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ZAPISNIK 

sa 8. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 11. svibnja 2018. godine 

 

Početak sjednice u 19:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

    Gabi Tomašić  

Mladen Klemenčić  

Dražen Jarnević 

Marijan Bert  

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Nikola Mus 

Ana Lorković 

 

Sjednici prisustvuje:  Željko Car, Općinski načelnik  

    

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je prisutno 5 (pet) 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 2017. godine. 

4) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2017. 

godinu. 

5) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca. 

6) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama. 

7) Odluka o osnivanju zajedničke turističke zajednice sa Gradom Ozljem i općinama 

Žakanje, Kamanje, Draganić i Lasinja. 

8) Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave 

za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju, i operativni rad nepokretne 

širokopojasne mreže slijedeće generacije na području provođenja projekta II. (gradova 

Duga Rese i Ozlja, te općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, 

Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje). 

9) Zapošljavanje pročelnika. 

10) Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Vijećnik gosp. Marijan Bert predložio je dopunu dnevnog reda, temeljem zahtjeva zapovjednika 

Vatrogasne zajednice Općine Ribnik, sa slijedećom točkom: 

1) Odobrenje kapitalne pomoći u iznosu od 50.000,00 kn za nabavu trenutno neophodne 

vatrogasne opreme. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

Zapošljavanje pročelnika – ova točka dnevnog reda trenutno nije aktualna. 
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1) Donošenje Odluke o plaći, naknadi za rad i naknadi stvarnih materijalnih troškova 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Ribnik, 

s obzirom da se zamjenik Općinskog načelnika gosp. Jože Želježnjak odrekao naknade.  

2) Naknada za rad Marijanu Bertu. 

 

 

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

 

S obzirom na dopunu predloženog dnevnog reda, isti je usvojen sa 5 (pet) 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 2017. godine. 

4) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2017. 

godinu. 

5) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca. 

6) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama. 

7) Odluka o osnivanju zajedničke turističke zajednice sa Gradom Ozljem i općinama 

Žakanje, Kamanje, Draganić i Lasinja. 

8) Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave 

za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju, i operativni rad nepokretne 

širokopojasne mreže slijedeće generacije na području provođenja projekta II. (gradova 

Duga Rese i Ozlja, te općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, 

Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje). 

9) Zapošljavanje pročelnika. 

10) Odobrenje kapitalne pomoći u iznosu od 50.000,00 kn za nabavu trenutno neophodne 

vatrogasne opreme. 

11) Donošenje Odluke o plaći, naknadi za rad i naknadi stvarnih materijalnih troškova 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Ribnik. 

12) Naknada za rad Marijanu Bertu. 

13) Pitanja i prijedlozi. 

 

 

 

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Sa 5 (pet) glasova „za“, donesena je  

ODLUKA 

 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

Ad.2.) Aktualni sat. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car izvijestio je kako je modernizacija javne rasvjete završena, a 

da će se lampe na igralište postaviti do nogometnog turnira. Održan je sastanak u HEP-u te je 

pitanje dana kada kreću radovi na izgradnji nove trafostanice u Drenovici. Načelnik je izvijestio 

kako rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sada ide puno bolje, te kako je održan 

multidisciplinaran sastanak sa dva odvjetnika i dva geometra na kojemu se raspravljalo o 

projektima. Od MUP-a je došlo očitovanje koje čekamo od 2014. godine. U tijeku je rješavanje 

imovinsko pravnih posla vezanih uz groblje i mrtvačnicu Gornja Stranica. Vijećnica gđa. Gabi 
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Tomašić pitala je načelnika da pojasni problem oko mrtvačnice, na što je načelnik odgovorio da je 

mrtvačnica dijelom izgrađena na privatnom zemljištu. U tijeku je javni uvid u prijedlog Programa 

za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ribnik, a 

koji se može napraviti svaki radni dan u prostorijama Općine Ribnik u periodu od 07.05.2018. do 

22.05.2018. u vremenu od 08,00 do 12,00 sati. Javni radovi kreću po drugi puta u košnju groblja, a 

do sada su radili na šumskim putevima. Njih je vodio gosp. Jože Želježnjak, a sada ih vodi gosp. 

Bert. Načelnik je upoznao vijećnike kako je upravo danas objavljeno koji su projekti prošli na 

natječaju MRRFEU. Općini Ribnik dodijeljeno je 100.000,00 kuna za projekt modernizacija 

nerazvrstanih cesta. Načelnik je izvijestio kako je, dok je bio predsjednik LD Srnjak prijavio na 

natječaj projekt probijanje šumskih puteva, sve u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Karlovačke 

županije i Lovačkog saveza. Malčer će platiti VZ Karlovačke županije, a mi smo ponudili ljudstvo. 

Nadalje, načelnik je izvijestio kako je gosp. Budački izjavio da će šumski put vratiti u prvobitno 

stanje. Općina Vojnić podnijela je zahtjev za novčanu pomoć oko podmirenja duga koji je nastao 

zbog gubitka sudskog spora. Načelnik je mišljenja da bi trebao pomoći iz solidarnosti sa oko 

5.000,00 kuna, a o čemu će donijeti odluku. U Općini je obavljen nadzor od strane inspektora 

vatrogastva i inspektorice civilne zaštite. 08. travnja održana je vježba civilne zaštite, te načelnik 

zahvaljuje svima koji su sudjelovali na istoj. 

 

Načelnik je upoznao vijećnike kako će otkrivanje spomenika Jurju Križaniću biti 10.06.2018. 

godine. Tom prilikom će Zagrebačka filharmonija održati koncert u šumi kod ostataka dvora u 

Obrhu. 03.06.2018. godine će biti koncert ruske duhovne glazbe i zbog Ivan Goran Kovačić iz 

Zagreba u crkvi u Lipniku. Za jesen su u planu foto susret u organizaciji Hrvatskog šumarskog 

društva, a u planu su i književni susreti.  Načelnik predlaže osnivanje organizacijskog odbora te 

poziva sve koji žele raditi da mu se prijave.  

 

 

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

01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. 

 

Općinski načelnik Općine Ribnik dana 25. travnja 2018. godine, donio je Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine te isti 

podnio Općinskom vijeću na usvajanje. Viša referentica Ivana Jarmek obrazložila je Godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu. 

 

Sa 5 (pet) glasova „za“, donesena je  

ODLUKA 

 

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. Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i 

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

04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 

11. svibnja 2018. godine, donijelo je  

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK  

ZA 2017. GODINU 

I. OPĆI DIO 

I. 

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

do 31. prosinca 2017. godine, koje sadrži: 
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- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2017. godini  1.917.783,74 kuna 

- višak prihoda iz 2016. godine                 522.566,88 kuna 

sveukupno        2.440.350,62 kuna 

 

- ukupno izvršene rashode/izdatke u 2017. godini   2.221.141,45 kuna 

- plaćeni rashodi i izdaci u 2017. godini    1.738.835,74 kuna 

 

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

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 31.12.2017. godine     820.618,88 kuna 

 

- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju      219.209,17 kuna 

 

- nepodmirene obveze iz 2016. godine  

na dan 31.12.2017. godine                    0,00 kuna 

- nepodmirene obveze na dan 31.12.2017. godine           

nastale tijekom 2017. godine         601.409,71 kuna 

     sveukupno           601,409,71 kuna  

 

- nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2017. godine              530.977,10 kuna 

 

- imovina = izvori vlasništva na dan 31.12.2017. godine         18.031.012,17 kuna 
 

 

 

Ad.4.) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2017. 

godinu. 

 

 

Obveza je Općine svake godine donijeti izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom. 

Općinski načelnik je napomenuo kako će MRD biti u sustavu i nama i drugima.  

 

Sa 5 (pet) glasova „za“, donesena je  

ODLUKA 

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

novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ 

broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj 

dana 11. svibnja 2018. godine, donijelo je  

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA  

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE RIBNIK 

ZA 2017. 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. U tijeku je izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za razdoblje 

2018. – 2023. godina. 
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Plan gospodarenja otpadom Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 35/10) 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. 

 

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, fluorescentne 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/novosti/141-mobilno-reciklazno-dvoriste.html 
 

http://ribnik.hr/novosti/141-mobilno-reciklazno-dvoriste.html
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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 2017. godini Općina Ribnik financirala je odvoz kontejnera za otpad sa groblja Lipnik i groblja 

Gornja Stranica u iznosu od 13.953,09 kuna te odvoz komunalnog otpada u iznosu od 5.621,88 

kuna. 

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

„Ilovac“ za 2017. godinu u iznosu od 14.163,61 kuna. 

U 2017. godini ukupna prikupljena količina komunalnog otpada na području Općine Ribnik 

deponirana na odlagalište „Ilovac“, iznosila je 163,42 tona. 

 

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. 

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/o-opcini/gospodarstvo/26-komunalni-poslovi.html 

 

 

Vezano uz nadzor divljih odlagališta otpada, zadužen je komunalni redar 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 13.953,09 kuna. 

2. Odvoz komunalnog otpada u iznosu od 5.621,88 kuna. 

3. Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada na deponij „Ilovac“ od 14.163,61 kuna. 

SVEUKUPNO UTROŠENO: 33.738,58 kuna-izvor sredstava: komunalna naknada. 

 

http://ribnik.hr/o-opcini/gospodarstvo/26-komunalni-poslovi.html
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Ad.5.) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca. 

 

Općinski načelnik predložio je odluku u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja („Narodne novine“ 

broj 102/17) koja je preduvjet za postupanje od strane komunalnog redara. Što se tiče zgrade 

zdravstvene ambulante, načelnik je napomenuo kako će trebati regulirati odnose u zgradi.  

 

Sa 5 (pet) glasova „za“, donesena je  

ODLUKA 

 

Temeljem članka 51. i 62. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17), članka 45. 

Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13 i 148/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik 

("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 

svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 11. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 
 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti „način držanja i kretanja kućnih ljubimaca koje im 

njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama, držanje divljih životinja i zvijeri te drugih opasnih i 

zloćudnih životinja.  

 

Članak 2. 

 

Pojmovnik:  

1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži  

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za 

te životinje  

3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio 

zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno 

odrekao  

4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima 

mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i drugih životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje 

prema čovjeku  

5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili 

fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i 

dobrobit životinje  

6. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji 

služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova  

7. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju 

napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć  

8. slobodnoživuća mačka je mačka koja je rođena u divljini, nema vlasnika niti posjednika, nije 

socijalizirana te se ne može udomiti  

9. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih 

državnih tijela.  

Članak 3. 
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Ova se Odluka ne odnosi na držanje službenih pasa hrvatske vojske i policije i na lovačke pse u 

organiziranim aktivnostima (lov, izložbe, smotre). 

 

 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA  

 

Članak 4. 

 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i 

prema njemu pristupati sukladno uvjetima i propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja. Posjednik 

je dužan čipirati kućnog ljubimca najkasnije u zakonom propisanom roku, redovito ga cijepiti 

protiv zaraznih bolesni te čistiti od unutarnjih i vanjskih parazita i nametnika.  

 

Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa sukladno važećem pravilniku - putovnicu, 

koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.  

 

Članak 5. 

 

Zabranjeno je držati pse na lancu, osim u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta 

privremeno nije izvedivo, a vezanje psu ne bi izazvalo patnju, strah, bol, ozljeđivanje, nelagodu ili 

obitavanje u nehigijenskim i drugim neprimjerenim uvjetima. U tom slučaju mora se raditi o 

laganom lancu duljine minimalno pet metara, uz nelančanu, primjereno stegnutu ogrlicu. Ukoliko 

posjednici imaju primjereno (sigurno) ograđeno dvorište koje onemogućava bijeg kućnog 

ljubimca, držanje psa na lancu je zabranjeno. O postojanju mogućnosti da se ogradi dio dvorišta za 

obitavanje psa i rok u kojem je posjednik dužan prilagoditi uvjete rješenje donosi komunalni redar.  

 

Članak 6. 

 

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po 

zajedničkim dijelovima višestambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih 

dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju 

suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. 

 

Psi se moraju držati tako da ne ometaju utvrđeni kućni red i mir te sigurnost građana. 

 

Članak 7. 

 

Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili vrtu posjednik mora, na vidljivom mjestu, staviti oznaku 

koja upozorava na psa, na primjer "Čuvaj se psa", "Oštar pas" i slično te mora imati ispravno 

zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.  

 

Članak 8. 

 

Posjednik koji drži više od devet pasa i mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja mora 

udovoljiti uvjetima predviđenima Zakonom o zaštiti životinja, a može držati životinje samo ako 

mu ih je na čuvanje predalo sklonište i ukoliko s njime ima ugovor.  

 

Posjednik koji ima više od 20 pasa i mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, mora 

imati ispunjene uvjete predviđene Zakonom o zaštiti životinja te biti odobren kao sklonište od 

strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.  

 

 

 



 9 

Članak 9. 

 

Slobodnoživuće mačke 

 

Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: 

hranilišta).  

 

Postavljanje hranilišta odobrava nadležni upravni odjel Općine Ribnik na prijedlog podnositelja 

zahtjeva uz prethodno mišljenje teritorijalno nadležnog Vijeća Mjesnog odbora. Način i uvjeti 

postavljanja hranilišta propisat će se Rješenjem nadležnog upravnog odjela.  

 

Ako podnositelj zahtjeva kojem je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću 

javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno 

redarstvo će ukloniti hranilište na trošak podnositelja zahtjeva.  

 

 

III. KRETANJE PASA 

 

Članak 10. 

 

Zabranjeno je dovođenje na javnu površinu psa koji nije označen, bez povodca i nadzora 

posjednika na svim javnim površinama naročito na kojima stoji znak zabrane slobodnog puštanja 

kućnih ljubimaca osim onih javnih površina koja su predviđena posebnom odlukom. Ukoliko je 

kućni ljubimac (pas) utvrđen kao opasan, obvezna je i upotreba zaštitne košare (brnjice), a psa ne 

smiju izvoditi osobe koje nisu njegovi vlasnici.  

 

Članak 11. 

 

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvođenje kućnog ljubimca u 

građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne 

namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, 

sajmove i javne skupove, kupališta i slično, osim ukoliko uz predviđene uvjete postoji dopuštenje 

vlasnika ili korisnika prostora. 

 

Dovođenje kućnog ljubimca u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte dozvoljeno je samo uz 

dopuštenje vlasnika ili korisnika tih objekata.  

 

Iz razloga sigurnosti prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog 

razmnožavanja strogo je zabranjeno puštanje kućnih ljubimaca da se samostalno kreću javnim 

površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika, osim na površinama koje su predviđene za 

slobodno kretanje pasa.  

 

Članak 12. 

 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu 

nositi pribor za čišćenje (vrećicu, papir i slično) i očistiti javnu površinu koju njegov kućni 

ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde. Obveza čišćenja odnosi se i na 

osobe koje hrane pse ili mačke lutalice (slobodnoživuće mačke), uslijed čega dolazi do onečišćenja 

javne površine ostacima hrane ili drugim predmetima koji služe za njihovo hranjenje (posude za 

hranu i slična ambalaža i predmeti). Posjednik kućnog ljubimca dužan je očistiti javnu površinu 

koju njegov kućni ljubimac onečisti  

 

Članak 13. 
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Odredbe ove odluke o ograničavanju kretanja pasa ne odnose se na pse vodiče slijepih osoba.  

 

 

IV. POSTUPANJE S OPASNIM PSIMA 

 

Članak 14. 

 

Posjednik opasnog psa dužan je čipirati psa bez obzira na njegovu starost, a u roku od 14 dana od 

proglašenja psa opasnim izvršiti sterilizaciju odnosno kastraciju psa te osigurati svu potrebnu 

dokumentaciju kako bi potvrdio da je ispunio sve zahtjeve propisane Pravilnikom o opasnim 

psima, između ostalog i položen test socijalizacije psa pri Hrvatskom kinološkom savezu.  

 

Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine, iz 

kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju biti 

zaključana.  

 

Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: 

»OPASAN PAS«.  

 

Izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu od strane 

vlasnika koji ispunjava sve predviđene uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima.  

 

Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti od vlasnika opasnog psa 

potvrdu kojom se potvrđuje da je pas prošao test socijalizacije pri Hrvatskom kinološkom savezu. 

Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, a pas je opasan za okolinu, komunalni redar 

sastavlja službeni zapisnik i obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.  

 

Veterinarska inspekcija ima ovlast posjedniku privremeno oduzeti životinju opasnu za okolinu, a 

životinje iz stavka 1. ove odredbe zadržavaju se u skloništu do promjene uvjeta u skladu sa 

Zakonom o zaštiti životinja, Pravilnikom o opasnim psima odnosno rješenjem veterinarske 

inspekcije.  

 

 

V. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA  

 

Članak 15. 

 

Posjednik je duža držati pod kontrolom razmnožavanje kućnog ljubimca i spriječiti svako 

neplanirano i neregistrirano razmnožavanje.  

 

Članak 16. 

 

Na području Općine Ribnik propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole 

razmnožavanja pasa starijih od 9 mjeseci i mačaka starijih od 7 mjeseci osim u slučajevima:  

- ako je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela,  

- ako je posjednik psa ili mačke uzgajivač kućnih ljubimaca koji nisu namijenjeni prodaji koji se 

prijavio radi evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja.  

 

Kako bi posjednik dokazao da je ispunio obvezu nametnutu rješenjem, dužan je pri kontroli 

postupanja po rješenju priložiti potrebnu veterinarsku dokumentaciju.  
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VI. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM 

ŽIVOTINJAMA  

 

Članak 17. 

 

Postupanje s izgubljenim životinjama 

 

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti 

njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj 

organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih 

ljubimaca.  

 

Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za 

vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti. Troškove zbrinjavanja 

životinje snosi jedinica lokalne samouprave, a nakon vraćanja posjedniku ili nakon utvrđivanja 

posjednika, troškove zbrinjavanja naplaćuju se posjedniku.  

 

Poznate posjednike neupisanih pasa komunalni redar je dužan upozoriti na zakonske obveze i 

podatke o njima dostaviti veterinarskoj inspekciji radi daljnjeg postupka.  

 

Članak 18. 

 

Postupanje s napuštenim životinjama 

 

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti 

sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.  

 

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se 

životinja odmah vraća vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju. Iznimno, 

životinja se ne vraća posjedniku ako se on očitovao da se odriče životinje ili se može nedvojbeno 

utvrditi da je napustio životinju. Protiv takvog posjednika podnosi se prijava veterinarskoj 

inspekciji radi napuštanja životinje sukladno Zakonu o zaštiti životinja.  

Troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja 

u skloništu financiraju jedinice lokalne samouprave, a ako je posjednik životinje poznat ili se 

naknadno utvrdi dužan je podmiriti troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske skrbi.  

 

Komunalni redar dužan je pokušati utvrditi tko je posjednik napuštenih kućnih ljubimaca te 

podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji radi napuštanja životinje. U tu svrhu komunalni redar 

može uzimati izjave podnositelja prijave i drugih osoba te koristiti druge ovlasti propisane ovom 

odlukom.  

Članak 19. 

 

Troškove hvatanja i čuvanja pasa i mačaka kojima je poznat posjednik i nad njima provedenih 

veterinarskih mjera snosi posjednik životinje.  

 

 

VII. DRŽANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA, ZVIJERI I OSTALIH OPASNIH ŽIVOTINJA  

 

Članak 20. 

  

Divlje životinje i zvijeri te druge opasne i zloćudne životinje mogu se držati samo u zoološkim 

vrtovima i cirkusima prema uvjetima i na način utvrđen propisima o veterinarstvu i propisima o 

dobrobiti životinja.  
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Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na držanje divljih životinja i zvijeri koje se drže u 

znanstveno-obrazovne svrhe znanstveno-obrazovnih institucija ili za obavljanje neke profesionalne 

djelatnosti.  

 

Članak 21. 

 

Za hvatanje i čuvanje divljih životinja i zvijeri te drugih opasnih i zloćudnih životinja koje se ne 

drže u skladu s odredbama, odnosno za one koje zalutaju izvan lovišta ili prirodnog staništa, 

nadležan je veterinarsko-higijenski servis.  

 

S uhvaćenim i smještenim divljim životinjama i zvijerima te drugim opasnim i zloćudnim 

životinjama veterinarsko-higijenski servis postupa sukladno zakonu i drugim propisima o dobrobiti 

životinja.  

 

Ako se divlja životinja pronađena izvan prirodnog staništa ne može smjestiti u sklonište, a 

lovoovlaštenik ili zoološki vrt nisu životinju u mogućnosti primiti, životinja se može usmrtiti. 

 

 

VIII. NADZOR  

 

Članak 22. 

 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Veterinarska inspekcija sukladno Zakonu o 

veterinarstvu i općinsko komunalno redarstvo. 

 

 

IX. NOVČANE KAZNE  

 

Članak 23. 

 

Novčanom kaznom od 200,00 kn – 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako postupa protivno 

odredbama članaka 4., 5., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16. ove odluke.  

 

 

 

 

Članak 24. 

 

Za prekršaj iz članaka 10., 11. i 12. ove odluke komunalni redari mogu od osoba koje zateknu u 

prekršaju naplaćivati novčanu kaznu na licu mjesta, u iznosu od 200,00 kuna, bez prekršajnog 

naloga, uz izdavanje potvrde.  

 

Članak 25. 

 

Novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja postupa protivno 

odredbama iz članka 16., i 20. ove Odluke.  

 

Članak 26. 

 

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba, a novčanom kaznom od 500,00 do 

1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, koja slijepoj osobi s psom vodičem onemogući korištenje 

javnih mjesta, javnih sredstava prijevoza, čekaonica zdravstvenih ustanova i ljekarni.  
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X. ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 27. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te 

postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama („Glasnik Karlovačke županije“ broj 07/12 i 

16/12). 

 

Članak 28. 

 

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

 

 

Ad.6.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama. 

 

Izmjena odluke odnosi se na postupanje komunalnog redara. 

 

Sa 5 (pet) 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, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 11. svibnja  

2018. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

ODLUKE 

O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

 

Članak 1. 

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

48/2014, 43/2016 i 49/2016), 

 

- članak 11. stavak 4. mijenja se i glasi; 

 

„Kontrolu i nadzor nad izvođenjem radova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik putem komunalnog redara, a kod poslova izvanrednog 

održavanja nerazvrstanih cesta kontrola i nadzor obavlja se sukladno odredbama posebnog 

zakona.“ 

 

Članak 2. 

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

48/2014, 43/2016 i 49/2016), 

 

- članak 30. stavak 2. mijenja se i glasi; 

 

„Inspekcijski nadzor obavlja komunalni redar sukladno posebnim propisima kojima se uređuje 

komunalno gospodarstvo.“ 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ 
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Ad.7.) Odluka o osnivanju zajedničke turističke zajednice sa Gradom Ozljem i općinama 

Žakanje, Kamanje, Draganić i Lasinja. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car predložio je donošenje odluke o zajedničkom osnivanju TZ. 

Načelnik je obrazložio kako je osnivanje TZ način da se vrati dio uloženog novca te kako će se TZ 

baviti turističkom promidžbom.  

 

Sa 5 (pet) glasova „za“, donesena je  

ODLUKA 

 

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

17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 11. 

svibnja 2018. godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 
o zajedničkom osnivanju turističke zajednice 

 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Ribnik suglasno je da se pokrene postupak zajedničkog osnivanja 

turističke zajednice (TZ područja) s Gradom Ozljem te Općinama Žakanje, Kamanje, Draganić i 

Lasinja. 

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Željko Car da provede sve radnje u postupku zajedničkog 

osnivanja turističke zajednice (TZ područja), te da potpiše sporazum s Gradom Ozljem te 

Općinama Žakanje, Kamanje, Draganić i Lasinja. 

 

Članak 3. 

 

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

 

 

Ad.8.) Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne 

nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju, i operativni rad nepokretne 

širokopojasne mreže slijedeće generacije na području provođenja projekta II. (gradova Duga 

Rese i Ozlja, te općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, 

Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje). 

 

Općinski načelnik rekao je kako je nositelj projekta Karlovačka županija koja će i provoditi 

postupak javne nabave. Također, kako se paralelno provodi projekt Wi-Fi pristupna točka. 

 

Sa 5 (pet) glasova „za“, donesena je  

ODLUKA 

 

 

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

04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 11. svibnja 

2018. godine, donijelo je  
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ODLUKU 
o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave za 

privatnog operatora za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne 

mreže slijedeće generacije, na području provođenja Projekta II. (Gradova Duga Rese i Ozlja 

te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, 

Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje) 

 

 

I 

 

Daje se suglasnost Karlovačkoj županiji da, za potrebe Općine Ribnik, u sklopu provođenja 

programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, 

prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“, na području provođenja Projekta II. Prema modelu A, 

provede postupak nabave radova za privatnog operatora za projektiranje, izgradnju i operativni rad 

nepokretne širokopojasne mreže slijedeće generacije.  

 

Postupak će se provesti uz pomoć stručnog konzultanta, sukladno Zakonu o javnoj nabavi 

(„Narodne novine“ broj 120/2016), primjenom otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti 

u predmetu nabave: Privatni operator za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne 

širokopojasne mreže sljedeće generacije na području provođenja projekta II. ( Gradova Duga Rese 

i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, 

Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje). 

 

Za pripremu i provedbu postupka bit će imenovani ovlašteni predstavnici naručitelja Odlukom 

župana. 

 

II 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 116.700.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. 

 

Procijenjena vrijednost stručnog konzultanta iznosi 160,44 kn s porezom na dodanu vrijednost. 

 

III 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Željko Car da provede sve radnje u postupku predmetne javne 

nabave te da potpiše DODATAK II. SPORAZUMU o suradnji na programu „Razvoj infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU 

fondova“. 

 

IV 

 

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

 

 

Ad.9.) Zapošljavanje pročelnika. 

 

Općinski načelnik utvrdio je kako ova točka dnevnog reda trenutno nije aktualna. Kao pojašnjenje 

naveo je da je bilo razgovora da se sa Općinom Bosiljevo zaposli pročelnik na po pola radnog 

vremena. Međutim oni su u međuvremenu na neki drugi način riješili pitanje pročelnika koji će biti 

u radnom odnosu na 8 sati, tako da je ta mogućnost otpala.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar mišljenja je da se sa zapošljavanjem 

pročelnika pričeka sve dok Općina ne dobije dokument da mora imati pročelnika. 
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Ad.10.) Odobrenje kapitalne pomoći u iznosu od 50.000,00 kn za nabavu trenutno 

neophodne vatrogasne opreme. 

 

Vijećnik gosp. Marijan Bert koji je ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice, ukratko je podnio 

izvješće o aktivnostima Vatrogasne zajednice. Isti je prisustvovao kao delegat na županijskoj 

vatrogasnoj svečanoj sjednici u Otočcu te rekao kako je bilo govora o tome da će vatrogastvo 

dobiti resor, društva više ne bi bila udruge građana, a financiranje središnjih društava bi financirala 

Država, a ne više lokalna samouprava. Također gosp. Bert naveo je kako je nabavljeno 12 

interventnih odjela vrijedna cca 2.000,00 eura, 9.860,00 kn dobiveno je od VZ KŽ za nabavu radio 

stanica, te su vatrogasna vozila upravo u radionici na ugradnji radio stanica. Vatrogasno vozilo 

Mahindra, sporazumom je dano na raspolaganje u ljetnom periodu za dislokaciju Vatrogasnoj 

zajednici Karlovačke županije. Vatrogasni inspektor je bio u nadzoru DVD-u Ribnik te gosp. 

Marijan Bert misli kako neće biti problema.  

 

Vijećnik gosp. Marijan Bert koji je i preložio ovu točku dnevnog reda, pročitao je zahtjev 

zapovjednika Vatrogasne zajednice gosp. Davora Priselca, a koji glasi: 

 

„Poštovani, 

 

Molim da se ovaj zahtjev proslijedi na sjednicu općinskog vijeća. 

 

Vatrogastvo na području VZO Ribnik je u vrlo lošem stanju. Dugo godina se nije radilo po 

nikakvom planu ni programu. Ne ulazim tko je kriv za takvo stanje niti me zanima kako je bilo 

prije. Vodeći ljudi VZO Ribnik su me zamolili da se uključim i da trebaju pomoć jer im nedostaje 

stručnog kadra. Prošlo je godinu dana od kad sam zapovjednik i u tom vremenu nabavio se 

određeni dio opreme ali nedovoljno. Oprema se nabavila u skladu sa financijskim mogućnostima i 

nabavljeni su samo nužni dijelovi zaštitne opreme za vatrogasce. 

 

Postoji popis opreme koji svaki vatrogasac mora posjedovati a mi smo daleko od toga da 

zadovoljimo taj minimum. Nedostaju čizme. kacige, opasači, naočale, rukavice, pod kape i još 

drugi niz stvari. Ta opreme je izrazito skupa. U prilogu šaljem predračun da se uvjerite o kakvom 

se iznosu radi. 

 

Ovim putem tražim da se odobre kapitalna ulaganja za VZO Ribnik u minimalnom iznosu od 50 

000 kn za 2018.g. plus redovit prihod od 5% proračuna. Veći dio tog novca trebalo bi odmah 

odobriti da se dio neophodne opreme nabavi prije početka požarne sezone koja je pred vratima. 

 

Ako se sredstva ne odobre i ne nađe neki drugi model financiranja ja ću otići sa mjesta 

zapovjednika jer ne želim odgovarati za vatrogasce koji nisu opremljeni sa minimumom opreme. 

 

Pratio sam stanje u proračunu za 2017 i 2018 g. Iz 2016 .g.  u 2017  preneseno  je više od 500 000 

kn, a iz 2017.g. u 2018. g. 300 000 kn. znači da novaca ima a na Vama je da ga odobrite da se dio 

viška potroši na vatrogasnu opremu.  

 

LP 

 

Davor Priselac 

 

Zapovjednik VZO Ribnik“ 

 

Zahtjevu priložena Ponuda br. 265-8-18 na iznos od 172.173,75 kuna. 
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Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je kako Općina uplaćuje Vatrogasnoj zajednici sredstva 

po zakonu 5% te kako je u 2017. godini uplaćeno 20.000,00 kuna kapitalne pomoći, kao i u 2018. 

godini također 20.000,00 kuna. Općinski načelnik predlaže da se održi zajednički sastanak oba 

vatrogasna društva te oba društva sastave točan popis neophodne vatrogasne opreme u okviru 

raspoloživih financijskih sredstava, kako bi se rebalansom Proračuna moglo osigurati dodatnih 

30.000,00 kuna za nabavu vatrogasne opreme. Vijećnik gosp. Dražen Jarnević mišljenja je kako 

društva treba opremati, ali prema financijskim mogućnostima. Predsjednik Općinskog vijeća gosp. 

Nikola Dolinar osvrnuo se na izjavu gosp. Marijana Berta kako inspektor nije utvrdio 

nepravilnosti, a po zahtjevu zapovjednika ispada da vatrogasci niti kacige nemaju. Vijećnica gđa. 

Gabi Tomašić smatra da ako je potrebno nabaviti opremu, da se nabavka izvrši kroz dvije godine 

kako se ne bi snosile financijske posljedice. Gđa. Gabi Tomašić je mišljenja kako su vatrogastvo i 

lovstvo nositelji društvenih događaja te „ako nam to ugase ostajemo okrnjeni i zatire nas se“ čime 

gđa. Tomašić apelira na višu istancu.  

 

 

Ad.11.) Donošenje Odluke o plaći, naknadi za rad i naknadi stvarnih materijalnih troškova 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Ribnik. 

 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car izvijestio je vijećnike kako je zamjenik Općinskog načelnika 

gosp. Jože Želježnjak dostavio Izjavu kojom se odriče naknade za rad, računajući od 01. svibnja 

2018. godine odnosno od isplate naknade za rad za mjesec svibanj 2018. godine koja se isplaćuje u 

mjesecu lipnju 2018. godine. S obzirom da se načelnik odrekao dijela naknade u korist zamjenika, 

predlaže da mu se taj dio vrati. 

 

Sa 5 (pet) glasova „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. i članka 90.a 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, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 8. redovnoj sjednici 

održanoj dana 11. svibnja 2018. godine, donijelo je  

 

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. 
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Članak 3. 

Koeficijent za obračun plaće određuje se kako slijedi: 

- Općinski načelnik    4,26. 

- Zamjenik Općinskog načelnika           -. 

 

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 29c/17). 

 

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 svibanj 2018. godine, koja će biti 

isplaćena u mjesecu lipnju 2018. godine. 

 

 
 

Ad.12.) Naknada za rad Marijanu Bertu. 

 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car izvijestio je kako gosp. Marijan Bert vodi radnike zaposlene u 

javnom radu, što je u početku radio zamjenik Općinskog načelnika. Istima radni odnos prestaje 

15.06. pa stoga predlaže da naknada gosp. Marijanu Bertu do tog datuma ostane ista, a poslije će se 

vidjeti kako će biti te da li je moguće javnim radovima produžiti ugovor.  
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Ad.13.) Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car poziva da se neko javi tko bi mogao kositi travu oko Starog 

grada i ispostaviti račun. 

 

 

Završetak sjednice u 21:40 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/18-01/08 

UR-BROJ: 2133/21-01-18-2 

U Ribniku, dana 11. svibnja 2018. godine 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek                Nikola Dolinar 


