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ZAPISNIK 

sa 26. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 28. studenog 2016. godine 

 

 

Početak sjednice u 18:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

    Marijan Bert  

Mladen Klemenčić 

Dario Golubić  

Ivan Jarmek 

Dražen Jarnević 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Željko Jakša 

     

Sjednici prisustvuje:  Željko Car, Općinski načelnik  

 

           

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

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

pravovaljane. 

 

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

načelnika gosp. Željka Cara, slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2) Aktualni sat. 

3) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. 

godinu. 

4) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu. 

5) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 

6) Donošenje Socijalnog programa Općine Ribnik za 2017. godinu. 

7) Donošenje Plana nabave za 2017. godinu. 

8) Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2017. godinu. 

9) Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2017. godinu. 

10) Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine Ribnik. 

11) Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik u 2016. 

godini. 

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

financijskim učincima za razdoblje 2017.-2019. godina. 

13) Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ribnik. 

14) Donošenje izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama. 

15) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja 

troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik u šk.god. 

2016./2017. 

16) Donošenje Odluke o izgradnji javne rasvjete u naseljima Veselići i Griče. 

17) Pitanja i prijedlozi. 
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Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

Ad.2.) Aktualni sat. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car izvijestio je vijećnike kako je kapitalni projekt „Modernizacija 

nerazvrstanih cesta“ proveden na način da je asfaltirano 115 m NC, a preasfaltirano 470 m NC. 

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 145.646,28 kn. Ovaj Projekt je proveden uz financijski 

doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 100.000,00 kuna. 

Načelnik je podsjetio kako su dvije nadstrešnice za autobusna stajališta postavljene, a sada su 

pripremljene postolja na autobusnim stajalištima na još tri lokacije za koje Općina Ribnik ima 

riješene imovinsko pravne odnose te se postavljanje nadstrešnica na ista planira do konca godine. 

Vezano uz uređenje centra Ribnika, izrađivači su zatražili uvjete konzervatorskog odjela i 

Hrvatskih cesta, nakon čega će uslijediti javna rasprava. Vezano uz vatrogasni dom odnosno 

objekte za koje imamo uređeno vlasništvo, održan je sastanak sa konzultantima, te je zaključeno 

kako prvo treba osmisliti sadržaje koji bi bili s obzirom da kontrole od strane EU traju 5-7 godina. 

Nadalje, načelnik upoznaje vijećnika kako su trasirana dva šumska puta i to Ježišće-od Grabna do 

Gorice i Griče-Pobijenka. S tim u svezi bili smo na terenu, uređivali općinsku granicu prema 

Netretiću koja je ujedno i lovna granica. Općinski načelnik izvijestio je vijećnike kako je zaprimio 

zahtjev roditelja djece nižih razreda koji pored Područne škole u Ribniku voze svoju djecu u 

Osnovnu školu Žakanje, za sufinanciranjem prijevoza. U svome dopisu roditelji su i sami rekli 

kako je to suprotno zakonu, ali svejedno traže da Općina Ribnik plaća prijevoz do Žakanja. U 

pisanom odgovoru rečeno im je kako roditelj čija djeca pohađaju PŠ Ribnik to košta 0,00 kuna, a 

roditelji koji svoju djecu šalju drugdje troškove moraju platiti sami, te kako je Općina spremna 

ulagati u PŠ Ribnik jer ne postoji niti jedan stručni razlog protiv škole. Također, ističe kako su 

roditelji danas poslali zahtjev za sudjelovanje na današnjoj sjednici kako bi raspravljali, koji je 

predsjednik Općinskog vijeća odbio sukladno Poslovniku Općinskog vijeća, ali im je ponovno 

ponuđeno da se obrate sa prijedlogom termina za sastanak sa predsjednikom Općinskog vijeća, 

vijećnicima i Općinskim načelnikom te da smo spremni o tome razgovarati. Vezano uz mobilno 

reciklažno dvorište, zaprimili smo prijedlog direktora Azelija eko i Grada Ozlja da MRD koje je 

nabavila Općina Ribnik stavimo na raspolaganje svim općinama bivše općine Ozalj na što smo im 

naravno odgovorili da ne možemo s obzirom da je ugovorom regulirano da se MRD može koristiti 

samo na području Općine Ribnik, a kršenjem ugovornih obveza Općina bi se dovela u situaciju da 

Fondu vratiti sredstva. Nadalje, načelnik ističe kako se planira izvesti kamena na nerazvrstane 

ceste te nabiti pijesak i sol za posipavanje. Općinski kalendar za 2017. godinu biti će skoro gotov. 

Načelnik predlaže da karlovački oktet održi u crkvi božićno novogodišnji koncert. Također smatra 

da bi bilo lijepo za ovo troje djece koja pohađaju PŠ Ribnik i djecu predškolskog uzrasta 

organizirati predstavu. Načelnik je posebno istaknuo kako Općina ne tjera nikoga već je tu da 

slaže, a ne da razgrađuje.  

 

 

Ad.3.) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. 

godinu. 

 

Prijedlog Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu sa Projekcijama za 2018. i 2019. godinu, 

Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017. godinu sa Projekcijama za 2018. i 2019. godinu i 

Vodič za građane, dostavljeni su vijećnicima 11. studenog 2016. godine. 
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Općinski načelnik i referentica Ivana Jarmek ukratko su obrazložili Prijedlog Proračuna Općine 

Ribnik za 2017. godinu. Načelnik je istaknuo kako je naglasak na održavanju postignutog 

komunalnog standarda i uređenju centra naselja Ribnik. 

 

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 i 17/16), Općinsko 

vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. godine, 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o donošenju Proračuna Općine Ribnik 

za 2017. godinu i 

Projekcija za 2018. i 2019. godinu 

 

 

I OPĆI DIO 

Članak 1. 

 

Proračun Općine Ribnik za 2017. godinu sadrži: 

 

 

PRIHODI – RASHODI 

 

 

PRORAČUN ZA 2017. GODINU 

 

Ukupni prihodi 

Višak prihoda iz 2016. godine 

Ukupan Proračun za 2017. godinu 

2.200.000,00 

     500.000,00 

2.700.000,00 

Ukupni rashodi 2.700.000,00 

 

 
Ad.4.) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,  94/13, 

153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. 

studenog 2016. godine, donijelo je 

 

 

P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2017. godinu 
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Članak 1. 

 

Ovim Programom utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 940.000,00 kuna kako slijedi: 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture 

 

1. BICIKLISTIČKE STAZE način nabave: bagatelna nabava 

- 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" 

100.000,00 kuna 
 

UKUPNO:   100.000,00 kuna 
 
 

2. CESTOGRADNJA  način nabave: bagatelna 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“ 

    300.000,00 kuna 

 

UKUPNO:   300.000,00 kuna 

 

     
3. JAVNA RASVJETA  način nabave:  bagatelna nabava 

- zamjena postojećih žarulja sa štednim žaruljama 

 
K1016 03, Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija javne rasvjete“ 

        20.000,00 kuna 
 

UKUPNO:    20.000,00 kuna 

 

 

4. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE RIBNIK 

način nabave: bagatelna nabava 

 
 
K1016 04, Aktivnost: Opremanje objekata mrtvačnica,  

- nabava opreme 

  20.000,00 kuna 

 

 
K1016 05, Aktivnost: Kapitalni projekt „Adaptacija zgrade sa poslovnim prostorom u Ribniku,  

        k.č. 40/11, 40/2, 38/2, 38/3 k.o. Ribnik,  
- hitna intervencija na zamjeni pokrova i letava sa djelomičnom zamjenom nekih 

roženica te ugradnja vodonepropusne folije i kontra letava 

  300.000,00 kuna 
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K1016 06, Aktivnost: Kapitalni projekt „Energetska obnova zgrade u Ribniku,  
                                k.č. 40/5 k.o. Ribnik 

- fasada sa toplinskom izolacijom 

              200.000,00 kuna 

 

UKUPNO:   520.000,00 kuna 

 

SVEUKUPNO: 940.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 

Ukupna potrebita sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Ribnik za 2017. godinu iznose 940.000,00 kuna, te će se 

financirati iz slijedećih izvora: 

 

- 5 pomoći                      836.000,00 kuna, 

- 4 prihodi za posebne namjene       101.500,00 kuna, 
o komunalni doprinos               30.000,00 kuna 

o sufinanciranje građana                                                       26.500,00 kuna 

o naknada za zadrž.nezak.izgr.zgrada u prostoru            45.000,00 kuna,  

- 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine         2.500,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Program objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjivati će se od 01. 

siječnja 2017. godine.  

 

 

Ad.5.) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 

 

Općinski načelnik predlaže manju izmjenu Programa održavanja u odnosu na Nacrt Programa 

dostavljen u materijalima na slijedeći način:  

 

A) Nacrt Programa  

I. Održavanje nerazvrstanih cesta: 

a) zemljani radovi 

o izrada trupa cesta, profiliranje i skidanje grebena, formiranje poprečnih padova 

– saniranje bujičnih vododerina, te proširenje kamenih, poljskih i šumskih 

putova  - od Dolinara prema Resi, Novaki Lipnički-odvojak Blažević 

-        35.000,00 kuna 

d) navoz kamena na nerazvrstane općinske ceste – odvojak Baček, odvojak plinara – 

Dolinar, odvojak od crkve do Cara, odvojak Car (Kamenak), odvojak Kuzmić-D6  

-         40.000,00 kuna 

 

B) PREDLOŽENA IZMJENA  

I. Održavanje nerazvrstanih cesta: 

a) zemljani radovi 

o izrada trupa cesta, profiliranje i skidanje grebena, formiranje poprečnih padova 

– saniranje bujičnih vododerina, te proširenje kamenih, poljskih i šumskih 

putova  - Lipnik-do Cara, D6-Čavlović 

-        35.000,00 kuna 

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

Gorica, odvojak Župetić, Griče-Kušan, D6-Kuzmić 

-         40.000,00 kuna 
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Nakon kraće rasprave, sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. 

studenog 2016. godine, donijelo je 

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna kako slijedi:  
 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture 

I. Održavanje nerazvrstanih cesta: 

a) ugradnja asfalta 

o presvlačenje oštećenih dijelova nerazvrstanih cesta, proširenje kolnika uz 

prethodno poravnanje ulegnuća i saniranje bankina – naselje Veselići i Griče u 

površini od 200 m2. 

-        15.000,00 kuna 

b) zemljani radovi 

o izrada trupa cesta, profiliranje i skidanje grebena, formiranje poprečnih padova 

– saniranje bujičnih vododerina, te proširenje kamenih, poljskih i šumskih 

putova  - Lipnik-do Cara, D6-Čavlović 

-        35.000,00 kuna 

c) izrada cijevnih propusta na cestama 

o ugradnja cijevi različitih profila  

-           2.000,00 kuna 

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

Gorica, odvojak Župetić, Griče-Kušan, D6-Kuzmić 

-         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 

o posipavanje nerazvrstanih cesta 

-          5.000,00 kuna 

      f) šišanje živica uz nerazvrstane ceste 

  -         23.000,00 kuna   

 
T1002 04, Aktivnost: Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 

UKUPNO 323: 150.000,00 kuna 

 

II. Održavanje groblja: 
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o redovita košnja groblja u Lipniku i groblja u Gornjoj Stranici (šest-sedam puta 

godišnje-komunalni radnik), 

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

-  35.000,00 kuna 
 

T1002 02, Aktivnost: Tekuće održavanje groblja i mrtvačnica  

UKUPNO 323:  35.000,00 kuna 

 

III. Održavanje javne rasvjete 

o zamjena istrošenih rasvjetnih tijela, 

o poboljšanja na upravljanju javnom rasvjetom-zamjena uređaja 

- 20.000,00 kuna 

 
T1002 01, Aktivnost: Javna rasvjeta 

UKUPNO 323:  20.000,00 kuna 

 

IV. Održavanje ostalih javnih površina   

o sadnja cvijeća i ukrasnog bilja 

-           20.000,00 kuna 

      
T1002 03, Aktivnost: Tekuće održavanje javnih površina 

UKUPNO 323:  20.000,00 kuna 
 

SVEUKUPNO: 225.000,00 kuna. 
Članak 2. 

 

Ukupna potrebita sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2017. godinu iznose 225.000,00 kuna, te će se financirati iz slijedećih 

izvora: 

 

- 4 prihodi za posebne namjene        97.500,00 kuna, 
o komunalna naknada               60.000,00 kuna 

o naknada za korištenje grobnih mjesta              37.500,00 kuna 

- 9 višak prihoda iz 2016. godine       127.500,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Program objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjivati će se od 01. 

siječnja 2017. godine.  

 

 

Ad.6.) Donošenje Socijalnog programa Općine Ribnik za 2017. godinu. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 

17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 

2016. godine, donijelo je 

 

SOCIJALNI PROGRAM 

Općine Ribnik za 2017. 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 2017. godinu osigurala sredstva u ukupnom 

iznosu od 31.000,00 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: 900,00 kuna po korisniku navedene pomoći, 

- sredstva doznačuje Karlovačka županija. 

 
A1009 03, Aktivnost: Naknada za ogrijev socijalno ugroženom stanovništvu 
 

Ukupno 372: 10.000,00 kuna. 

 

2. Jednokratna novčana pomoć obiteljima povodom rođenja djeteta: 

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

- visina pomoći: 2.000,00 kuna po novorođenčetu. 

 

A1009 01, Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete 

 

Ukupno 372:  6.000,00 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 250,00 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: 7.000,00 kuna 

Ukupno:    7.000,00 kuna. 

 

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

 

Ukupno 372: 15.000,00 kuna. 

 

SVEUKUPNO 372: 31.000,00 kuna. 
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Članak 3. 

Za provedbu ovog Programa zadužuje se Općinski načelnik Općine Ribnik. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjivati će se od 01. 

siječnja 2017. godine. 

 

 

Ad.7.) Donošenje Plana nabave za 2017. godinu. 

 

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

 

ODLUKA 

 
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke   

županije" broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26 . redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. godine, donijelo je
      

Članak 1.

Planom nabave za 2017. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga za koju su sredstva planirana u Proračunu Općine Ribnik za 2017. godinu.

Redni 

broj

Broj konta 

Proračuna PREDMET NABAVE

Evidencijski 

broj nabave

PROCIJENJENA 

VRIJEDNOST 

NABAVE                 

u kunama

Proračun za 

2017. godinu       

u kunama Vrsta postupka

Ugovor/

OS

Planirani 

početak 

postupka

Planirano 

trajanje 

ugovora 

ili OS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 32231 Električna energija NIZP - 1 60.000,00 75.000,00 bagatelna nabava narudžb. 01.2017.

2. 32329 Zemljani radovi NIZP - 2 28.000,00 35.000,00 bagatelna nabava ugovor 05.2017. 4. god.

3. 32329 Nabava i prijevoz kamena NIZP - 3 40.000,00 50.000,00 bagatelna nabava ugovor 01.2017. 4. god.

4. 32329 Čišćenje snijega NIZP - 4 24.000,00 30.000,00 bagatelna nabava ugovor 01.2017. 4. god.

5. 32373

Usluge odvjetnika i pravnog 

savjetovanja NIZP - 5 20.000,00 25.000,00 bagatelna nabava ugovor 01.2017.

6. 32399

Usluge uklanjanja objekta u 

Ribniku, k.č. 40/9 u k.o. Ribnik NIZP - 6 40.000,00 50.000,00 bagatelna nabava ugovor 04.2017.

7. 32931 Reprezentacija NIZP - 7 20.000,00 25.000,00 bagatelna nabava narudžb. 01.2017.

8. 41111 Poljoprivredno zemljište NIZP - 8 60.000,00 75.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.2017.

9. 42121

Kapitalni projekt "Energetska 

obnova zgrade u Ribniku, k.č. 

40/5 k.o. Ribnik" NIZP - 9 160.000,00 200.000,00 bagatelna nabava ugovor 04.2017.

10. 42129

Kapitalni projekt "Adaptacija 

zgrade sa poslovnim prostorom u 

Ribniku, k.č. 40/11, 40/2, 38/2, 

38/3 k.o. Ribnik" NIZP - 10 240.000,00 300.000,00 bagatelna nabava ugovor 04.2017.

11. 42131

Kapitalni projekt "Modernizacija 

nerazvrstanih cesta" NIZP - 11 240.000,00 300.000,00 bagatelna nabava ugovor 05.2017.

12. 42139

Kapitalni projekt "Obnova 

biciklističke staze Zeleno srce" NIZP - 12 80.000,00 100.000,00 bagatelna nabava ugovor 01.2017.

13. 42147

Kapitalni projekt "Modernizacija 

javne rasvjete" NIZP - 13 16.000,00 20.000,00 bagatelna nabava ugovor 05.2017.

14. 42149 Opremanje objekata mrtvačnica NIZP - 14 16.000,00 20.000,00 bagatelna nabava narudžb. 02.2017.

15. 42641

Izrada portala sa pregledom za 

mobilne uređaje NIZP - 15 16.000,00 20.000,00 bagatelna nabava narudžb. 02.2017.

- - UKUPNO: 1.060.000,00 1.325.000,00 - - -

Članak 2.

Ovaj Plan objaviti će se u "Glasniku Karlovačke županije" i na internetskoj stranici Općine Ribnik, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2017. godine.

PLAN NABAVE 

za 2017. godinu
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Ad.8.) Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2017. godinu. 

 

 

Načelnik je utvrdio kako je postupak legalizacije objekata na području Općine Ribnik u tijeku te da 

je do sada Jedinstveni upravni odjel izdao 87. Rješenja o utvrđivanju naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade.  

 

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 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici 

održanoj dana 28. studenog 2016. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

utroška sredstava  

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  

za 2017. godinu  

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2017. 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 2017. godinu u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna, a utrošiti će se za poboljšanje 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja sukladno Programu gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu i to za kapitalni projekt K1016 02, Aktivnost: Kapitalni 

projekt "Modernizacija nerazvrstanih cesta“.  

 

Članak 3. 

 

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

županije“, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2017. godine. 

 

 

Ad.9.) Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2017. 

godinu. 

 

Vijećnik gosp. Dario Golubić rekao je kako je još prošle godine prilikom donošenja Programa 

potpora poljoprivredi predlagao, tako da i sada ponovno predlaže da se potpore poljoprivredi 

dodjeljuju i u peradarstvu i voćarstvu. Općinski načelnik odgovorio je kako je i tada rekao da se 
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napišu želje odnosno prijedlozi za dodjelu potpora kako bi se isti mogli uskladiti sa županijom i 

Ministarstvom poljoprivrede. Javni poziv za izradu Proračuna za 2017. godinu objavljen je još 30. 

rujna 2016. godine, međutim u području poljoprivrede nije zaprimljen niti jedan prijedlog. 

Načelnik smatra kako kod slijedećeg donošenja Programa potpora svakako treba vidjeti kako se 

može pomoći poljoprivrednicima koji nisu uključeni u predloženi Program potpora poljoprivredi. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i članka 31. Statuta 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine 

Ribnik na svojoj redovnoj 26. sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. godine, donijelo je  

  

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI  

NA PODRUČJU OPĆINE RIBNIK  

ZA 2017. GODINU 

 

OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom utvrđuju se aktivnost/i u poljoprivredi za koje će Općina Ribnik u 2017-

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: 
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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 2017-toj dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:  

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. 

4. Mjera 4: Subvencioniranje pčelarstva na području Općine Ribnik. 

 

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 koje obavljaju 

poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a obuhvaća sljedeće organizacijske 

oblike: 

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) 

– 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 30/15). 

 

 

 

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: 
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 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. 

 

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. 

 

MJERA 4. Subvencioniranje pčelarstva na području Općine Ribnik. 

Potpora iznosi 15,00 kn godišnje po košnici (za one koji nisu u Nacionalnom pčelarskom 

programu). 

 

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,  

 izvod iz evidencije koju vodi povjerenik Pčelarskog društva „Kostenjar Ribnik“ za 

izvođenje katastra pčelinje paše i evidencije pčelara i pčelinjaka imenovan od strane 

Hrvatskog pčelarskog saveza, 

 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 će se rješavati u roku 30 dana, a isplata ovisi o 

prilivu sredstava u općinski proračun. Zahtjevi za potporu zaprimaju se tijekom cijele godine, 

najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a odobravaju se do 31. prosinca tekuće godine. 
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Članak 6. 

 

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

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 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 

Članak 9. 

           

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

2017. 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“, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2017. godine. 

 

 

Ad.10.) Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine Ribnik. 

 

Nakon što je Općinski načelnik uputio Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje prijedlog Odluke o 

određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ribnik 

na koji je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, 

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

godine, Općinski načelnik predlaže donošenje navedene Odluke. 
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Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15), članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16), a 

sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za područje Općine Ribnik, na prijedlog Općinskog načelnika, a uz suglasnost 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac, 

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

vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj 28. studenog 2016. godine, donijelo 

je 

ODLUKU 

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

zaštite Općine Ribnik 
 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuju se operativne snage sustava civilne zaštite i pravne osobe od 

interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Ribnik s ciljem priprema i sudjelovanja u 

otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 2. 

 

Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik su: 

 

1. Stožer civilne zaštite Općine Ribnik. 

2. Vatrogasna zajednica Općine Ribnik / Dobrovoljno vatrogasno društvo Ribnik / 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipnik. 

3. Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj. 

4. Hrvatska gorska služba spašavanja – područna Stanica Karlovac. 

 

Članak 3. 

 

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. 

 

Članak 4. 

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ribnik, su one pravne osobe koje 

su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima, najznačajniji 

nositelji tih djelatnosti na području Općine Ribnik. 

 

Članak 5. 

 

Pravna osoba iz članka 3. ove Odluke je dio operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Ribnik. 
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Članak 6. 

 

Pravnoj osobi iz članka 3. ove Odluke izvršno tijelo Općine Ribnik dostaviti će izvod iz 

Plana zaštite i spašavanja Općine Ribnik s Planom civilne zaštite, koji će sadržavati točno 

određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica 

katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 7. 

 

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Ribnik u svojim operativnim planovima, planirati će provedbu dobivenih mjera i 

aktivnosti. 

 

Članak 8. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga, 

pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu u spašavanje Općine Ribnik („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 45/10 i 48/14). 

 

Članak 9. 

 

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

županije“. 

 

 

 

Ad.11.) Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik u 2016. 

godini. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i članka 31. 

Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće 

Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. godine, donijelo 

je  

ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite  

na području Općine Ribnik 

u 2016. godini 

 

Odredbom članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), 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 
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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), 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 donio je dana 7. studenog 2016. godine, Odluku o osnivanju Stožera civilne 

zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-01/16-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-16-8, čiji sastavni dio je 

Tablica s osnovnim podacima članova Stožera, KLASA: 810-01/16-01/01, UR-BROJ: 2133/21-

01-16-9. 

 

Općinski načelnik donio je Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-

01/16-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-16-10 od 7. studenog 2016. godine. 

 

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. 

 

Dobrovoljna vatrogasna društva u toku 2016. godine vršila su u vrijeme povećanih opasnosti od 

požara ophodnju i izviđanje terena.  

U 2016. godini nije bilo intervencija gašenja požara 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. 
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Provodile su se preventivne  vježbe, te ispitivala vatrogasna oprema. 

14 vatrogasaca dobrovoljnih vatrogasnih društava Ribnik i Lipnik završili su tečaj za ispitanog 

vatrogasca.  

U 2016. godini u DVD-u Ribnik osigurane su dvije desetine operativnih vatrogasaca, a u DVD-u 

Lipnik jedna desetina operativnih vatrogasaca. Liječničke preglede tijekom 2016. godine obavilo 

je 30 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. 

Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada, dva puta mjesečno, obavlja „Azelija eko“ d.o.o., 

Kolodvorska 29., 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., Kolodvorska 29., 47280 Ozalj. 

U 2016. godini zbog obilnih kiša 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 2016. godine ista nije 

imala aktivnosti spašavanja na području Općine Ribnik. Javna vatrogasna postrojba Karlovac nije 

tijekom 2016. godine imala intervencija na području Općine Ribnik. 

Lovačko društvo „Srnjak“ uključeno je u motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora u 

vrijeme najveće opasnosti od požara. 

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. 

U pružanju hitne medicinske pomoći za vrijeme radnog vremena uključena je Ordinacija opće 

medicine dr. Željko Maršić, koja i participira davanjem dežurstva i pripravnosti izvan radnog 

vremena i neradnim danima, a na raspolaganju je i hitna služba Karlovac i 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 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 
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neophodan daljnji razvoj i unapređenje, uz osiguranje sredstava za njihovo opremanje i 

organizaciju.  

 

IZDVAJANJA OPĆINE RIBNIK ZA ORGANIZACIJU  

CIVILNE ZAŠTITE stanje na dan 31.10.2016. GODINE 

 

1. Izdvajanja za vatrogastvo – VZ Općine Ribnik        16.126,16 kn 

2. Financiranje Gradskog društva Crvenog križa Ozalj                      4.273,63 kn 

3. Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja                     5.000,00 kn 

4. Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta         49.956,93 kn 

UKUPNO:             75.356,72 kn 

 

 

Ad.12.) Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Ribnik s financijskim učincima za razdoblje 2017.-2019. godina. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i članka 31. 

Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće 

Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. godine, donijelo 

je  

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE RIBNIK 

S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA RAZDOBLJE 

2017.-2019. GODINA 

 

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 22. redovnoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. 

godine Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik za 

razdoblje 2016. – 2019. godina („Glasnik Karlovačke županije“ broj 13/16). 

 

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. 
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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.  

 

Tijekom 2017. godine potrebno je izvršiti redovno godišnje ažuriranje Procjene ugroženosti 

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

područje Općine Ribnik i Plana zaštite i spašavanja. 

 

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, izvode iz Odluke dostaviti 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. 

 

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). 

- osposobiti zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice  za vatrogasca sa 

posebnim ovlastima. 
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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 donio je dana 7. studenog 2016. godine, Odluku o osnivanju Stožera civilne 

zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-01/16-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-16-8, čiji sastavni dio je 

Tablica s osnovnim podacima članova Stožera, KLASA: 810-01/16-01/01, UR-BROJ: 2133/21-

01-16-9. 

 

Općinski načelnik donio je Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Ribnik, KLASA: 810-

01/16-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-16-10 od 7. studenog 2016. godine. 

 

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 

              2017. 2018.  2019. 

1. Izdvajanja za vatrogastvo – VZO Općine Ribnik 60.000,00       71.300,00      71.300,00 

2. Financiranje Gradskog društva Crvenog križa Ozalj    7.000,00         5.000,00        5.000,00 

3. Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja   5.000,00         5.000,00        5.000,00 

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

UKUPNO:                222.000,00     181.300,00    181.300,00 

 

 

Ad.13.) Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ribnik. 

 

Referentica Ivana Jarmek obrazložila je kako je potrebno donijeti novu Odluku o ugostiteljskoj 

djelatnosti sukladno Zakonu u ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/15 koji je na snazi od 09.08.2015. 

godine, a danom stupanja na snagu istoga prestao je važiti Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 

br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14. i 152/14. na temelju kojega je 
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donesena Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 9/07) koja će stupanjem na snagu predložene Odluke prestati važiti. 

 

 

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

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članka 9., članka 14. i članka 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne 

novine“ broj 85/15) te članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije broj 18/13 

i 17/16) Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. 

studenog 2016. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o ugostiteljskoj djelatnosti 

na području Općine Ribnik 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Općine 

Ribnik, mjerila za utvrđivanje ranijeg završetka radnog vremena, produljenje radnog vremena te 

prostori na kojima mogu biti objekti jednostavnih ugostiteljskih usluga. 

 

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 

 

Članak 2. 

 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za 

smještaj“ obavezno rade od 0.00 do 24.00 sati svaki dan. 

 

Ostali ugostiteljski objekti mogu raditi u sljedećem radnom vremenu: 

 

1. iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ od 6.00 do 24.00 sata, 

2. iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima 

samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati, 

3. iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 

0.00 do 24.00 sata, 

4. ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ od 

6.00 do 24.00 sata, 

5. objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu pružati ugostiteljske 

usluge od 0.00 do 24.00 sata svaki dan. 

 

Članak 3. 

 

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na otvorenom prostoru (terase) počinje i završava u 

vremenu rada ugostiteljskog objekata. 
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Članak 4. 

 

Uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za 

obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24.00 sata.  

 

Buka elektroakustičnih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima iz 

prethodnog stavka ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su 

propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru. 

 

Općinski načelnik može odlukom drugačije odrediti vrijeme uporabe tih uređaja. 

 

Članak 5. 

 

Smatra se da se ugostiteljski objekt iz članka 2. stavak 2. točka 3. ove Odluke nalazi izvan 

naseljenog područja naselja, ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine 

koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 100 metara. 

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ta udaljenost  može biti manja u slučaju kada je vlasnik 

ugostiteljskog objekta ujedno i vlasnik ili član kućanstva najbliže građevine koja se koristi za 

stanovanje.     

 

Članka 6. 

 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu vikendom (petak, subota) i 

dan pred praznik/blagdan raditi dulje od vremena propisanog člankom 2. stavkom 2. točke 1., 

odnosno do 2.00 sata slijedećeg dana uz uvjet da se pridržavaju svih zakonskih odredbi vezanih uz 

remećenje javnog reda i mira. 

 

Članka 7. 

 

Općinski načelnik može: 

 na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2., točke 1. i 

točke 4. rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava 

(dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) ili drugih priredbi 

koje upotpunjuju i unapređuju turističku ponudu Općine Ribnik. Pisani zahtjev za 

produženje radnog vremena podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik 

najkasnije 3 dana prije održavanja prigodne proslave. 

 za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. i točke 4. ove Odluke za vrijeme 

održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom 

odrediti drugačije radno vrijeme. 

 

Članak 8. 

 

U slučaju učestalog remećenja javnog reda i mira i noćnog odmora, Općinski načelnik 

može po službenoj dužnosti rješenjem ugostiteljskom objektu odrediti raniji završetak radnog 

vremena od radnog vremena propisanog člankom 2. stavkom 2. točkom 1. te člankom 6. ove 

Odluke, najduže za dva sata. 

 

Članak 9. 

 

Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi 

i slično) izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge sukladno već ishođenom 
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rješenju nadležnog ureda, odnosno nadležnog Ministarstva, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Ribnik. 

 

Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira Općina 

Ribnik ili drugi organizator uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik mogu na 

tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka.  

 

Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu 

ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog 

računa za pruženu uslugu. 

 

Članak 10. 

 

Obavijest o radnom vremenu i radnim danima, odnosno neradnim danima ugostiteljskog 

objekta, koje mora biti određeno unutar radnog vremena određenog članom 2. stavkom 2. točkom 

1., 2., 3. i 4. ove Odluke, ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt i pridržavati se istog. 

 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža 

ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar 

radnog vremena određenog članom 2. stavak 2. točka 5. ove Odluke, radnim, odnosno neradnim 

danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena. Iznimno, obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, 

odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest mora 

sadržavati i podatke o kontaktu. 

 

 

III. PROSTORI NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, 

NEPOKRETNOM VOZILU I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, 

KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA 

 

Članak 11. 

 

Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i 

priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje 

ugostiteljskih usluga ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg 

ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine, ili poslovnom prostoru u kojem se 

obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih 

priredbi i sl. 

 

Članak 12. 

 

Ugostiteljski objekti iz članka 11. ove Odluke mogu se postavljati na javnim i privatnim 

površinama, ali uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik kojim se propisuju sve 

bitne odredbe za postavljanje istih. 

 

IV. KAMPIRANJE IZVAN KAMPOVA 

 

Članak 13. 

 

Pravne i fizičke osobe dužne su zatražiti suglasnost Općinskog načelnika za kampiranje 

izvan kampova prilikom održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih 

manifestacija te organiziranih putovanjima biciklima i sl. 
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Suglasnošću se utvrđuju svi uvjeti kampiranja (prostor za kampiranje, uvjete koje taj 

prostor mora ispunjavati, vrijeme trajanja kampiranja).  

Za izdavanje suglasnosti uz zahtjev je potrebno priložiti suglasnost vlasnika zemljišta za koje se 

traži kampiranje. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada 

nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode nadležni inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, 

sukladno posebnom propisu. 

 

Članak 15. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na 

području Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 9/07). 

 

Članak 16. 

 

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

županije“. 

 

 

Ad.14.) Donošenje izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama. 

 

Predlaže se izmjena Odluke odnosno Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na način 

koji zadovoljava formu koju traži katastar, a to je oznaka NC. 

 

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

 

ODLUKA 

 
Na temelju članka 109. stavka 1 . i 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” br. 84/11, 22/13, 54/13,  

148/13 i 92/14) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16),  

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. 

godine, donosi     

      

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

ODLUKE 

O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

      

Članak 1. 

      

U Odluci o nerazvrstanim cestama („Glasnik Karlovačke županije“ broj 27/2013, 15/2014 i 

48/2014), Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama Općine Ribnik, mijenja se i 

glasi: 

      

 JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O 

 NERAZVRSTANIM CESTAMA 

 OPĆINE RIBNIK 
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Oznaka 
Katastarka 

čestica/Općina 
NASELJE NAZIV DUŽINA[metri] OPIS 

NC-OB1 

k.č. 2046 k.o. 

Ribnik Obrh D6 - Obrh (vodovod Obrh) 1.400 asfaltirana cesta 

NC-OB2 

k.č. 2046 k.o. 

Ribnik Obrh odvojak Mlinarić 200 asfaltirana cesta 

NC- 

k.č. 1977 k.o. 

Ribnik Ribnik D6 - Radenići 3.300 makadam 

NC-RI1 

k.č. 2005 k.o. 

Ribnik Ribnik D6 - odvojak Skradski 70 asfaltirana cesta 

NC-RI2 

k.č. 2005 k.o. 

Ribnik Ribnik odvojak Skradski - Stipan 50 asfaltirana cesta 

NC-RI3 

k.č. 2009 k.o. 

Ribnik Ribnik D6 - područna škola Ribnik 420 asfaltirana cesta 

NC-RI4 

k.č. 2012, 2011 

k.o. Ribnik Ribnik 

odvojak Crkva u Ribniku - 

Baić, Bert, Tržok 450 asfaltirana cesta 

NC-RI5 

k.č. 2017 k.o. 

Ribnik Ribnik 

odvojak veterinarska stanica -

Dolinar 150 asfaltirana cesta 

NC-RI6 

k.č. 2003 k.o. 

Ribnik Ribnik D6 - zdravstvena amulanta 50 asfaltirana cesta 

NC-RI7 

k.č. 2003 k.o. 

Ribnik Ribnik odvojak Mržljak - Novosel 200 makadam 

NC-SO1 

k.č. 1985, dio 

1986, dio 1987, 

1989, 452/2 k.o. 

Ribnik Sopčić Vrh odvojak mljekara - Stubljar 530 asfaltirana cesta 

NC-LI1 

k.č. 2300, 2509, 

2538, 2046 k.o. 

Lipnik Lipnik odvojak Pobijenka - Klemenčić 2.820 asfaltirana cesta 

NC-LI2 

k.č. 2544 k.o. 

Lipnik Lipnik odvojak Tomašić 50 asfaltirana cesta 

NC-LI3 

k.č. 2544 k.o. 

Lipnik Lipnik odvojak Topalović 400 asfaltirana cesta 

NC-LI4 

k.č. 2548 k.o. 

Lipnik Lipnik odvojak Jarnević 420 asfaltirana cesta 

NC-LI5 

k.č. 2539, 2540 

k.o. Lipnik Lipnik odvojak Skradski 190 asfaltirana cesta 

NC-LI6 

k.č. 2540, 2543, 

2542 k.o. Lipnik Lipnik odvojak Šneler 120 
asfaltirana cesta 

NC-LI7 

k.č. 2511 k.o. 

Lipnik Lipnik odvojak Dehlić 310 asfaltirana cesta 

NC-LI8 

k.č. 2510, 2509 

k.o. Lipnik Lipnik odvojak plinara - Dolinar 530 makadam 

NC-LI9 

k.č. 2517 k.o. 

Lipnik Lipnik 

odvojak od Banjca do Crkve u 

Lipniku 450 asfaltirana cesta 

NC-LI10 

k.č. 2514 k.o. 

Lipnik Lipnik Odvojak od crkve do Cara 500 makadam 

NC-LI11 

k.č. 2511 k.o. 

Lipnik Lipnik odvojak Car Miha (Kamenak) 510 makadam 

NC-LI12 

k.č. 2514 k.o. 

Lipnik Lipnik 

odvojak Sopčič - Crkva, uz 

groblje 260 asfaltirana cesta 

NC-LI13 

k.č. 2525, 2527, 

2528 k.o. Lipnik Lipnik 

odvojak kapelica u Lipniku -

Baća 1.420 asfaltirana cesta 

NC-DL1 

k.č. 1996 k.o. 

Ribnik 

Drenovica 

Lipnička odvojak Ropar 210 asfaltirana cesta 

NC-LI13 

k.č. 2511 k.o. 

Lipnik Lipnik odvojak Ladešić 400 asfaltirana cesta 
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NC-LI14 

k.č. 2532 k.o. 

Lipnik Lipnik Odvojak Baček 250 makadam 

NC-JA1 

k.č. 2557 k.o. 

Lipnik Jarnevići D6 - Butković 370 asfaltirana cesta 

NC-JA2 

k.č. 2544, 2130, 

2125/1, 2125/2 

k.o. Lipnik Jarnevići odvojak Butković - Dolinar 240 makadam 

NC-VE1 

k.č. 2152 k.o. 

Griče Veselići D6 - Svažić 320 asfaltirana cesta 

NC-VE2 

k.č. 2135, 2140 

k.o. Griče Veselići D6 - Bosiljevac 900 asfaltirana cesta 

NC-VE3 

k.č. 2139 k.o. 

Griče Veselići odvojak Crnić - Mus 190 asfaltirana cesta 

NC-VE4 

k.č. 2141 k.o. 

Griče Veselići odvojak Kuzmić - D6 300 makadam 

NC-VE5 

k.č. 2137 k.o. 

Griče Veselići D6 - lovački dom 310 asfaltirana cesta 

NC-VE6 

k.č. 2532 k.o. 

Lipnik Veselići D6 - Slak 100 makadam 

NC-GR1 

k.č. 2151, 2195/5 

k.o. Griče Griče odvojak Svažić- Jarmek 250 asfaltirana cesta 

NC-GR2 

k.č. 2150 k.o. 

Griče Griče D6 - Jarmek 320 asfaltirana cesta 

NC-GR3 

k.č. 2161 k.o. 

Griče Griče D6 - kapelica sv. Ane 250 asfaltirana cesta 

NC-GR4 

k.č. 2160 k.o. 

Griče Griče D6 - Gornje Griče (Kobile) 3.420 asfaltirana cesta 

NC-GR5   Griče odvojak Sečen 420 asfaltirana cesta 

NC-GR6 

k.č. 2179 k.o. 

Griče Griče odvojak Jarmek 120 asfaltirana cesta 

NC-GR7 

k.č. 2165 k.o. 

Griče Griče odvojak Bosiljevac 300 asfaltirana cesta 

NC-GR8 

k.č. 2173, 2174 

k.o. Griče Griče odvojak Spudić 320 asfaltirana cesta 

NC-GR9 

k.č. 2173 k.o. 

Griče Griče odvojak Fabac - Jarnević 210 asfaltirana cesta 

NC-JS1 

k.č. 2034, 2019 

k.o. Ribnik Jasenovica odvojak Piškurić 1.150 asfaltirana cesta 

NC-JS2 

k.č. 2038 k.o. 

Ribnik Jasenovica odvojak Paunović - Gojmerac 330 asfaltirana cesta 

NC-DS1 

k.č. 2581 k.o. 

Lipnik 

Donja 

Stranica odvojak Plavan 830 asfaltirana cesta 

NC-NL1 

k.č. 2885 k.o. 

Martinski Vrh 

Novaki 

Lipnički odvojak Bućan - Želježnjak 350 asfaltirana cesta 

NC-NL2 

k.č. 2876 k.o. 

Martinski Vrh 

Novaki 

Lipnički odvojak Jarnević 300 asfaltirana cesta 

NC-NL3 

k.č. 2863 k.o. 

Martinski Vrh 

Novaki 

Lipnički odvojak Dolinar 150 asfaltirana cesta 

NC-NL4 

k.č. 2882 k.o. 

Martinski Vrh 

Novaki 

Lipnički 

Novaki Lipnički - Martinski 

Vrh 1.480 asfaltirana cesta 

NC-NL5 

k.č. 2869, k.č. 

2923 k.o. 

Martinski Vrh 

Novaki 

Lipnički Novaki Lipnički - Pišćetke 4.200 asfaltirana cesta 

NC-MV1 

k.č. 2894/1 k.o 

Martinski Vrh 

Martinski 

Vrh odvojak križanja - kal 180 asfaltirana cesta 

NC-MV2 

k.č. 2892 k.o. 

Martinski Vrh 
Martinski 

Vrh odvojak kal - križanja 300 asfaltirana cesta 

NC-MV3 

k.č. 2906 k.o. 

Martinski Vrh 

Martinski 

Vrh odvojak Cigić - Filipaš 50 asfaltirana cesta 
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NC-MV4 

k.č. 2884 k.o. 

Martinski Vrh 

Martinski 

Vrh odvojak Čavlovićak - Starešina 50 asfaltirana cesta 

NC-MV5 

k.č. 2863 k.o. 

Martinski Vrh 

Martinski 

Vrh 

odvojak Martinski Vrh -

Jugovac 1.200 makadam 

NC-GS1 

k.č. 2585 k.o. 

Lipnik 
Gornja 

Stranica do groblja u Gornjoj Stranici 1.250 asfaltirana cesta 

NC-GS2 

k.č. 2582 k.o. 

Martinski Vrh 

Gornja 

Stranica 

odvojak groblje - Donja 

Stranica 1.100 makadam 

NC-GL1 

k.č. 2921 k.o. 

Martinski Vrh 

Gorica 

Lipnička odvojak Drgastin 700 asfaltirana cesta 

      UKUPNO: 37.620   

      

Članak 2. 

      

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

 

 

Ad.15.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu 

sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik u 

šk.god. 2016./2017. 

 

Općinski načelnik Željko Car predlaže da troškove prijevoza učenika srednjih škola sa roditelja u 

potpunosti preuzme Općina Ribnik. 

 

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

 

ODLUKA 

 

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

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 

O D L U K E  

o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza 

učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik 

u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola sa 

područja Općine Ribnik u školskoj godini 2016./2017. (“Glasnik Karlovačke županije” broj 

29/16), članak 4. mijenja se i glasi: 

 

„Općina Ribnik sufinancirati će u razdoblju rujan – prosinac 2016. godine, 12,50% 

limitirane cijene mjesečne učeničke karte. 

 

Općina Ribnik sufinancirati će u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine, razliku između 

cijene mjesečne učeničke karte koju će sufinancirati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te 

Karlovačka županija i cijene mjesečne učeničke karte koju će fakturirati prijevoznik. 
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Subvencija se realizira mjesečno prema prijevozniku temeljem fakture s popisom učenika 

koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke.“ 

 

Članak 2. 

 

U Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola sa 

područja Općine Ribnik u školskoj godini 2016./2017. (“Glasnik Karlovačke županije” broj 

29/16), članak 5. mijenja se i glasi: 

 

„Sredstva za provedbu odredbe članka 4. stavak 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu 

Općine Ribnik za 2016. godinu, Program 07: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost: 

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, A1007 02. 

 

Sredstva za provedbu odredbe članka 4. stavak 2. ove Odluke osigurana su u Proračunu 

Općine Ribnik za 2017. godinu, Program 07: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost: 

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, A1007 02.“ 

 

Članak 3. 

 

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

županije“. 

 

Ad.16.) Donošenje Odluke o izgradnji javne rasvjete u naseljima Veselići i Griče. 

 

Nadalje, načelnik podsjeća kako se o izgradnji javne rasvjete u naselju Veselići govori već 10-ak 

godina te kako je sada postignut dogovor sa mještanima. Mještani će sufinancirati izgradnju sa po 

1.000,00 kn po domaćinstvu pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Općini. Planiramo završiti 

radove do Božića. Vijećnik gosp. Ivan Jarmek ne slaže se sa time da uz cestu prema obitelji 

Želježnjak i Jarmek budu postavljene samo dvije lampe, već predlaže da se postave četiri pa ako 

treba da će i platiti sami stupove, kabel i lampe te da sa dvije lampe nisu nikako zadovoljni te ne 

mogu sklopiti ugovor. Načelnik ističe kako se radi po standardima te da su kriteriji isti za sve.  

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 5. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 15/2014) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj 

sjednici održanoj 28. studenog 2016. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izgradnji javne rasvjete 

 

Članak 1. 

Općina Ribnik izgraditi će javnu rasvjetu u naselju Veselići i dijelu naselja Griče. 

 

Članak 2. 

Radovi iz članka 1. ove Odluke nabaviti će se pri BiG obrt za elektroinstalacije i ugradnju 

građevinske bravarije, Vrškovac 13, 47280 Ozalj, vl. Vladimir Bošnjak, prema Ponudi broj 8/16 

od 23. studenog 2016. godine u vrijednosti od 52.500,00 kuna. 

 

Općina Ribnik ishoditi će prethodnu elektroenergetsku suglasnost pri HEP-ODS d.o.o. 
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Članak 3. 

Sa mještanima naselja Veselići i dijela naselja Griče (kbr. 1, 1a i 2) zaključiti će se Ugovori 

o sufinanciranju izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Veselići i dijelu naselja 

Griče na području Općine Ribnik, u iznosima od 1.000,00 kuna po korisniku. 

 

Da bi mještani iz stavka 1. ovog članka, mogli koristiti radove opisane u članku 1. ove 

Odluke, moraju imati podmirene obveze prema Općini Ribnik po osnovi komunalne naknade. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016. 

godinu, Program 16: Upravljanje imovinom, Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija javne 

rasvjete“ K1016 03 („Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/15). 

 

Članak 4. 

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

županije“. 

 

 

Ad.17.) Pitanja i prijedlozi. 

 

Vijećnik gosp. Dario Golubić postavio je pitanje zašto Općina ne zapošljava javne radove i nema 

stručno osposobljavanje. Općinski načelnik odgovorio je kako je Općina imala javne radove 

nekoliko godina i da su ljudi sa našeg područja koji su ispunjavali uvjete pošli kroz program. Uz 

komunalnog radnika Općina trenutno koristi osobe koje su korisnici zajamčene minimalne 

naknade i osobe koje su dužne odraditi rad za opće dobro. Što se tiče stručnog osposobljavanja 

mišljenja smo da bi nam isto oduzimalo previše vremena i stvaralo dodatne obaveze. Načelnik 

podsjeća vijećnike o najavama promjene zakona u djelu postotka prihoda koji će se moći trošiti na 

plaće u koje okvire će se trebati organizirati. Gosp. Dario Golubić pitao je gosp. Nikolu Dolinara 

da li je to istina da planira otvoriti pogrebno društvo, na što mu je gosp. Dolinar odgovorio da se 

njegovi ukućani boje ljesova.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar, rekao je kako često dolazi u Općinu i vidi šta 

tko i kojim tempom radi. Ujedno je izrazio zadovoljstvo Proračunom za 2017. godinu jer se 

prilikom izrade istoga vodilo računa o uređenju centra Ribnika, a on je mišljenja kako financijska 

sredstva slijedećih godina treba upravo u tom pravcu usmjeriti. Gosp. Nikola Dolinar ističe kako je 

zadovoljan radom Općinskog načelnika i referentice, a posebno činjenicom da Općina Ribnik nije 

dužna niti lipe i sve obveze podmiruje u roku, štoviše na računu Općine je gotovo 1 milion kuna 

što se može zahvaliti radom na projektima i povlačenje sredstava iz Državnog proračuna. S 

obzirom da Općina nije koristila usluge konzultanata već vlastitim snagama uporno radi na 

projektima (od MRD, biciklističke staze, modernizacije NC i dr.) predlaže da se Općinskom 

načelniku gosp. Željku Caru i referentici gđi. Ivani Jarmek isplati po 10.000,00 kn nagrade za rad 

odnosno božićnice.  

 

17.A)Zaključak o isplati nagrade za rad Općinskom načelniku za 2016. godinu. 

 

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

 

ZAKLJUČAK 

 

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

17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 

2016. godine, donijelo je  
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ZAKLJUČAK 

o isplati nagrade za rad 

Općinskom načelniku 

za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

Općinskom načelniku Općine Ribnik, Željku Caru iz Ribnika, Jarnevići 1, isplatiti će se 

nagrada za rad za 2016. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna neto. 

 

Članak 2. 

Nagrada za rad iz članka 1. ovog Zaključka, isplatiti će se najkasnije do 31. prosinca 2016. 

godine. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

17.B)Zaključak o isplati oporezivog dijela božićnice. 

 

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

 

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

17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 

2016. godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 

o isplati oporezivog dijela božićnice 

 

Članak 1. 

Službenici referentici za društvene djelatnosti i opće poslove te za računovodstvo i 

financije Ivani Jarmek, isplatiti će se božićnica za 2016. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna neto. 

 

Članak 2. 

Božićnica iz stavka 1. ovog Zaključka, podliježe oporezivanju, a isplatiti će se najkasnije 

do 31. prosinca 2016. godine. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Općinski načelnik zahvalio je vijećnicima na tome što „ste nam rekli hvala“. Istakao je kako je u 

suradnji sa službenicom Ivanom odradio sve od pisanja, lobiranja, provođenja i izvješćivanja po 

kapitalnim projektima. Načelnik smatra kako se postavlja pitanje motivacije, a mišljenja je kako će 

ova zajednica moći opstati samo ako bude sloge među ljudima i osjećaja pripadnosti zajednici, a 

ne stvaranja problema gdje ih nema.  

 

Završetak sjednice u 20:25 sati. 

 

KLASA: 023-01/16-01/26 

UR-BROJ: 2133/21-01-16-4 

U Ribniku, dana 28. studenog 2016. godine 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek        Nikola Dolinar 


