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ZAPISNIK 

sa 3. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 14. rujna 2017. godine 

 

Početak sjednice u 18:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

    Marijan Bert  

Gabi Tomašić  

Mladen Klemenčić 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Dražen Jarnević – opravdao izostanak  

Ana Lorković – opravdala izostanak poslovnim obvezama 

Nikola Mus 

 

Sjednici prisustvuju:  Željko Car, Općinski načelnik  

  Jože Želježnjak, zamjenik Općinskog načelnika 

           

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da su prisutna 4 (četiri) 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 

4) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

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

Općine Ribnik za 2017. godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

6) Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2017. godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

7) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova pohađanja programa 

predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u predškolskoj godini 2017./2018. 

8) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika 

srednjih škola sa područja Općine Ribnik u školskoj godini 2017./2018. 

9) Donošenje Odluke o uknjižbi vlasništva. 

10) Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika i 

zamjenika Općinskog načelnika. 

11) Pitanja i prijedlozi. 

 

S obzirom da nije bilo dopune dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar 

dao je dnevni red na glasanje. 

 

Predloženi dnevni red usvojen sa 4 (četiri) glasa „za“. 
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Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Vijećnik gosp. Marijana Berta, iznio je primjedbu; u  Zapisniku sa 2. redovne sjednice Općinskog 

vijeća Općine Ribnik održane dana 1. kolovoza 2017. godine, potrebno je ispraviti tekst u točci 

Ad.7.) Donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći DVD-Ribnik, drugi odlomak, treća rečenica 

(umjesto „vatrogasni kombi“ treba stajati „vatrogasni kamion“). 

 

Sa 4 (četiri) glasa „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice uz ispravak zapisnika kako slijedi;. 

 

Izlaganje vijećnika gosp. Marijana Berta u dijelu rasprave Ad.7.) Donošenje Odluke o kapitalnoj 

pomoći DVD-Ribnik, glasi: 

 

“Vijećnik gosp. Marijan Bert koji je ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Ribnik, 

upoznao je vijećnike sa činjenicom kako su izdaci za vatrogastvo ogromni npr. samo zdravstveni 

pregledi 12.000,00 kn, tehnički pregledi vozila, servisi vozila, servisi opreme. Jedno interventno 

odijelo košta 7.500,00 kn. Nadalje, ističe kako je vatrogasni kamion star, a da je pick up praktičniji 

brži te je opremljen škarama te za gašenje vodom i pjenom. Međutim, na istome je potrebno 

ojačati podvoz zbog modula koji kad je pun vode prelazi dopuštenu nosivost. Također bi se 

ugradila i fiksna radio veza. Gosp. Bert napomenuo je kako su DVD Ribnik i DVD Lipnik jedna 

zona odgovornosti.” 

 

Ad.2.) Aktualni sat. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, informirao je vijećnike kako Grad Zagreb uskoro potpisuje 

ugovor sa autoricom skulpture Juraja Križanića, gđom. Marijom Ujević, u vrijednosti od 

500.000,00 kn za izradu replike. Općina treba izraditi postolje za skulpturu. Nadalje, održan je 

sastanak sa DUZS na temu vatrogastva i civilne zaštite, odnosno kako urediti sustav da bude 

operativan. Izdvojeno je 20.000,00 kuna za vatrogastvo-oprema vozila, nabava radio stanice, ali 

treba još poboljšati osobnu vatrogasnu opremu. Donesen je plan civilne vježbe za 8.4.2018. 

godine. Načelnik će održati sastanak sa HEP-om na temu trafostanice u Drenovici (za koju je 

gotova dokumentacija) i modernizacije javne rasvjete, u djelu poravnanja postojeće linije za što je 

došao troškovnik na 70.000,00 kn, iz kojeg baš nije jasno, a i načelnik smatra kako nije uobičajeno 

da općina sufinancira izmještanje el. mreže. Vezano uz problem slabe el. mreže u naselju 

Jarnevići, moguće je da HEP po pozivu građana osobno, izvrši mjerenja. Nadalje, Općinski 

načelnik utvrđuje kako je dio poslova košnje odrađivan ugovorom o djelu, korisnicima ZMN i 

radom za opće dobro. Biti će potrebno riješiti problem sa čišćenjem snijega u Gričima i 

Veselićima. Vezano uz program zapošljavanja žena „Zaželi“, Općina je partner na projektu sa 

susjednim općinama i gradom Ozljem, a nositelj je GD CK Ozalj (projekt piše LAG Vallis 

Colapis). Što se tiče širokopjasnog interneta, sklopljen je Sporazum sa Karlovačkom županijom i 

dostavljena je sva potrebna dokumentacija. Vezano uz loše stanje državne ceste D6, upućen je 

dopis nadležnima. Načelnik utvrđuje kako je evidentno, sad kad se D6 krpa, da je strana prema 

Karlovcu po kojoj ide teret iz kamenoloma, puno jače uništena. Nadalje, vezano uz novonastalu 

situaciju sa osnovnom školom, a vezano uz školsku kuhinju, u razgovoru sa ravnateljicom rečeno 

je kako postoji socijalni fond iz kog se financira školska kuhinja za socijalno ugroženu djecu, a u 

koji će se ukopiti djeca sa našeg područja. Vezao uz vrtić, u DV Čarolija formirana je grupa od 13-

ero djece na jednog odgajatelja. S obzirom da troje djece jasličke dobi sa našeg područja nije 

upisano (Luka Tržok, Jan Janžetić i Nikola Golubić) kao i dvoje sa područja Općine Žakanje, 

ravnateljica vrtića gđa. Mirjana Bregar, uputila je dopis kojim je predložila mogućnost 

zapošljavanja dodatnog odgajatelja ako bi Općina sufinancirala plaću sa mjesečnim iznosom od 
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7.000,00 kuna bruto. Načelnik smatra kako je u tom slučaju potrebna solidarnost roditelja jer bi 

ispalo da vrtić za troje djece košta 2.333,34 kn. Vijećnica gđa. Gabi Tomašić smatra kako je luksuz 

plaćati 7.000,00 kn za troje djece, te kako bi u tom slučaju trebalo proširiti grupu sa neupisanom 

djecom i podijeliti navedeni trošak. Gđa. Gabi Tomašić pitala je da li bi, pored tih 7.000,00 kn 

trebali još i roditelji plaćati. ačelnik smatra kako nije siguran jer je u usmenom razgovoru rečeno 

da bi, a u dopisu ne piše da li bi još pored toga i roditelji trebali plaćati 500,00 kn po djetetu 

(potrebno razjasniti). Gđa. Gabi Tomašić smatra kako je praksa da trošak vrtića podmiruju općina i 

roditelji. Načelnik je utvrdio kako je na kraju spomenutog dopisa rečeno, da unatoč svemu, 

suglasnost za zapošljavanje dodatnog odgajatelja treba dati Općina Žakanje. 

 

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

od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 

 

Referentica Ivana Jarmek ukratko je obrazložila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 

2017. godinu. 

 

Sa 4 (četiri) glasa „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), 

članka 4. 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 svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 

2017. godine, donijelo je  

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK 

ZA 2017. GODINU 

I. OPĆI DIO 

I. 

Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2017. godine, koje sadrži: 

 

- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2017. godini     796.256,96 kuna 

- višak prihoda iz 2016. godine        522.566,88 kuna 

sveukupno        1.318.823,84 kuna 

 

- ukupno izvršene rashode/izdatke u 2017. godini     728.885,56 kuna 

- plaćeni rashodi i izdaci u 2017. godini      824.912,51 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 01.01.2017. godine    641.670,88 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 30.06.2017. godine    613.015,33 kuna 

 

- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju     589.938,28 kuna 

 

- nepodmirene obveze iz 2016. godine  

na dan 30.06.2017. godine                                          0,00 kuna 

- nepodmirene obveze na dan 30.06.2017. godine           

nastale tijekom 2017. godine                     23.077,05 kuna 

     sveukupno            23.077,05 kuna  

 

- nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2017. godine               505.147,72 kuna 
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Ad.4.) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

 

Referentica Ivana Jarmek ukratko je obrazložila 1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu. 

Istakla je kako se najznačajnija izmjena odnosi na projekt K1016 03, Aktivnost: Kapitalni projekt 

"Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom" 

na kojoj je došlo do povećanja za 600.000,00 kuna. 

 

Sa 4 (četiri) glasa „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 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo 

je 

 

ODLUKU 

o donošenju Proračuna Općine Ribnik 

za 2017. godinu i 

Projekcija za 2018. i 2019. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna 

 

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 

2.577.433,12 

   522.566,88 

3.100.000,00 

Ukupni rashodi 3.100.000,00 

 

 
 

Ad.5.) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2017. godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, ukratko je pojasnio 1. izmjene i dopune Programa kako 

slijedi; cestogradnja u iznosu od 200.000,00 kn (od Karlovačke županije doznačeno 30.000,00 kn 

pomoći) – time bi se asfaltirala „Gata“ do Kuzmića u Veselićima gdje je stalna potreba za 

navozom kamena. Na prijedlog zamjenika Općinskog načelnika gosp. Jožeta Želježnjaka, tom 

prilikom bi se zeleni otoci izmjestili na novu lokaciju kod trafostanice, tako više ne bi bili uz cestu 

D6, a i kamion koji odvozi smeće mogao bi doći do navedene lokacije. Nadalje, preasfaltirala bi se 

cesta prema groblju u Gornjoj Stranici i cesta za groblje u Lipniku od Baće do kapelice. Vezano uz 

LED rasvjetu, načelnik gosp. Željko Car je pojasnio kako se radi o zamjeni oko cca 200 lampi, 

pojačanom osvjetljenju kapelica, javnih mjesta. 

 

Sa 4 (četiri) glasa „za“, donesena je  
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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 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. 

rujna 2017. godine, donijelo je 

 

 

P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2017. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna 

 

Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 43/16), članak 1. mijenja se i glasi: 

 

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

području Općine Ribnik za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 1.260.000,00 kuna kako slijedi: 

 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture 

 

1. BICIKLISTIČKE STAZE način nabave: jednostavna 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" 

          0,00 kuna 
 

UKUPNO:              0,00 kuna 
 
 

2. CESTOGRADNJA  način nabave: jednostavna nabava 
 

- modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Ribnik iz 

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

    200.000,00 kuna 

 

UKUPNO:   200.000,00 kuna 

 

Popis cesta obuhvaćenih projektom K1016 02: 
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Redni broj  
k.č. br. k.o. DUŽINA 

[m] 

1 2141 Griče 300 

2 2589 Lipnik 800 

3 2525 Lipnik 220 

 
UKUPNO:  

1.320 

 

 

     

3. JAVNA RASVJETA  način nabave:  jednostavna nabava 

- zamjena postojećih žarulja sa LED svjetiljkama 

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

       620.000,00 kuna 
 

UKUPNO:  620.000,00 kuna 

 

 

4. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE RIBNIK 

način nabave: jednostavna nabava 

 
 
K1016 04, Aktivnost: Opremanje objekata mrtvačnica,  

- nabava opreme 

  20.000,00 kuna 

 

 
K1016 05, Aktivnost: Kapitalni projekt „Rekonstrukcija zgrade javne namjene u naselju Ribnik“ 

         
- izrada Glavnog projekta, 
- izrada Idejnog rješenja rekonstrukcije zgrade javne namjene, 
- aplikacija projekta na natječaj u okviru Mjere 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“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014. – 2020. godina o potpori ruralnom razvoju iz Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 

  200.000,00 kuna 

 
 
 
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 

 
K1016 08, Aktivnost: Nadstrešnice za autobusna stajališta 

   20.000,00 kuna 

 

 

UKUPNO:   440.000,00 kuna 

 

 

SVEUKUPNO: 1.260.000,00 kuna.“ 
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Članak 2. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 43/16), članak 2. mijenja se i glasi: 

 

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

infrastrukture na području Općine Ribnik za 2017. godinu iznose 1.260.000,00 kuna, te će se 

financirati iz slijedećih izvora: 

 

- 5 pomoći                   1.034.433,12 kuna, 

- 4 prihodi za posebne namjene         20.500,00 kuna, 
o komunalni doprinos                  5.000,00 kuna 

o sufinanciranje građana                                                        10.000,00 kuna 

o naknada za zadrž.nezak.izgr.zgrada u prostoru               5.500,00 kuna  

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

- 9 višak prihoda          202.566,88 kuna.“  

 

Članak 3. 

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

županije“. 

 

 

 

Ad.6.) Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2017. godinu nakon 1. izmjena i dopuna. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, ukratko je pojasnio 1. izmjene i dopune Programa, kako 

slijedi; smatra kako bi se uvela praksa rezanja granja uz nerazvrstane ceste između raljenja i košnje 

trave (u tom vrijeme je stroj moguće dobiti). Poslove organiziranja i nadziranja izvršenja 

komunalnih poslova preuzeti će zamjenik načelnika gosp. Jože Želježnjak.  

 

Općinski načelnik pokušati će iznaći rješenje na uređenju šumskih puteva uz pomoć udruge 

šumoposjednika i prof. Grubišića sa Šumarskog fakulteta. Predsjednik Općinskog vijeća gosp. 

Nikola Dolinar, podsjeća kako je Općina prije nekoliko godina već bila uredila šumske puteve koji 

su ponovno uništeni da se traktorima ne može u šume.  

Zamjenik Općinskog načelnika gosp. Jože Želježnjak rekao je kako je trenutno na terenu nekoliko 

firmi koje su zakupile šume te da će se primjenjivati zapisnik kojim će se utvrditi stanje cesta i 

puteva prije i poslije radova. Također, gosp. Jože Želježnjak smatra kako je potrebno vlasnicima 

zapuštenih imanja i polja poslati opomene u odnosu na uklanjanje ambrozije i čišćenje „šikara“. 

Vijećnik gosp. Mladen Klemenčić smatra kako će se taj problem teško riješiti s obzirom na 

neriješene imovinsko pravne odnose. Gosp. Jože Želježnjak istakao je primjer Republike Slovenije 

koja daje poticaj za stavljanje u funkciju zapuštenog zemljišta.  

 

 

 

Sa 4 (četiri) glasa „za“, donesena je  

 

ODLUKA 
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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 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. 

rujna 2017. godine, donijelo je 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik 

za 2017. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna 

 

Članak 1. 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2017. 

godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 43/16), članak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 260.000,00 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 Griče i Gornje 

Griče u površini od 200 m2. 

-       15.000,00 kuna 

b) zemljani radovi 

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

grebena, formiranje poprečnih padova – saniranje bujičnih vododerina, te 

proširenje kamenih, poljskih i šumskih putova  - naselja Drenovica Lipnička, 

Donja Stranica, Lipnik, Martinski Vrh, Novaki Lipnički  

-        35.000,00 kuna 

c) izrada cijevnih propusta na cestama 

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

Stranica 

-          5.000,00 kuna 

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

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

-         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 – naselja Obrh, Jasenovica, Donja Stranica,  

                    Lipnik, Jarnevići, Griče, Novaki Lipnički, Gornja Stranica 

  -         40.000,00 kuna   
     g) malčiranje trave – kod crkve u Lipniku 

-         10.000,00 kuna   
 

T1002 04, Aktivnost: Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 
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UKUPNO 323: 180.000,00 kuna 

 

II. Održavanje groblja i mrtvačnica: 

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, 

-  30.000,00 kuna 
 

T1002 02, Aktivnost: Tekuće održavanje groblja i mrtvačnica  

UKUPNO 323:  30.000,00 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 i održavanje cvijeća i ukrasnog bilja, košnja javnih površina 

-           30.000,00 kuna 

      
T1002 03, Aktivnost: Tekuće održavanje javnih površina 

UKUPNO 323:  30.000,00 kuna 
 
 

SVEUKUPNO: 260.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2017. 

godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 43/16), članak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Ukupna potrebita sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik za 2017. godinu iznose 260.000,00 kuna, te će se financirati iz 

slijedećih izvora: 

 

- 4 prihodi za posebne namjene     150.000,00 kuna, 
o komunalna naknada              75.000,00 kuna 

o naknada za korištenje grobnih mjesta             75.000,00 kuna 

- 9 višak prihoda         110.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

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

županije“. 
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Ad.7.) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova pohađanja programa 

predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u predškolskoj godini 2017./2018. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car predlaže da Općina financira u cijelosti program predškole kao 

što je to bilo prijašnjih godina, kako bi trošak roditelja bio 0,00 kuna. 

 

Sa 4 (četiri) glasa „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članka 15.a, članka 23.a i članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik 

Karlovačke županije" broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 3. redovnoj 

sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

o uvjetima i načinu financiranja  

troškova pohađanja programa predškole  

za djecu sa područja Općine Ribnik  

u predškolskoj godini 2017./2018. 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način financiranja troškova pohađanja programa 

predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u dječjem vrtiću „Čarolija“ u Žakanju u 

predškolskoj godini 2017./2018. koja počinje 04.09.2017. godina, a završava 15.06.2018. godine. 

 

Članak 2. 

 

Program predškole obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi koji se ostvaruje u dječjem vrtiću. Program predškole obvezan je za svu djecu u 

godini dana prije polaska u osnovnu školu. 

 

Članak 3. 

 

Pravo na financiranje troškova pohađanja programa predškole u dječjem vrtiću imaju sva 

djeca koja, kao i njihovi roditelji, imaju prebivalište i boravište na području Općine Ribnik. 

 

 

Članak 4. 

 

Sredstva za financiranje troškova programa predškole u dječjem vrtiću osiguravaju se u 

cijelosti u Proračunu Općine Ribnik. 

 

Financiranje se realizira mjesečno prema ispostavljenom računu dječjeg vrtića. 

 

Članak 5. 

 

Podatke o djeci sa područja Općine Ribnik, koja pohađaju program predškole, dječji vrtić 

obvezan je dostavljati Općini Ribnik prilikom dostave mjesečnog računa. 
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Članak 6. 

 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik za 2017. godinu, 

Program 06: Predškolski odgoj, Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, A1006  

01 („Glasnik Karlovačke županije“ broj 43/16). 

 

Članak 7. 

 

Općinski načelnik Općine Ribnik zaključiti će Ugovor o pružanju usluga predškolskog 

odgoja, obrazovanja i skrbi sa Dječjim vrtićem „Čarolija“ iz Žakanja, Žakanje 59D. 

 

Članak 8. 

 

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

županije“. 

 

 

Ad.8.) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika 

srednjih škola sa područja Općine Ribnik u školskoj godini 2017./2018. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car predlaže da Općina financira prijevoz učenika srednjih škola 

kao i u prijašnjoj šk.god. kako bi trošak roditelja bio 0,00 kuna. 

 

Sa 4 (četiri) glasa „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. („Narodne novine“ broj 78/17) i Odluke Župana 

Karlovačke županije o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola 

na području Karlovačke županije za školsku godinu 2017./2018. od 25. kolovoza 2017. godine i 

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

vijeće Općine Ribnik na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo 

je 

 

O D L U K U 

o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza 

učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik 

u školskoj godini 2017./2018. 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika 

srednjih škola sa područja Općine Ribnik u školskoj godini 2017./2018.  

 

Članak 2. 

 

Prijevozom učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik, u smislu ove Odluke, smatra 

se putnički javni linijski prijevoz autobusom od mjesta prebivališta do mjesta školovanja (u 

daljnjem tekstu: prijevoz učenika). 
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Članak 3. 

 

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju učenici koji ispunjavaju slijedeće 

uvjete:  

- da su redoviti učenici srednjih škola na području Karlovačke županije, 

- da učenici redovito kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog 

javnog linijskog prijevoza, 

- da im je prebivalište na području Općine Ribnik. 

 

Članak 4. 

 

Općina Ribnik sufinancirati će razliku između cijene mjesečne učeničke karte koju će 

sufinancirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Karlovačka županija i cijene mjesečne 

učeničke karte koju će fakturirati prijevoznik, sve sukladno kriterijima propisanim u točci III. 

Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih 

škola za školsku godinu 2017./2018. („Narodne novine“ broj 78/17). 

 

Subvencija se realizira mjesečno prema prijevozniku temeljem fakture s popisom učenika 

koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

 

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 („Glasnik Karlovačke županije“ broj 43/16). 

 

Članak 6. 

 

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

županije“. 

 

 

 

Ad.9.) Donošenje Odluke o uknjižbi vlasništva. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je kako je i prije bilo elemenata za upis, te da je 

prijedlog OŠ Žakanje za uknjižbu odbijen.  

 

Sa 4 (četiri) glasa „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 360. – 365. (NN 91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 

152/14) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. 

godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o uknjižbi vlasništva 
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Članak 1. 

 

Općina Ribnik će pri Općinskom sudu u Karlovcu, Zemljišnoknjižnom odjelu Ozalj, 

podnijeti zahtjev za uknjižbu vlasništva nad: 

 

- k.č. broj 23/3  ORANICA PRI ŠTAGLJU U STAROM RIBNIKU od 2622 m2 upisana u 

ZK ul broj 752 u k.o. Ribnik, 

- k.č. broj 23/4   LIVADA PRI ŠTAGLJU U STAROM RIBNIKU od 4219 m2 upisana u 

ZK ul broj 752 u k.o. Ribnik, 

- k.č. broj 23/5 LIVADA PRI ŠTAGLJU U STAROM RIBNIKU od 5676 m2 upisana u ZK 

ul broj 752 u k.o. Ribnik i 

- k.č. broj 24  ORANICA ZA ŠTAGLJOM U STAROM RIBNIKU od 14236 m2 upisana 

u ZK ul broj 727 u k.o. Ribnik. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Ad.10.) Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika i 

zamjenika Općinskog načelnika. 

 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car iznio je prijedlog da se njemu osobno smanji naknada za 

500,00 kn mjesečno na 5.000,00 neto, a da njegov zamjenik dobije naknadu od 1.500,00 kn neto 

mjesečno. Načelnik smatra kako je gosp. Jože Želježnjak motiviran te da će svojim radom 

opravdati naknadu. Načelnik podsjeća kako bi se tako riješio i dio poslova komunalnog radnika 

gosp. Golubića koji odlazi u mirovinu. Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar smatra 

da zamjenik treba imati naknadu ako odrađuje posao, i suglasan je da ako je načelnik prenio dio 

svojih poslova i odgovornosti na zamjenika, bude to vidljivo i u iznosu naknade za rad. Na 

prijedlog načelnika gosp. Željka Cara koji smatra da predsjednik Općinskog vijeća s obzirom na 

obaveze koje ima, treba imati veću naknadu od ostalih vijećnika, gosp. Nikola Dolinar otklonio je 

takovu mogućnost.  

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, ističe kako nije lako nositi teret ovog kraja na svojim leđima. 

Općinski načelnik odgovara za rad svog zamjenika, za Ivanin rad, za vatrogastvo, mora na sud kao 

odgovorna osoba, a čak može biti i kažnjen.  

 

 

Sa 4 (četiri) glasa „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

 

Na temelju članaka 2. do 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), članka 90. 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) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 

17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 

2017. godine, donijelo je  
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ODLUKU 

o plaći, naknadi za rad i 

naknadi stvarnih materijalnih troškova 

Općinskog načelnika i  

zamjenika Općinskog načelnika  

Općine Ribnik 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika i 

zamjenika Općinskog načelnika Općine Ribnik te naknada za rad Općinskog načelnika i zamjenika 

Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

Članak 2. 

Osnovica za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika je 

osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i 

prava državnih dužnosnika. 

 

Članak 3. 

Koeficijent za obračun plaće određuje se kako slijedi: 

- Općinski načelnik   3,82. 

- Zamjenik Općinskog načelnika  1,15. 

 

Članak 4. 

Plaća u smislu ove Odluke utvrđuje se množenjem osnovice za obračun plaće s 

koeficijentom za obračun plaće. Plaća Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

uvećava se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%. 

 

Članak 5. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa, Općinski načelnik i zamjenik 

Općinskog načelnika imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s 

obnašanjem dužnosti i to: 

• troškova noćenja na službenom putu u visini stvarnih troškova prema priloženom računu, 

• naknade za uporabu privatnog automobila u službene svrhe (za loko vožnju i za korištenje 

privatnog automobila na službenom putu) u iznosu propisanom za korisnike Državnog 

proračuna, a sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na 

dohodak. 

Članak 6. 

Koeficijent za obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika može iznositi najviše 85% 

koeficijenta Općinskog načelnika čiji je zamjenik. 

 

Članak 7. 

Naknada za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, iznosi 50% umnoška koeficijenata za obračun plaće iz 

članka 3. ove Odluke i osnovice za obračun plaće iz članka 2. ove Odluke. 

 

Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o plaći, naknadi za rad i 

naknadi stvarnih materijalnih troškova Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 26/15). 
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Članak 9. 

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

županije“, a primjenjivati će se počevši s plaćom za mjesec listopad 2017. godine, koja će biti 

isplaćena u mjesecu studenom 2017. godine. 

 

 

Ad.11.) Pitanja i prijedlozi. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car želi da se u izradu proračuna uključi šira zajednica, da se vide 

koje su potrebe te da se razbije pasivnost građana. 

 

 

Završetak sjednice u 20:00 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/17-01/03 

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

U Ribniku, dana 14. rujna 2017. godine 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek        Nikola Dolinar 


