.pdf 

 

 

III. Izdvajanja za vatrogastvo 

 

IZDVAJANJA OPĆINE RIBNIK ZA VATROGASTVO    

stanje na dan 04.12.2020. GODINE 

 

 

9. Redovno izdvajanja za vatrogastvo – VZ Općine Ribnik       53.378,39 kn 

10. Kapitalna pomoć – VZ Općine Ribnik            120.000,00 kn 

UKUPNO:                     173.378,39 kn 

 

 

Ad.10.) Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine 

Ribnik za 2021. godinu. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine” broj 

92/10) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije” broj 

18/13, 17/16, 04/18 i 21/20) Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj 

sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine, donosi 

 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE RIBNIK 

ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Ribnik, Općinsko vijeće 

Općine Ribnik donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Ribnik za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 

 

Članak 2. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Ribnik potrebno je u 2021. 

godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

file:///C:/Users/Ivana/Downloads/Odluka%20o%20zabrani%20spaljivanja%20i%20loÅ¾enja%20vatre%20na%20otvorenom%20na%20podruÄ�ju%20OpÄ�ine%20Ribnik%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ivana/Downloads/Odluka%20o%20zabrani%20spaljivanja%20i%20loÅ¾enja%20vatre%20na%20otvorenom%20na%20podruÄ�ju%20OpÄ�ine%20Ribnik%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ivana/Downloads/Odluka%20o%20zabrani%20spaljivanja%20i%20loÅ¾enja%20vatre%20na%20otvorenom%20na%20podruÄ�ju%20OpÄ�ine%20Ribnik%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ivana/Downloads/Odluka%20o%20zabrani%20spaljivanja%20i%20loÅ¾enja%20vatre%20na%20otvorenom.pdf
file:///C:/Users/Ivana/Downloads/Odluka%20o%20zabrani%20spaljivanja%20i%20loÅ¾enja%20vatre%20na%20otvorenom.pdf
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1. Organizacijske mjere 

1.1. Normativni ustroj zaštite od požara 

 

a) Razmotriti važeći Plan zaštite od požara Općine Ribnik te isti ažurirati te uskladiti 

s novonastalim uvjetima temeljem izvješća o stanju zaštite od požara i stanju 

provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Ribnik 

b) Organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu 

protupožarne sezone u 2021. godini, te 

- usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite za ovogodišnju požarnu sezonu, 

- usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom 

ovogodišnje požarne sezone, 

- predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na svom 

području, 

-   usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na svom 

području. 

 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik Općine Ribnik 

 

c) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Ribnik 

 

1.2. Vatrogasne postrojbe 

 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od 

požara za općinu Ribnik  potrebno je osigurati potreban broj operativnih 

vatrogasaca. 

 

Izvršitelj zadatka: općina, VZO Ribnik, VZ Karlovačke županije. 

 

b) Preko Vatrogasnog operativnog centra u DVD-ima organizirati pasivna 

vatrogasna  dežurstva tako da se osigura djelotvorna i pravodobna operativnost 

vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine u slučaju požara. 

Osigurati funkcioniranje dojave za požar na telefonski broj Vatrogasnog operativnog 

centra 091/47-93-110, a od brojeva 193 i 112 i sustava za uzbunjivanje vatrogasaca 

u središnjem vatrogasnom društvu. Osigurati prosljeđivanje SMS porukama za sve 

operativne vatrogasce na području cijele Općine, a u sklopu djelovanja Vatrogasnog 

operativnog centra. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Ribnik, pravne osobe, Vatrogasna zajednica Općine 

Ribnik, DVD-i na području Općine Ribnik 
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c)  Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih 

vatrogasnih društava na području Općine Ribnik. 

 

Izvršitelj zadatka: zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Ribnik 

 

2. Tehničke mjere 

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

Potrebno je u 2021. godini nabaviti opremu, u skladu s objektivnim financijskim 

mogućnostima, kako bi se postigla minimalna opremljenost sukladno važećim 

zakonskim i podzakonskim aktima. U planu je nabava dva dišna aparata 

sufinancirana iz Proračuna Općine Ribnik u iznosu od 20.000,00 kuna 

 

Izvršitelj zadatka: VZO Ribnik, DVD Ribnik, Općina Ribnik, VZKŽ 

 

3. Urbanističke mjere 

 

3.1.   U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne 

površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim 

kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih 

pristupa i putova evakuacije. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Ribnik 

 

3.2.      Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za 

gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 

 

Izvršitelj: „Komunalno Ozalj” d.o.o. 

 

3.3.      U ruralnim područjima u kojima nije moguće zadovoljiti učinkovitu 

vatrogasnu intervenciju unutar propisanih 15 minuta odrediti i označiti hidrante 

posebne namjene za potrebe gašenja požara u početnoj fazi.  

Ovakve hidrante posebno označiti te opremati osnovnim armaturama za gašenje 

požara smještenim u hidrantske ormariće. 

 

Izvršitelj: Općina Ribnik, „Komunalno Ozalj” d.o.o. 

 

3.4.      Sukladno Zakona o otpadu („Naroden novine” broj 178/04, 111/06, 60/08 i 

87/09) otpad se smije skladištiti ili zbrinjavati samo u građevinama i uređajima 

određenim za tu namjenu na propisani način – MRD mobilno reciklažno dvorište.  

Izvršitelj: Općina Ribnik, „Azelija eko” d.o.o. 

 

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara 
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4.1.  Sukladno važećim propisima potrebno je regulirati zaštitu od požara na 

otvorenom prostoru, nužno je propisati mjere za sprečavanje nastajanja požara na 

otvorenom prostoru posebno u periodu povećane opasnosti od požara. 

 

Donijeti Odluku o organiziranju motrilačko dojavne službe u periodima povećanog 

indeksa opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru. 

Putem internetske stranice i plakata sustavno i redovito obavještavati i upozoravati 

stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Ribnik, VZO Ribnik 

 

4.2.  Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim 

pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog 

sigurnosti prometa tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara na njemu. 

Stoga je obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, 

odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati 

njegovo širenje. 

 

Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Općina Ribnik 

 

Članak 3. 

Financijska sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana, 

planiraju se u Proračunima izvršitelja zadataka. 

 
VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK  

ZA VATROGASTVO u kunama 

                      2021.  

7. Izdvajanja za vatrogastvo – VZO Općine Ribnik  

- tekuća pomoć za redovno financiranje               50.000,00 

- kapitalna pomoć                               20.000,00 

UKUPNO:                         70.000,00      

 

Sredstva su planirana u Proračunu Općine Ribnik za 2021. godinu, P1010, Program 

10: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, A1010 01, Aktivnost: 

Protupožarna zaštita. 
 

 

Članak 4. 

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara Općine Ribnik za 2021. godinu podnosi vatrogasni zapovjednik Vatrogasne 

zajednice Općine Ribnik, a isto će se dostaviti Vatrogasnoj zajednici Općine Ribnik i 

Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije. 

 

Članak 5. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku 

Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 
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Ad.11.) Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu. 

 

 

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

 

ODLUKA 

 

 

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

(„Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 

25. redovnoj sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

utroška sredstava  

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  

za 2021. godinu  

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2021. 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 2021. godinu u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna, a utrošiti će se za izradu prostornog plana, 

A1015  05, Aktivnost: Kapitalni projekt „Prostorno planska dokumentacija“. 

 

Članak 3. 

 

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

županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.  

 

 

 

Ad.12.) Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Ribnik za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. godini. 

 

 

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

 

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

04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 18. 

prosinca 2020. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Ribnik  

za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  

u 2021. godini 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos 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 7.200,00 kuna. 

 

Raspodjela sredstva iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2021. 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 
žene muškarci 

1. Hrvatska seljačka stranka - HSS 0 3 3.000,00 

2. Hrvatska demokratska zajednica - 

HDZ 

2 0 2.200,00 

3. Socijaldemokratska partija Hrvatske- 

SDP 

0 1 1.000,00 

4. Grupa birača MLADEN 

KLEMENČIĆ 

0 

 

1 1.000,00 

 SVEUKUPNO: 2 5 7.200,00 
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Članak 4. 

 

Raspoređena sredstva iz članka 3. doznačiti će se političkim strankama na njihove račune, 

tromjesečno u jednakim iznosima. 

 

 

Članak 5.  

 

Sredstva za provedbu ove Odluke, planirana su u Proračunu Općine Ribnik za 2021. godinu 

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

rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. 

 

 

Članak 6. 

 

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

županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

 

 

Ad.13.) Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2020. 

godinu. 

 

Na prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2020. godinu, stigle su 

dana 18. prosinca 2020. godine primjedbe dviju vijećnica kako slijedi:  

 

Vijećnica gđa. Gabi Tomašić „Primjedba uz 13.točku- sukob interesa?!“ 

 

Vijećnica gđa. Ana Lorković „Napomena točka 13.dnevnog reda: Donošenje Programa potpora 

poljoprivredi na području općine Ribnik za 2020 godinu,  

3. Mjera 3: Subvencioniranje proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru. 

Mišljenja sam da bi trebalo proširiti tu mjeru i na ostale kulture koje se uzgajaju ili u plastenicima, 

pod mrežom,....“ 

 

Sa 5 (pet) glasova „za“ i 1 (jednim) „uzdržanim“ glasom, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20 i 127/20) i 

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

21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj redovnoj 25. sjednici održanoj dana 18. prosinca 

2020. godine, donijelo je  

 

  

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI  

NA PODRUČJU OPĆINE RIBNIK  

ZA 2020. GODINU 

 

 

 

OPĆI UVJETI 

 

Članak 1. 
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 Ovim Programom utvrđuju se aktivnost/i u poljoprivredi za koje će Općina Ribnik u 2020-

toj godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Ribnik.   

Članak 2. 

 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore 

de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.  

 

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene 

poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz 

izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke 

druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  

 

 

Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz 

Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture 

obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.  

 

Članak 3. 

 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ 

obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog 

poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) 

preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

  

 

Članak 4. 

 

Općina Ribnik će u 2020-toj dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:  
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1. Mjera 1: Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda. 

2. Mjera 2: Subvencioniranje uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom. 

3. Mjera 3: Subvencioniranje proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru. 

 

Korisnici potpora male vrijednosti su poljoprivrednici koji imaju sjedište/prebivalište na 

području Općine Ribnik, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju 

traži općinski poticaj, na području Općine Ribnik. 

 

 

„Poljoprivrednik je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja 

obavlja poljoprivrednu djelatnost na području Republike Hrvatske, a obuhvaća sljedeće 

organizacijske oblike:  

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG), 

- samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo,  

- obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,  

- trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te  

- druga pravna osoba.“ 

 

 

(izvor: Zakon o poljoprivredi, „Narodne novine“ broj 118/18, 42/20 i 127/20). 

 

 

 

MJERA 1. Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda 

 

Potpora iznosi 300,00 kuna/osjemenjivanju goveda. 

 

Potpora će se isplatiti na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivredniku na žiro-račun. 

Zahtjevu se prilaže: 

• Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj 

županiji, 

• račun za obavljenu uslugu umjetnog osjemenjivanja izdan od ovlaštenog veterinara, te 

• preslika osobne iskaznice. 

 

MJERA 2. Subvencioniranje uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom. 

 

Potpora iznosi 240,00 kuna/uzgojnom grlu. 

 

Potpora će se isplatiti na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivredniku na žiro-račun.  

 

Zahtjevu se prilaže: 

• Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj 

županiji,  

• Potvrda Hrvatske poljoprivredne agencije, Ureda županije karlovačke o broju uzgojnih 

krmača, 

• preslika osobne iskaznice. 
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MJERA 3. Subvencioniranje proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru. 

Potpora iznosi 3,00 kn/m2 (maksimalne poticane površine 1.800 m2). 

 

Potpora će se isplatiti na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivredniku na žiro-račun.  

 

Zahtjevu se prilaže: 

• Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj 

županiji,  

• Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik o izvršenom nadzoru i kontroli 

proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru, 

• preslika osobne iskaznice. 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Članak 5. 

 

Uz zahtjev za potporu prilaže se sva potrebna dokumentacija, a zahtjevi s nepotpunom 

dokumentacijom neće se razmatrati. Zahtjevi za potporu zaprimaju se najkasnije do 15. siječnja 

2021. godine, a odobravaju se do 31. siječnja 2021. godine. 

 

Članak 6. 

 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti  koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri 

fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje  bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

 

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 

izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. 

 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 

dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 

KONTROLA  

Članak 7. 

 

Za provedbu ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik. 

 

Za nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava dodijeljenih potpora zadužuje se Općinski 

načelnik Općine Ribnik. 

 

POVRAT SREDSTAVA 

Članak 8. 

 

U slučaju da Općinski načelnik Općine Ribnik utvrdi nenamjensko trošenje sredstava 

dodijeljenih potpora, može pokrenuti protiv korisnika potpore postupak povrata sredstava u 

Proračun Općine Ribnik. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 9. 

           

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa planirana su u Proračunu Općine Ribnik za 

2020. godinu na poziciji P1003, Program 03: Potpora poljoprivrede, A1003 01, Aktivnost: Potpore 

poljoprivredi. 

 

Članak 10. 

 

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

županije“. 

 

 

 

 

Završetak sjednice u 21:00 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/20-01/25 

URBROJ: 2133/21-01-20-10 

U Ribniku, dana 18. prosinca 2020. godine 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek                Nikola Dolinar 


