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ZAPISNIK 

sa 28. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 16. ožujka 2017. godine 

 

 

Početak sjednice u 19:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

    Marijan Bert  

Dražen Jarnević 

Mladen Klemenčić 

Dario Golubić  

Ivan Jarmek 

 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Željko Jakša 

 

     

Sjednici prisustvuju:  Željko Car, Općinski načelnik  

  Nikola Mus, zamjenik Općinskog načelnika 

 

 

           

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

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

pravovaljane. 

 

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

načelnika gosp. Željka Cara, slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2) Aktualni sat. 

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

01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. 

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

uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.  

5) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 

6) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2016. 

godinu. 

7) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

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

godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini. 

9) Donošenje Odluke o općinskim porezima. 

10) Donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik za razdoblje od 2016.-2020. 

11) Pitanja i prijedlozi. 
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Općinski načelnik gosp. Željko Car predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom: 

1) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija 

zgrade javne namjene u naselju Ribnik unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela 

u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014.-2020. 

 

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

 

S obzirom na dopunu predloženog dnevnog reda, isti je usvojen sa 6 (šest) glasova „za“ slijedećim 

redoslijedom:  

 

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2) Aktualni sat. 

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

01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. 

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

uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.  

5) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 

6) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2016. 

godinu. 

7) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

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

godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini. 

9) Donošenje Odluke o općinskim porezima. 

10) Donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik za razdoblje od 2016.-2020. 

11) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija 

zgrade javne namjene u naselju Ribnik unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela 

u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014.-2020. 

12) Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

Ad.2.) Aktualni sat. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car podnio je izvješće o aktivnostima provedenim u razdoblju od 

prethodne sjednice. Načelnik je izvijestio kako je izgrađena javna rasvjeta u naselju Veselići. U 

odnosu na čišćenje snijega koji je padao u dva navrata, uz sitne izuzetke, isto je obavljeno manje-

više dobro. Ugroženom stanovništvu dodijeljeni su paketi pomoći, mandarine. Održan je koncert 

karlovačkog okteta u župnoj crkvi Sv. Ilije proroka u Lipniku. Povodom Dana otvorenih muzeja, 

načelnik je učenike PŠ Ribnik vodio u muzej aquatike. Općinski načelnik istakao je kako su 

prijavljena dva projekta pripremljena vlastitim snagama pri JUO i to za MRRFEU-javna rasvjeta u 

vrijednosti cca 500.000,00 kn + PDV i za MGIPU-nerazvrstane ceste u vrijednosti cca 300.000,00 

kn. Načelnik je upoznao vijećnike kako VZ OR planira kupiti kombi vozilo 8+1 kojime će se 
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koristiti i udruge građana. Načelnik gosp. Željko Car, istakao je kako je intenzivno radio na 

Strateškom razvojnom programu Općine Ribnik te kako je u postupku donošenja navedenog 

dokumenta razdoblju od 31.01.2017. go 16.02.2017. godine provedeno savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću. Nadalje, načelnik je ističe kako se radilo na dokumentaciji za 

modernizaciju vatrogasnog doma u Ribniku i dokumentaciji uređenja centra naselja Ribnik što će 

biti predmet šire javne rasprave. 

 

Vijećnik gosp. Dario Golubić postavio je pitanje koja firma radi projek za DVD te koliko je 

početno financiranje? Načelnik gosp. Željko Car na to pitanje odgovorio je kako konzultantske 

usluge pruža tvrtka AURORA CONSULTING d.o.o., a projektantske usluge tvrtka APB-Petrinja 

d.o.o., te da početno financiranje iznosi 120.000,00 kuna. 

 

 

Ad.3.) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. 

 

Referentica Ivana Jarmek obrazložila je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu. 

 

Vijećnik gosp. Dario Golubić pitao je što znače iznosi da kontu 3121 i 3213 i zašto sa sitnim 

invetarom pišu i autogume. 

 

Zamjenik načelnik gosp. Nikola Mus pitao je da li Frankopani plaćaju naknadu za košnju oko 

Starog grada. 

 

Refrentica Ivana Jarmek odgovorila je kako je naknada za održavanje okoliša Starog grada Ribnik 

u iznosu od 10.000,00 kn plaćena 14.10.2016. godine. Nadalje, naziv konta 3225 Sitni inventar i 

auto gume propisao je kontnim planom, a da su autogume zajedno sa sitnim inventarom zbog 

načina otpisa nabavne vrijednosti. A1001 01 Aktivnost: Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog 

odjela, konto 3121 iznos od 23.303,20 kn zbroj je konta 3121600 u iznosu od 5.000,00 kn (regres 

Jarmek 2.500,00 kn i regres Golubić 2.500,00 kn-neoporezivo na godišnjoj razini) i konta 3121900 

u iznosu od 18.303,20 kn bruto iznos temeljem Zaključka Općinskog vijeća o isplati oporezivog 

dijela božnice Ivani Jarmek od 28.11.2016. godine. A1001 01 Aktivnost: Redovna djelatnost 

Jedinstvenog upravnog odjela, konto 3213 iznos od 5.450,00 kn zbroj je konta 3213100 u iznosu 

od 1.500,00 kn, seminar iz područja javne nabave za Jarmek i konta 3213202 u iznosu od 3.950,00 

kn u iznosu od 3.950,00 kn školarina za Jarmek, Pravni fakultet u Zagrebu. 

 

 

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

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK  

ZA 2016. GODINU 

 

 

Na temelju članaka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 

15/15), članka 3., članka 4. i članka 16. stavak 2.  Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 

izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik 

(“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 28. 

redovnoj sjednici održanoj dana 16. ožujka 2017. godine, donijelo je  

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK  

ZA 2016. GODINU 
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I. OPĆI DIO 

I. 

Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2016. godine, koje sadrži: 

 

- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2016. godini  1.716.000,48 kuna 

- višak prihoda iz 2015. godine                   693.114,83 kuna 

sveukupno        2.409.115,31 kuna 

 

- ukupno izvršene rashode/izdatke u 2016. godini   1.886.548,43 kuna 

- plaćeni rashodi i izdaci u 2016. godini    1.973.215,84 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 01.01.2016. godine     898.886,24 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 31.12.2016. godine     641.670,88 kuna 

 

- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju      522.566,88 kuna 

 

- nepodmirene obveze iz 2015. godine  

na dan 31.12.2016. godine                   0,00 kuna 

- nepodmirene obveze na dan 31.12.2016. godine           

nastale tijekom 2016. godine         119.104,00 kuna 

     sveukupno            119.104,00 kuna  

 

- nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2016. godine                 354.893,12 kuna 

 

- imovina = izvori vlasništva na dan 31.12.2016. godine            17.249.959,43 kuna 

 

 

Ad.4.) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.  

 

Općinski načelnik podnio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Ribnik za 2016. godinu. 

 

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

 

ZAKLJUČAK 

 

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 28. redovnoj sjednici održanoj 16. ožujka 2017. 

godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  

Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i  

uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Ribnik 

za 2016. godinu 
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Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2016. godinu, KLASA: 

400-05/17-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-17-7 od 1. ožujka 2017. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2016. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“ broj 8/17. 

 

 

Ad.5.) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 

 

Općinski načelnik podnio je Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik za 2016. godinu. 

 

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

ZAKLJUČAK 

 

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 28. redovnoj sjednici održanoj 16. ožujka 

2017. godine, donijelo je  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  

Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja 

komunalne infrastrukture  

na području Općine Ribnik 

za 2016. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2016. godinu, KLASA: 400-05/17-01/01, 

UR-BROJ: 2133/21-01-17-8 od 1. ožujka 2017. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2016. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“ broj 8/17. 
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Ad.6.) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2016. 

godinu. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je kako se očekuje donošenje novog pravilnika o načinu 

zbrinjavanja otpada, kako imamo zelene otoke, a MRD se polako uvodi u rad, te da je obavljena 

inspekcija od strane inspektorice za zaštitu okoliša te kako smo zadovoljili kriterije iz Zakona.  

 

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

 

ODLUKA 

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 

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

2017. godine, donijelo je  

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA  

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE RIBNIK 

ZA 2016. GODINU 

Plan gospodarenja otpadom Općine Ribnik Općinsko Vijeće Općine Ribnik usvojilo je na 

12. sjednici održanoj dana 16.09.2010. godine te je isti objavljen u „Glasniku Karlovačke 

županije“ broj 35/10. 

Plan je propisao slijedeće osnovne mjere sustavnog provođenja ciljeva i načela: 

1. Mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. 

2. Mjere za uključivanje svih domaćinstava u sustav organiziranog odvoza komunalnog  

    otpada. 

3. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta otpada. 

Slijedi prikaz učinjenog prema usvojenim mjerama: 

1. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 

Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada povjereno je, Odlukom o obaveznom odvozu smeća 

("Glasnik Karlovačke županije" broj 12/2001), javnom poduzeću „Komunalno Ozalj“ d.o.o. iz 

Ozlja. Odlukom Općinskog vijeća, KLASA: 363-05/14-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-14-4 od 

30.12.2014. godine, skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja općine 

Ribnik povjereno je tvrtki AZELIJA EKO d.o.o. iz Ozlja, Kolodvorska cesta 29, OIB: 

48386413757, kao pravnom slijedniku podijeljenog komunalnog poduzeća „Komunalno Ozalj“ 

d.o.o., te je dana prethodna suglasnost na Cjenik komunalnih usluga skupljanja, odvoza i 

zbrinjavanja komunalnog otpada.  

Sva kućanstva imaju plastične posude za otpad zapremnine 240 l nabavljene putem Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (ukupno 245 komada). Veći poslovni subjekti imaju 

zatvorene kontejnere zapremnine 500 l (ukupno 4).  

 

Postavljeni su zeleni otoci na četiri lokacije: Ribnik, Skradsko Selo, Griče i Veselići za odvojeno 

sakupljanje otpada i to: komunalni otpad, limenke, pet ambalaža, staklo i papir. Na groblju u 

Lipniku postavljeno je šest kontejnera od po 500 l za odlaganje otpada sa grobova i jedan 

kontejner zapremine 500 l za lampione. Na groblju u Gornjoj Stranici postavljen je otvoreni 

kontejner zapremnine 2.500 l. 
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Azelija eko d.o.o. postavila je na četiri lokacije zelene otoke za odvojeno prikupljanje PET 

ambalaže, stakla, limenki i papira. U okviru MRD postoje spremnici i za tekstil  

OTPADNI TEKSTIL 

20 01 10 odjeća 

20 01 11 tekstil 

 

Općina Ribnik je u 2015. godini sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaključila 

Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave mobilnog reciklažnog dvorišta, čija je nabavna 

vrijednost iznosila 121.875,00 kuna (sredstva pomoći Fonda - 80% vrijednosti mobilnog 

reciklažnog dvorišta odnosno 97.500,00 kuna). Uvođenjem u rad mobilnog reciklažnog dvorišta 

koje je  smješteno u dvorištu iza zgrade Općine Ribnik, Ribnik 4a, k.č. br. 40/5 k.o. Ribnik, mogu 

se zbrinuti 34 vrste otpada i to otapala, kiseline, lužine, pesticide, fluoroscentne cijevi, boje i 

ljepila, deterdžente, citostatike, baterije i akumulatore, električni otpad, ulja, motorna ulja i masti, 

lijekove, filtre ulja itd. Postavljeno mobilno reciklažno dvorište u naselju Ribnik, zadovoljava 

potrebe stanovnika te pokrivenost cijelog područja općine sukladno odredbi članka 35. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13).  

Radno vrijeme MRD: 

Prvog PETKA u mjesecu 

12:00-18:00 
Obavijest građanima na linku 
http://ribnik.hr/vijesti/hrvatska/mobilno-reciklazno-dvoriste/ 
 

Općinski načelnik uputio je građanima dopis, KLASA: 351-02/16-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-

16-4 od 29. veljače 2016. godine o početku rada MRD i načinu razvrstavanja i odlaganja otpada 

(prilikom slanja uplatnica za komunalnu naknadu). 

U 2016. godini Općina Ribnik financirala je odvoz kontejnera za otpad sa groblja Lipnik i groblja 

Gornja Stranica u iznosu od 14.096,31 kuna te odvoz komunalnog otpada u iznosu od 6.219,03 

kuna. 

Općina Ribnik platila je Gradu Karlovcu naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada na deponij 

„Ilovac“ za 2016. godinu u iznosu od 13.491,05 kuna. 

U 2016. godini ukupna prikupljena količina komunalnog otpada na području Općine Ribnik 

deponirana na odlagalište „Ilovac“, iznosila je 132,51 tona i to kako slijedi; 

20 03 01 miješani kom otpad   121,78 t 

20 01 01 papir i karton       1,02 t 

20 03 07 glomazni otpad       9,71 t 

UKUPNO:       132,51 t 

 

 

2. Mjere za uključivanje svih domaćinstava u sustav organiziranog odvoza komunalnog     

otpada. 
 

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši se u svim naseljima Općine Ribnik dva puta 

mjesečno, dok se sakupljanje i odvoz krupnog otpada za područje Općine Ribnik organizira 

jednom godišnje. Sva domaćinstva na području Općine Ribnik uključena su u organizirani odvoz 

komunalnog otpada. 

 

 

3. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta otpada. 

http://ribnik.hr/vijesti/hrvatska/mobilno-reciklazno-dvoriste/
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Na području Općine Ribnik nema građevine za zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog 

otpada. Otpad sa područja Općine Ribnik, u skladu sa županijskim planom i Planom gospodarenja 

otpadom Karlovačke županije, zbrinjava se na odlagalištu „Ilovac“. 

Općina Ribnik dužna je Gradu Karlovcu i nadalje plaćati naknadu za odlaganje komunalnog 

otpada na odlagalištu „Ilovac“. 

Sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odloženom otpadu uspostavljen je na način da su 

građani obaviješteni odnosno pozvani da dojave u Općinu lokacije na kojima je nepropisno 

odbačen otpad 

 

http://ribnik.hr/gospodarstvo/P10/ 

 

Vezano uz nadzor divljih odlagališta otpada, zadužen je komunalni radnik da u suradnji sa MO 

zapisnički utvrdi lokacije. 

 

4. Financijska sredstva utrošena za provedbu mjera gospodarenja otpadom. 

1. Odvoz kontejnera za otpad sa groblja Lipnik i groblja Gornja Stranica od 14.096,31 kuna. 

2. Odvoz komunalnog otpada u iznosu od 6.219,03 kuna. 

3. Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada na deponij „Ilovac“ od 13.491,05 kuna. 

SVEUKUPNO UTROŠENO:  33.806,39 kuna. 

 

Ad.7.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

Zbog izgradnje javne rasvjete u naselju Veselići i dijelu naselja Griče, ista sada spadaju u I zonu. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 

broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/07, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke 

županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 28. redovnoj sjednici 

održanoj dana 16. ožujka 2017. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi (“Glasnik Karlovačke županije” broj 1/01, 14/02, 17/05, 

16/06, 9/07, 26/08, 16/12, 15/14 i 13/16), članak 12. mijenja se i glasi: 

 

„Za obračun komunalne naknade ovisno o prostornoj pogodnosti stanovanja i opremljenosti 

sadržajima društvenog standarda, utvrđuju se tri zone: 

http://ribnik.hr/gospodarstvo/P10/
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I ZONA 

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

osim kbr. 18.), Skradsko Selo (cijelo naselje osim kbr. 1. i 1.a), Ribnik (cijelo naselje osim kbr. 

47.), Jasenovica, Sopčić Vrh, Gorica Lipnička,, Veselići, Griče (cijelo naselje osim kbr. 33.a, 44B i 

57.), Novaki Lipnički i Martinski Vrh. 

 

II ZONA 

Lipnik (kbr. 3., 4., 30., 31., 46., 47. i 48.), Jarnevići kbr. 18., Skradsko Selo (kbr. 1. i 1.a), Ribnik 

(kbr. 47.), Obrh, Drenovica Lipnička, Griče (kbr. 33.a, 44B i 57.) i Gornja Stranica. 

 

III ZONA 

Donja Stranica i Gornji Goli Vrh Lipnički.“ 

 

Članak 2. 

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

8/17. 

 

 

Ad.8.) Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Ribnik za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 4. stavak 2., članka 5. stavak 1. i članka 7. stavak 2. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 

02/14 i 96/16) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 

17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 28. redovnoj sjednici održanoj 16. ožujka 2017. 

godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Ribnik  

za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  

u 2017. 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 3.500,00 kuna. 

 

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

ožujka 2017. 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. 
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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 500,00 kuna. 

 

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

iznos od 550,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 

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

 

 

Red. br. 

 

Politička stranka 

Broj vijećnika  

UKUPNO 

planirana 

sredstva za 

2017. 

godinu 

u kunama 

 

UKUPNO 

raspodjela 

sredstava za  

1.1.-31.3. 

2017.  

u kunama 

žene muškarci 

1. Hrvatska seljačka stranka - HSS 0 3 1.500,00 375,00 

2. Hrvatska demokratska zajednica - 

HDZ 

0 1    500,00 125,00 

3. Socijaldemokratska partija 

Hrvatske- SDP 

0 3 1.500,00 375,00 

 SVEUKUPNO: 0 7 3.500,00 875,00 

 

 

Članak 4. 

 

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

tromjesečno u jednakim iznosima. 

 

 

Članak 5.  

 

Ova Odluka primjenjivat će se do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave.  

 

Članak 6. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke, planirana su u Proračunu Općine Ribnik za 2017. godinu 

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

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

43/16). 

 

Članak 7. 

 

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

broj 8/17. 
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Ad.9.) Donošenje Odluke o općinskim porezima. 

 

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 

115/16) predložena Odluka o općinskim porezima predstavlja usklađivanje sa navedenim 

Zakonom te se predlaže donošenje Odluke o općinskim porezima kao u prijelogu. 

 

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

 

ODLUKA 

 

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

broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 20. 

stavak 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) te članka 31. Statuta 

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

Ribnik na svojoj 28. redovnoj sjednici održanoj dana 16. ožujka 2017. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o općinskim porezima 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Ribnik, visina poreza, osnovica i 

visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom 

o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16). 

 

 

II. VRSTE POREZA 

 

Članak 2. 

 

Općini Ribnik pripadaju slijedeći općinski porezi: 

1. prirez porezu na dohodak, 

2. porez na potrošnju, 

3. porez na kuće za odmor, 

4. porez na korištenje javnih površina. 

 

 

Općinski porezi čine prihod Proračuna Općine Ribnik, a uplaćuju se na žiro-račun Općine Ribnik 

IBAN: HR7924000081855600002. 

 

 

Općina Ribnik dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. 

 

 

1. Prirez porezu na dohodak 

 

Članak 3. 
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Općina Ribnik propisuje obveznicima poreza na dohodak, čije je prebivalište ili uobičajeno 

boravište na području Općine Ribnik, plaćanje prireza porezu na dohodak po stopi od 5%. 

 

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

porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava. 

 

 

2. Porez na potrošnju 

Članak 4. 

 

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih 

vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na 

području Općine Ribnik, po stopi od 3%. 

 

Članak 5. 

 

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža 

ugostiteljske usluge na području Općine Ribnik. 

 

Članak 6. 

 

Osnovicu poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke čini prodajna cijena pića koje se proda u 

ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. 

 

Članak 7. 

 

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni 

mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za 

prethodni mjesec. 

 

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

na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava. 

 

Obrazac PP-MI-PO podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno 

prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore, na 

način da se na obrascu iskažu pojedinačno podaci za Općinu Ribnik. 

3. Porez na kuće za odmor 

 

Članak 8. 

 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se 

nalaze na području Općine Ribnik 

 

Članak 9. 

 

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 11,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor. 

 

Članak 10. 

 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih 

razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za 

odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.  
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Članak 11. 

 

Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o 

kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt, te korisnu površinu, kao i podatke 

o poreznom obvezniku i to najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za 

odmor. Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju toga 

poreza. 

 

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

na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava. 

 

 

4. Porez na korištenje javnih površina 

 

Članak 12. 

 

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na 

području Općine Ribnik u visini od 7,00 kuna dnevno po svakom m2 zauzete površine. 

 

Članak 13. 

 

Pod javnim površinama smatraju se javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, 

biciklističke staze, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, igrališta, parkirališta, javne prometne 

površine i sva zemljišta koja nisu dana na trajno korištenje pravnim ili fizičkim osobama.  

 

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz stavka 1. ovog članka je svaka pravna i fizička 

osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera. 

 

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, 

sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u 

interesu promocije Općine Ribnik. 

 

Članak 14. 

 

Pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine dužne su prijaviti korištenje javne površine 

najmanje tri dana prije početka korištenja. 

 

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

na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik. 

 

 

III. POREZ NA NEKRETNINE 

 

Članak 15. 

 

Za potrebe uvođenja i naplaćivanja poreza na nekretnine, Općinsko vijeće Općine Ribnik donijeti 

će odluku do 30. studenoga 2017. godine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima („Narodne 

novine“ broj 115/16). 

 

 

 

IV. PROVEDBENE ODREDBE 
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Članak 16. 

 

Temeljem Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, 

nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine” broj 1/17), Općina Ribnik poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i 

ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih u članku 2. stavak 1. pod točkama 1., 2. i 3. ove 

Odluke, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. 

 

Temeljem Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, 

evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“ broj 1/2017), Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za obavljanje 

poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda. 

 

Članak 17. 

 

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskog poreza 

propisanog u članku 2. stavak 1. pod točkom 4. ove Odluke, provoditi će Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ribnik. 

 

Članak 18. 

 

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je do 15. dana u mjesecu, za prethodni mjesec, 

Općini Ribnik dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima. 

 

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je Općini Ribnik dostavljati zbirna izvješća o saldu 

nenaplaćenih potraživanja poreza i to najkasnije: 

- do 28. veljače tekuće godine, sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine, 

- do 31. srpnja tekuće godine, sa stanjem na dan 30.6. tekuće godine. 

 

Članak 19. 

 

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda 

korisnicima (FINA) da naknadu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi iz članka 16. stavak 2. ove 

Odluke obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 20. 

 

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku 

propisane Zakonom o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16) i Zakonom o lokalnim 

porezima „Narodne novine“ broj 115/16) jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom 

Odlukom. 

Članak 21. 

 

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

8/17, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu 

nakon objave u „Narodnim novinama“. 

 

 

 



 15 

Članak 22. 

 

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima („Narodne 

novine“ broj 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine dovršiti će se 

po odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) i odredbama Odluke o 

općinskim porezima. 

 

Članak 23. 

 

Odredbe članka 8., članka 9., članka 10. i članka 11. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. 

godine. 

 

Članak 24. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 35/01, 49/03, 17/05 i 50/12). 

 

Članak 25. 

 

Ova Odluka objaviti će se u „Narodnim novinama“ i u „Glasniku Karlovačke županije“ broj 8/17. 

 

 

Ad.10.) Donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik za razdoblje od 2016.-

2020. 

 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car istakao je kako je Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik u 

postupku donošenja Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik za razdoblje od 2016.-2020. u 

razdoblju od 31.01.2017. go 16.02.2017. godine proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

Tijekom savjetovanja nije pristiglo niti jedno očitovanje ili primjedba.  

 

Općinski načelnik napominje kako su povratnu informaciju dali; Mario Klemenčić, Dražen 

Jarnević, Nikola Dolinar, Ivan Mus, Nikola Paunović, Ljiljana i Edo Popvić te dr. Mirko Butković. 

 

Općinski načelnik ističe kako je Strateški razvojnoi program, strateški dokument koji se tiče 

dugoročnog razvoja našeg kraja odnosno što nije predviđeno navedenim dokumentom ne može se 

aplicirati na EU fondove.  

 

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

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst 

i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16) 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 16. ožujka 2017. godine, 

donijelo je  

 

ODLUKU 

o donošenju Strateškog razvojnog programa  

Općine Ribnik za razdoblje od 2016. do 2020. godine 
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Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Strateški razvojni program Općine Ribnik za razdoblje od 2016. 

do 2020. godine, izrađen od strane tvrtke AURORA CONSULTING j.d.o.o., Put Nina 105, 23 000 

Zadar. 

 

Članak 2. 

Strateški razvojni program Općine Ribnik za razdoblje od 2016. do 2020. godine iz članka 

1. ove Odluke, čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Strateški razvojni program Općine Ribnik za razdoblje od 2016. do 2020. godine objaviti će 

se na internetskoj stranici Općine Ribnik www.ribnik.hr. 

 

Članak 4. 

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

broj 8/17.  

 

 

Ad.11.) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

rekonstrukcija zgrade javne namjene u naselju Ribnik unutar mjere 07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car ističe kako je ovo zadnja sjednica Općinskog vijeća u ovom 

sazivu, a da će se prijave za Mjeru 07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. podnositi u razdoblju od 

18.4.-15.5.2017. godine. Konzultantske usluge pruža tvrtka AURORA CONSULTING d.o.o., 

projektantske usluge tvrtka APB-Petrinja d.o.o., a početno financiranje iznosi 120.000,00 kuna, da 

li će Općina proći, to se nezna.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar smatra kako je dobro da se dokumentacija 

pripremi jer se ista uvijek može iskorisiti.  

 

Vijećnik gosp. Ivan Jarmek mišljenja je da se neide u taj projekt pred lokalne izbore. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst 

i 137/15), članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16) i 

članka 20. stavke 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ( NN 

71/2016)  Općinsko vijeće Općine Ribnik na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 16. ožujka 2017. 

godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

 
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE U NASELJU RIBNIK UNUTAR 

MJERE 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 

2014.-2020. 

http://www.ribnik.hr/
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Članak 1. 

 

Ovom Odlukom, daje se suglasnost JLS Općina Ribnik za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave (Općina Ribnik) za investiciju/projekt „Rekonstrukcija zgrade javne 

namjene u naselju Ribnik“, unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

 

Članak 2. 

 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. 

„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 

 

Članak 3. 

 

U svrhe prijave ulaganja na natječaj navedenog u članku 1. ove Odluke, ovom Odlukom 

ujedno se daje i suglasnost za prijavu na natječaj. 

Članak 4. 

 

Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta „Kratki opis projekta“, koji je prilog ove 

Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 5. 

 

Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u članku 1. ove Odluke na 

natječaj za Mjeru 07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje i 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. 

 

Članak 6.  

 

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

broj 8/17. 

 

 

Ad.12.) Pitanja i prijedlozi. 

 

Vijećnik gosp. Dario Golubić postavio je pitanje kako je prošla akcija hvatanja cucaka.  

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car odgovorio je kako Općina ima zaključen Ugovor o poslovima 

skloništa napuštenih i izgubljenih životinja sa tvrtkom Centar za razvoj poljoprivrede i trgovinu 

poljoprivrednim proizvodima d.o.o. koja je uhvatila četiri psa koja su bila na javnoj površini. S 

obzirom da su isti čipirani, dvoje vlasnika snosi troškove tako da Općinu isto košta 0,00 kuna. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar zahvalio je vijećnicima, Općinskom 

načelnik u zamjeniku Općinskog načelnika na odazivu i sudjelovanju u radu ovog 5. saziva 

Općinskog vijeća Općine Ribnik te istima uručio Zahvalnice. 

 

 

Završetak sjednice u 21:05 sati. 
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Uslijedilo je zajedničko druženje u prostorijama vijećnice. Janje donirao vijećnik 

gosp. Ivan Jarmek. 

 
 

 

 

KLASA: 023-01/17-01/28 

UR-BROJ: 2133/21-01-17-2 

U Ribniku, dana 16. ožujka 2017. godine 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek        Nikola Dolinar 


