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ZAPISNIK 
sa 4. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 20. kolovoza 2013. godine 

 

Početak sjednice u 20,10 sati. 

 

NAZOČNI: Nikola Dolinar 

  Marijan Bert 

  Ivan Jarmek 

  Mladen Klemenčić 

Dražen Jarnević 

Dario Golubić 

  Željko Jakša 

 

Sjednici prisustvuje:  Željko Car, Općinski načelnik  

   Nikola Mus, zamjenik Općinskog načelnika 

    

 

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, pozdravio je prisutne te 

predložio slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2) Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. broj 40/9 k.o. Ribnik. 

3) Donošenje Proračuna Općine Ribnik za 2013. godinu nakon 2. izmjena i 

dopuna. 

4) Pitanja i prijedlozi. 

 
 

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 
 

 

Jednoglasno je donesena 

ODLUKA 
 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

Ad. 2.) Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.ĉ. broj 40/9 k.o. Ribnik. 

 

Općinski načelnik predlaže da Općina kupi zgradu u vlasništvu Vesne Rak u 

Ribniku (bivša zgrada MUP-a). Nakon obavljenih razgovora sa vlasnicom, predlaže 

se donošenje odluke o kupnji nekretnine po cijeni od 20.000,00 EUR. 
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Jednoglasno je donesena  

ODLUKA 

 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), a u vezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i člankom 31. Statuta Općine Ribnik 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/2013), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 4. 

sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2013. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o kupnji nekretnine 

k.ĉ. br. 40/9 k.o. Ribnik 

Članak 1. 

Općina Ribnik kupiti će od Vesne Rak iz Zagreba, Ulica Nikole Tesle 15., 

nekretnine upisane u zk.ul.br. 834 k.o. Ribnik i to: 

- k.č.broj 40/9 zgrada MUP-a br. 4 i dvorište u Ribniku površine 98 čhv, 352 

m
2
. 

Članak 2. 

Kupoprodajna cijena za nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrĎuje se u 

iznosu od 20.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju 

Hrvatske narodne banke na dan isplate. 

Kupoprodajna cijena iz stavka 1. ovog članka isplatiti će se u dva dijela. 

Uknjižba prava vlasništva u korist Općine Ribnik provesti će se nakon isplate 

cijele kupoprodajne cijene iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Ribnik da zaključi kupoprodajni 

ugovor za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke kojim će se regulirati 

meĎusobna prava i obveze. 

Članak 4. 

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

2013. godinu, Program 14: Program gradnje objekata i ureĎaja komunalne 

infrastrukture, Aktivnost: Razvoj ruralnog turizma, K1014  01 („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 50/12 i 27/13). 
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Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku 

Karlovačke županije“. 

 

 

Ad. 3.) Donošenje Proraĉuna Općine Ribnik za 2013. godinu nakon 2. izmjena i 

dopuna. 

 

Potrebno je preraspodijeliti sredstva po pojedinim stavkama, na način da se povećaju 

sredstva za kupnju nekretnine, a smanje za nematerijalnu imovinu. 
 

Jednoglasno je donesena  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i 

članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na 4. sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2013. 

godine, donosi 
 

ODLUKU 

o donošenju Proraĉuna Općine Ribnik 

za 2013. godinu i 

Projekcija za 2014. i 2015. godinu 

nakon 2. izmjena i dopuna 
 

I OPĆI DIO 

Članak 1. 

Proračun Općine Ribnik za 2013. godinu sadrži: 

 

 

PRIHODI – RASHODI 

 

 

PRORAĈUN ZA 2013. GODINU 

 

Ukupni prihodi 

Višak prihoda iz 2012. godine 

Ukupan Proraĉun za 2013. godinu 

1.695.521,33 

   274.478,67 

1.970.000,00 

Ukupni rashodi 1.970.000,00 

 

 

Članak 2. 

Prihodi i rashodi Proračuna Općine Ribnik za 2013. godinu, po razredima, 

skupinama, podskupinama i odjeljcima, utvrĎeni su u Računu prihoda i rashoda 

kako slijedi: 
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) te 

članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na 4. sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2013. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o izvršenju Proraĉuna Općine Ribnik  

za 2013. godinu 

nakon 2. izmjena i dopuna 

 

Članak 1. 

Proračunska sredstva koriste se za namjene utvrĎene posebnim zakonima i 

odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Svi korisnici sredstava moraju 

sredstva koristiti u granicama sredstava koja su im ovim Proračunom odobrena, i to 

za odreĎene namjene, štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno 

raspolaganju tim sredstvima. 

 

Članak 2. 

Sredstva osigurana u Proračunu koristiti će se u okviru ostvarenih prihoda 

ovisno o dospijeću obveza, ako zakonom, općim dijelom Proračuna ili posebnim 

aktom Općinskog vijeća, nije drukčije odreĎeno. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi i 

primici iz Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda i primitaka. 

Članak 3. 

Na teret Proračuna mogu se preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski 

utvrĎena u općem dijelu Proračuna u skladu s odredbama Odluke o izvršenju 

Proračuna. 

Članak 4. 

Ukoliko prihodi i primici tijekom godine ne pritječu u previĎenoj visini, 

Općinski načelnik može, da bi se održala uravnoteženost u Proračunu, smanjiti svote 

sredstava s pojedine pozicije ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za 

koje su sredstva utvrĎena. 

 

O Odluci iz prethodnog stavka, Općinski načelnik mora izvijestiti Općinsko 

vijeće na prvoj slijedećoj sjednici i predložiti izmjenu.  

 

Članak 5. 

Obračun bruto plaća vršiti će se množenjem osnovice koju utvrĎuje Općinski 

načelnik te koeficijenta složenosti poslova koje donosi Općinsko vijeće. Na ostala 

materijalna prava iz radnog odnosa primjenjuju se propisi utvrĎeni za korisnike 

Državnog proračuna. 

 

Članak 6. 

Za izvršenje Proračuna Općine Ribnik odgovoran je Općinski načelnik Općine 

Ribnik. Naredbodavatelj za izvršenje ove Odluke je Općinski načelnik Općine 

Ribnik. 
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Članak 7. 

Sredstva osigurana u Proračunu za izvanredne rashode, koristiti će se za hitne 

i nepredviĎene rashode koji se pojave tijekom 2013. godine. Korištenje istih, 

odobrava Općinski načelnik Općine Ribnik. 

 

O korištenju sredstava iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je obvezan 

svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 01. 

siječnja 2013. godine te će biti objavljena u “Glasniku Karlovačke županije”. 

 

 

Ad. 4.) Pitanja i prijedlozi. 

 

Općinski načelnik obavijestio je vijećnike kako je u tijeku organizacija izleta u Beč. 

 

Općinski načelnik podsjeća vijećnike kako će se javna rasprava za Ciljanu izmjenu i 

dopunu Prostornog plana ureĎenja Općine Ribnik održati 02.09.2013. godine s 

poĉetkom u 12:00 sati u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ribnik 

(potkrovlje iznad garaže), Ribnik 2., Ribnik.  

 

 

 

Završetak sjednice u 21,05 sati. 
 

 

KLASA: 023-01/13-01/04 

UR-BROJ: 2133/21-01-13-1 

U Ribniku, dana 20. kolovoza 2013. godine 

 

    

 

ZAPISNIĈAR:       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Dražen Jarnević          Nikola Dolinar 


