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I   GRAD OGULIN 

 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 25. Statuta 

Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 

10/18, 22/19 i 28/19 – pročišćeni tekst i 30/20), 

Gradsko vijeće Grada Ogulina, na prijedlog 

Gradonačelnika, dana 31. srpnja 2020. godine, 

donosi  

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za 

vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 

 

Članak 1. 

 U Odluci o plaći i drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za 

vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 24/10, 49/10, 

25/15 i 35/17) iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji 

glasi: 

 

„Članak 3.a 

 S ciljem umanjenja posljedica uslijed 

pojave i širenja bolesti COVID 19 uzrokovane 

virusom SARS-CoV-2, osnovica za obračun plaće 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 

umanjuje se za 5% te iznosi 3.743,00 kuna bruto,  

počevši s plaćom za mjesec srpanj koja će biti 

isplaćena u kolovozu 2020. godine, a završno s 

plaćom za mjesec prosinac koja će biti isplaćena u 

siječnju 2021. godine. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a 

primjenjuje se od 01. kolovoza 2020. godine. 

 

KLASA:  023-01/20-01/72 

URBROJ: 2133/02-02-20-1 

Ogulin, 31. srpnja 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r. 

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 

25. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke 

županije“ br. 10/18, 22/19 i 28/19 – pročišćeni tekst 

i 30/20), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na prijedlog 

Gradonačelnika, na sjednici održanoj 31. srpnja 

2020. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaća službenika i namještenika  

u upravnim tijelima Grada Ogulina 

 

Članak 1. 

 U Odluci o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 11/20) 

u članku 4. točki 2. „UPRAVNI ODJEL ZA 

GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I 

PROSTORNO UREĐENJE“, podtočki 2.3. 

„ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I FONDOVE 

EUROPSKE UNIJE“ dodaje se točka 25. koja glasi:  

 

 
 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 023-01/20-01/74 

URBROJ: 2133/02-02-20-1 

Ogulin, 31. srpnja 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r. 

 

 Na temelju članka 42. Statuta Grada 

Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 10/18, 

22/19 i 28/19 – pročišćeni tekst i 30/20), a u svezi 

članka 4. stavka 2. Statuta Zavičajnog muzeja 

Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ 24/19) i 

članka 63. stavka 1. Pravilnika o radu Zavičajnog 

muzeja Ogulin, Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 

31. srpnja 2020. godine, donosi slijedeću 

 

O D L U K U  

o visini osnovice za obračun plaća  

radnika Zavičajnog muzeja Ogulina 

 

Članak 1. 

 S ciljem umanjenja posljedica uslijed 

pojave i širenja bolesti COVID 19 uzrokovane 

virusom SARS-CoV-2, osnovica za obračun plaća 

radnika u Zavičajnom muzeju Ogulin umanjuje se za 

5% te iznosi 5.144,60 kuna bruto,  počevši s plaćom 

za mjesec srpanj koja će biti isplaćena u kolovozu 

2020. godine, a završno s plaćom za mjesec prosinac 

koja će biti isplaćena u siječnju 2021. godine. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a 

primjenjuje se od 01. kolovoza 2020. godine. 
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KLASA: 400-01/20-01/485 

URBROJ: 2133/02-01/1-20-2 

Ogulin, 31. srpnja 2020. 

 

GRADONAČELNIK 

 

Dalibor Domitrović, ing. 

 

Na temelju članka 38. stavka 2. i članka 44. 

stavka 2. točke 2. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“ br. 76/93, 29/97, 42/99, 35/08 i 127/19), 

članka 8. Odluke o osnivanju javne ustanove Centar 

za posjetitelje Ivanina kuća bajke („Glasnik 

Karlovačke županije“ br. 43/13), članka 18. i 27. 

Statuta osnivanju javne ustanove Centar za 

posjetitelje Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke 

županije“ br. 49/13) i članka 25. Statuta Grada 

Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 10/18, 

22/19, 28/19 – pročišćeni tekst i 30/20), Gradsko 

vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 31. 

srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice 

javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina 

kuća bajke 

 

I. 

 Ankica Puškarić, iz Ogulina, Puškarići, 

Puškarići 38, OIB 62960006296, razrješuje se 

dužnosti vršiteljice dužnosti ravnateljice javne 

ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, s 

danom 31. srpnja 2020. godine. 

 

II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

KLASA: 023-01/20-01/73 

URBROJ: 2133/02-02-20-1 

Ogulin, 31. srpnja 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r. 

 

Na temelju članka 38. st. 2. Zakona o 

ustanovama (″Narodne novine″ broj 76/93, 29/97 – 

ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08 i 127/19), članka 

8. Odluke o osnivanju javne ustanove Centar za 

posjetitelje Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke 

županije“ br. 43/13), članka 22. Statuta javne 

ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 49/13) i članka 

25. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke 

županije“ br. 10/18, 22/19 i 28/19 – pročišćeni tekst 

i 30/20), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na temelju 

ponovljenog javnog natječaja, donijelo je 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju dužnosti ravnateljice javne 

ustanove Centar za posjetitelje 

Ivanina kuća bajke 

 

1. Tihana Turković, magistra engleskog 

jezika i književnosti i magistra komparativne 

književnosti, iz Ogulina, Ogulin, Zagrad 43, OIB 

93345250742, imenuje se na dužnost ravnateljice 

Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke. 

 

 

2. Mandat ravnateljice traje četiri godine, a 

teče od 1. kolovoza 2020. godine.  

 

 

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Sukladno Odluci o osnivanju i Statutu javne 

ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke 

utvrđeno je da ravnatelja Centra imenuje Gradsko 

vijeće Grada Ogulina na temelju javnog natječaja. 

Natječaj raspisuje natječajno povjerenstvo koje ima 

tri člana od kojih dva imenuje Gradsko vijeće, a 

jednog ravnatelj iz reda stručnih radnika Centra.  

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici 

održanoj dana 27. veljače 2020. godine donijelo je 

Odluku o imenovanju članova Natječajnog 

povjerenstva u sastavu: Ana Krznarić, predsjednica, 

Tatjana Vukelić-Zima, članica, a odlukom 

ravnateljice Centra u Natječajno povjerenstvo 

imenovana je Vesna Brozović. 

Natječajno povjerenstvo na sjednici 

održanoj dana 3. lipnja 2020. godine utvrdilo je tekst 

ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Centra za posjetitelje Ivanina kuća 

bajke. 

Natječaj je objavljen u „Narodnim 

novinama“ br. 66/20 od 5. lipnja 2020. godine te na 

web stranici Centra i Grada Ogulina. Rok za dostavu 

prijava bio je 13. lipnja 2020. godine.  

Natječajno povjerenstvo održalo je dana 18. 

lipnja 2020. godine sjednicu na kojoj je konstatirano 

da su na javni natječaj zaprimljene dvije prijave i to: 

Sanje Kolić iz Ogulina i Tihane Turković iz Ogulina. 

Administrativnom provjerom utvrđeno je 

da su prijave pravodobne i potpune u odnosu na 

traženo javnim natječajem, dakle, utvrđeno je da 

kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete javnog 

natječaja te će biti  pozvane na razgovor i testiranje 

iz područja engleskog jezika i poznavanja rada na 

računalu. 

 Natječajno povjerenstvo je dana 7. srpnja 

2020. godine provelo pisanu provjeru znanja iz 

engleskog jezika i poznavanja rada na računalu te 
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razgovor s kandidatkinjama i izračunalo sveukupan 

broj bodova za svaku kandidatkinju te utvrdilo rang 

listu kandidata. Kandidatkinja Tihana Turković 

ostvarila je sveukupno  95,78 bodova, a 

kandidatkinja Sanja Kolić 92,91 bod. 

 Natječajno povjerenstvo je na temelju 

natječajne dokumentacije, obavljenog testiranja i 

razgovora te analize prijedloga programa rada za 

četverogodišnje razdoblje predložilo da Gradsko 

vijeće Grada Ogulina imenuje Tihanu Turković, iz 

Ogulina, magistru engleskog jezika i književnosti i 

magistru komparativne književnosti, ravnateljicom 

javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća 

bajke, na vrijeme od četiri godine. 

 Odbor za izbor i imenovanje na sjednici 

održanoj dana 28. srpnja 2020. godine razmotrio je 

prijedlog Natječajnog povjerenstva te je utvrdio da 

je postupak izbora ravnateljice proveden u skladu s 

Odlukom o osnivanju javne ustanove Centar za 

posjetitelje Ivanina kuća bajke i Statutom ustanove 

te predlaže Gradskom vijeću Grada Ogulina 

imenovati Tihanu Turković, magistru engleskog 

jezika i književnosti i magistru komparativne 

književnosti za ravnateljicu javne ustanove Centar za 

posjetitelje Ivanina kuća bajke na razdoblje od četiri 

godine, počevši od 1. kolovoza 2020. godine.  

 Slijedom navedenog, Gradsko vijeće 

Grada Ogulina prihvatilo je prijedlog Natječajnog 

povjerenstva i Odbora za izbor i imenovanje te je 

riješeno kao u točki  1. i 2. izreke.  

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti  

žalba, ali se  može pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od 

dostave ovog Rješenja. 

 

KLASA: UP/I-023-01/20-01/01 

URBROJ: 2133/02-02-20-1 

Ogulin, 31. srpnja 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r. 

 

II   OPĆINA RIBNIK 

 

Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članaka 4., 

5., 6. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 

102/17 i 01/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13, 17/16, 04/18 i 

21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 21. srpnja 2020. godine, 

donijelo je   

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK 

ZA 2020. GODINU 

I. OPĆI DIO 

 

I. 

Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 

godine, koje sadrži: 

 

- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2020. godini     792.743,98 kuna 

- višak prihoda iz 2019. godine        539.806,60 kuna 

sveukupno         1.332.550,58 kuna 

 

- ukupno izvršene rashode/izdatke u 2020. godini     428.520,18 kuna 

- plaćeni rashodi i izdaci u 2020. godini       533.177,49 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 01.01.2020. godine     678.027,50 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 30.06.2020. godine     937.593,99 kuna 

 

- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju      904.030,40 kuna 

 

- nepodmirene obveze iz 2019. godine  

na dan 30.06.2020. godine                             0,00 kuna 

- nepodmirene obveze na dan 30.06.2020. godine           

nastale tijekom 2020. godine         33.563,59 kuna 

     sveukupno            33.563,59 kuna 
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- nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2020. godine                   564.176,16 kuna 

 

 

II. 

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2020. godine po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima iskazani su u 

Računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koji glasi: 

 

Račun planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Općine 

Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine kako slijedi: 
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KLASA: 400-04/20-01/02 

URBROJ: 2133/21-01-20-7 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

 

Na temelju članaka 4., 5., 6. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

(„Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23. redovnoj sjednici 

održanoj dana 21. srpnja 2020. godine, donijelo je   

 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OPĆINE RIBNIK 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE 

 

Proračun Općine Ribnik za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, donesen je na 21. redovnoj 

sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine u iznosu od 2.891.900,00 kuna. Proračun Općine Ribnik za 2020. 

godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu nakon 1. izmjena i dopuna, donesen je na 22. redovnoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Ribnik održanoj dana 14. travnja 2020. godine u iznosu od 2.712.000,00 kuna.  

Višak prihoda ostvaren u 2019. godini prenesen je u visini od 539.806,60 kuna u 2020. godinu, za pokriće obveza 

prenesenih iz 2019. godine kao i obveza tekuće godine.  

 

Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iznose 792.743,98 kuna, a 

rashodi poslovanja 405.395,18 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 23.125,00 kuna.  

 

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz 2019. godine, rashoda i izdataka iznosi 

904.030,40 kuna što predstavlja višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju. 

 

Stanje na žiro-računu i u blagajni na dan 30. lipanj 2020. godine iznosi 937.593,99 kuna. 

 

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada; ostvaren je iznos od 434.730,81 kuna koji se sastoji 

od: porez i prirez na dohodak od 240.531,07 kuna i raspored sredstava fiskalnog izravnanja s računa poreza i 

prireza na dohodak od 208.582,78 kuna. Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi iznosi 14.383,04 kuna.  

 

Porezi na imovinu; ostvaren je iznos od 27.022,57 kuna koji se sastoji od: porez na kuće za odmor od 

17.795,03 kuna i porez na promet nekretninama od 9.227,54 kuna. 

 

Porezi na robu i usluge; ostvaren je iznos od 3.895,63 kuna koji se sastoji od: porez na potrošnju 

alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 3.895,63 kuna.  

 

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna; ostvaren je iznos od 243.670,32 kuna koji se sastoji od: 

tekuće pomoći iz Državnog proračuna od 243.670,32 kuna (kompenzacijske mjere).  

 

Prihodi od imovine; ostvaren je iznos od 7.915,01 kuna koji se sastoji od: prihoda od zakupa poslovnog 

prostora koji se nalazi u poslovnoj zgradi sagrađenoj na k.č. broj 40/11 k.o. Ribnik na adresi Ribnik, Ribnik 3. od 

7.500,00 kuna (Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 28.11.2011. godine, zaključen između Općine Ribnik i 

proizvodno trgovačkog obrta PEKARA MUS, vl. Sonja Mus, Ribnik, Ribnik 36. i Aneks Ugovora o zakupu 

poslovnog prostora od 21.07.2015. godine) i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 

iznosu od 415,01 kuna. 

 

Ostali nespomenuti prihodi; ostvaren je iznos od 38.073,72 kuna koji se sastoji od: godišnje naknade za 

korištenje grobnih mjesta na groblju u Lipniku u visini od 26.761,39 kuna, naknade za ulazak na groblje u Lipniku 

radi izvođenja građevinskih radova u iznosu od 200,00 kuna, naknade za jednokratno korištenje mrtvačnice u 
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Lipniku u iznosu od 100,00 kuna i godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta na groblju u Gornjoj Stranici u 

iznosu od 11.012,33 kuna. 

 

Energija; ostvaren je rashod u iznosu od 21.437,47 kuna  koji se sastoji od: potrošak električne energije 

Općine u iznosu od 5.901,27 kuna, potrošak električne energije javne rasvjete u iznosu od 14.005,57 kuna, potrošak 

električne energije mrtvačnice u Lipniku od 691,34 kuna i potrošak električne energije zdravstvene ambulante u 

Ribniku od 839,29 kuna. 

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja; ostvaren je rashod u iznosu od 70.582,97 kuna  koji se sastoji 

od: tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta 43.221,25 kuna, tekuće i investicijsko održavanje groblja 

u Lipniku 13.549,17 kuna, tekuće i investicijsko održavanje groblja u Gornjoj Stranici 4.907,46 kuna, tekuće i 

investicijsko održavanje okoliša-sadnice cvijeća za javne površine 7.187,38 kuna i tekuće investicijsko održavanje 

okoliša i javnih površina- gorivo kosilice 1.717,71 kuna.   

 

Usluge promidžbe i informiranja; ostvaren je rashod u iznosu od 6.544,72 kuna koji se sastoji od: 

elektronski mediji 6.544,72 kuna. 

 

Komunalne usluge; ostvaren je rashod u iznosu od 7.176,83 kuna koji se sastoji od: opskrba vodom 

mrtvačnice u Lipniku 583,64 kuna, opskrba vodom mrtvačnice u Gornjoj Stranici 434,99 kuna, opskrba vodom 

zdravstvene ambulante u Ribniku 302,85 kuna, opskrba vodom ureda općine 302,88 kuna, opskrba vodom zgrade 

MUP-a u Ribniku 302,88 kuna, iznošenje i odvoz smeća ureda općine 381,04 kuna, iznošenje i odvoz smeća 

zdravstvene ambulante u Ribniku 385,11 kuna, naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada na deponij Ilovac 

4.483,44 kuna. 

 

Intelektualne i osobne usluge; ostvaren je rashod u iznosu od 83.655,33 kuna koji se sastoji od: ugovori 

o djelu 4.202,16 kuna, odvjetničke usluge 6.750,00 kuna, mjesečne paušalne naknade za SGiS-GIS programsko 

rješenje 2.925,00 kuna,  naknade za rad Općinskog načelnika u iznosu od 53.442,78 kuna, naknade za rad 

službenici u iznosu od 16.335,39 kuna.  

 

Ostale usluge; ostvaren je iznos od 4.506,00 kuna koji se sastoji od; naknade Poreznoj upravi za naplatu 

prihoda od poreza i prireza na dohodak (1%) 4.506,00 kuna. 

 

Ostali nespomenuti financijski rashodi; ostvaren je iznos od 5.780,68 kuna koji se sastoji od; naknada 

Poreznoj upravi za naplatu općinskih poreza (5%) 485,94 kuna, uplate u 3. stup dobrovoljnog mirovinskog 

osiguranja 1.800,00 kuna i troškova Grada Duga Rese za obavljanja poslova komunalnog redara na području 

Općine Ribnik temeljem Sporazuma 3.494,74 kuna. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine; ostvaren je iznos od 23.125,00 kuna te se odnose na:  

- kapitalni projekt "Rekonstrukcija šumske prometne infrastrukture" u iznosu od 6.250,00 kuna i 

- strojevi – traktorska kosilica u iznosu od 16.875,00 kuna. 

 

Općina Ribnik nema proračunskih korisnika.   

 

Unutar skupine 36 (pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna), izvršen je rashod od 14.000,00 

kuna, temeljem Sporazuma sklopljenog sa Karlovačkom županijom o sufinanciranju nabavke zaštitne i medicinske 

opreme te uređaja, a u cilju trenutačne zaštite života i zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj i proglašene 

epidemije bolesti COVID-19.  

 

Unutar skupine 37 (naknade građanima i kućanstvima), izvršen je rashod u iznosu od 55.503,53 kuna, a 

isti se sastoji od jednokratne novčane pomoći povodom rođenja djeteta u iznosu od 4.000,00 kuna, stipendije i 

školarine u iznosu od 28.000,00 kuna, sufinanciranja boravka djece u dječjem vrtiću u iznosu od 20.095,26 kuna 

i sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 3.408,27 kuna. 

 

Unutar skupine 38 (ostali rashodi), izvršen je rashod u iznosu od 36.386,92 kuna, koji se odnosi na: 

1. tekuće donacije u novcu-381 u iznosu od 36.386,92 kuna.  

Navedeni rashod sastoji se od doznake sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Ribnik za financiranje 

iste i DVD-a sa područja Općine Ribnik u iznosu od 21.216,60 kuna, novčane pomoći HGSS-a u iznosu 5.000,00 

kuna, novčane pomoć pri radu političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću u iznosu od 7.200,00 kuna 

i novčane pomoći Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj 2.970,32 kuna. 

 

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 30. lipanj 2020. godine iznose 270.789,79 kuna. 



BROJ 41/2020. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 24 

 

  

 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine na dan 30. lipanj 2020. godine iznose 293.386,37 kuna, a 

odnose se na potraživanje za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rosulje“ u iznosu od 4.689,77 

kuna (dospjela), potraživanje za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države na području Općine Ribnik 

u iznosu od 288.696,60 kuna (dospjela 187.652,79 kuna, nedospjela 101.043,81 kuna). 

 

Obveze na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 33.563,59 kuna, a raspoređene su kako slijedi: 

- na nedospjele obveze 31.877,22 kuna kako slijedi: plaća za lipanj 2020. godine 9.101,19, troškova prijevoza na 

posao i s posla od 792,00 kuna, tekuće održavanje groblja Lipnik 4.300,00 kuna, tekuće održavanja postrojenja i 

opreme 168,00 kuna, naknada za rad Općinskog načelnika za lipanj 2020. godine 8.907,13 kuna, ugovori o djelu 

558,90 kuna, odvjetničke usluge 1.000,00 kuna, članarine LAG-u Vallis Colapis 300,00 kuna, redovno financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 1.800,00 kuna i sufinanciranje dječjeg vrtića za 06/20 od 

4.950,00 kuna. 

- na dospjele obveze 1.686,37 kuna kako slijedi: sitni inventar 1.025,00 kuna, komunalne usluge 650,09 kuna i 

kamate 11,28 kuna. 

 

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, Općina Ribnik: 

1. nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu kapitala, 

2. nije koristila proračunske zalihe, 

3. nije izdavala državna jamstva te nije imala izdataka po državnim jamstvima. 
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OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA 

ZAJEDNO S CILJEVIMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI  

 

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Glava         001 01: Jedinstveni upravni odjel  
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Temeljem članka 95. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 

31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke  

županije” broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23. 

redovnoj sjednici održanoj dana 21. srpnja 2020. 

godine, donijelo je   

 

P R A V I L N I K 
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O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA 

 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za 

ocjenjivanje službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Ribnik i način provođenja 

ocjenjivanja. 

 

Članak 2. 

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i 

namještenici jesu: 

a) „odličan“ - ukoliko je rad i učinkovitost 

službenika i namještenika najviše kvalitete i 

osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe 

odnosno radnih zadataka; 

b) „vrlo dobar“ - ukoliko je rad službenika i 

namještenika naročito dobar i osigurava 

prvorazredno izvršavanje službe odnosno radnih 

zadataka; 

c) „dobar“ - ukoliko je rad i učinkovitost službenika 

i namještenika prosječne kvalitete osiguravajući 

pouzdano obavljanje službe odnosno radnih 

zadataka; 

d) „zadovoljava“ - ukoliko rad i učinkovitost 

službenika i namještenika osigurava najmanju 

moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i 

preciznosti u obavljanju službe odnosno radnih 

zadataka; 

e) „ne zadovoljava“ - ukoliko je rad i učinkovitost 

službenika i namještenika ispod minimuma 

standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura 

pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe odnosno 

radnih zadataka. 

 

II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

Članak 3. 

Ocjena službenika i namještenika temelji se 

na stručnom znanju iskazanom u obavljanju poslova, 

učinkovitost i kvaliteti rada te poštivanju službene 

dužnosti. 

1. Stručno znanje službenika ocjenjuje se 

prema sljedećim kriterijima: 

a. Poznavanje zakonskih i podzakonskih 

propisa 

b. Primjena zakonskih i podzakonskih 

propisa 

Namještenici se ne ocjenjuju prema kriterijima iz 

stavka 2. ovog članka. 

 

2. Učinkovitost i kvaliteta rada službenika i 

namještenika ocjenjuje se prema sljedećim 

kriterijima: 

a. Samostalnost u obavljanju radnih 

zadataka 

b. Suradnja i timski rad 

c. Pravovremenost u obavljanju 

postavljenih zadataka 

d. Kreativnost u obavljanju postavljenih 

zadataka 

3. Poštivanje službeničke dužnosti službenika 

i namještenika ocjenjuje se prema 

sljedećim kriterijima: 

a. Odnos prema suradnicima i strankama 

b. Radna disciplina 

c. Odnos prema poštivanju radnog 

vremena 

 

III. NAČIN PROVEDBE OCJENJIVANJA 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

Članak 4. 

Ocjenjivanje službenika i namještenika 

obavlja se na Obrascu za ocjenjivanje službenika i 

namještenika (Obrazac O-I). 

Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastoji se 

od općih podataka o službeniku/namješteniku, 

ocjene obavljanja službenih zadataka, prosječne 

ocjene, godišnje ocjene te datuma i potpisa 

nadređenog službenika i ocjenjenog 

službenika/namještenika. 

Obrazac iz stavka 1. ovog članka tiskan je 

uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. 

 

Članak 5. 

Godišnja ocjena službenika i namještenika 

utvrđuje se na način da se službenik i namještenik 

najprije ocjeni za svaki kriterij iz članka 3. ovog 

Pravilnika jednom od ocjena: 

- odličan 

- vrlo dobar 

- dobar 

- zadovoljava 

- ne zadovoljava 

Potom se izračunava prosječna ocjena svih 

predloženih kriterija iz članka 3. ovog Pravilnika te 

se za prosječnu ocjenu od: 

- 4,5 do 5,0 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „odličan“ 

- 3,5 do 4,4 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „vrlo dobar“ 

- 2,5 do 3,4 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „dobar“ 

- 2,0 do 2,4 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „zadovoljava“ 

- 1,0 do 1,9 službenik i namještenik ocjenjuje 

ocjenom „ne zadovoljava“ 

 

Članak 6. 

Službenike i namještenike ocjenjuje 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela najkasnije 

do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 

kalendarsku godinu. 

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici 

primljeni u službu odnosno u radni odnos na 

određeno vrijeme te službenici i namještenici koji su 

u prethodnoj kalendarskog godini radili manje od 

šest mjeseci, bez obzira na razloge. 
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Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

ocjenjuje Općinski načelnik. 

 

Članak 7. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

odnosno Općinski načelnik dužan je s prijedlogom 

ocjene upoznati službenika i namještenika na kojega 

se ocjena odnosi najkasnije do 15. ožujka tekuće 

godine što službenik i namještenik potvrđuje svojim 

potpisom na Obrascu iz članka 4. ovoga Pravilnika. 

Ako službenik ili namještenik odbije 

potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako 

zbog njegove odsutnosti iz službe odnosno s rada 

takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se 

staviti bilješka na Obrascu iz stavka 2. ovoga članka. 

 

Članak 8. 

O godišnjoj ocjeni za pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela rješenje donosi 

Općinski načelnik, a za službenike i namještenike 

rješenje donosi pročelnik. 

Rješenje i preslika Obrasca dostavljaju se 

službeniku/namješteniku. 

 

Članak 9. 

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje 

donosi pročelnik, može se izjaviti žalba Općinskom 

načelniku Općine Ribnik u roku od 15 dana od dana 

dostave rješenja, koji je o žalbi dužan odlučiti u roku 

od 30 dana od dana primitka žalbe. 

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje 

donosi Općinski načelnik ne može se izjaviti žalba, 

ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana 

od dana dostave rješenja. 

 

Članak 10. 

O ocjenama službenika i namještenika, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je 

sačiniti skupno izvješće, te isto dostaviti Općinsko 

načelniku i službi zaduženoj za kadrovske poslove. 

Skupno izvješće sastavlja se na obrascu 

oznake O–II, koji se nalazi u privitku i čini sastavni 

dio ovoga Pravilnika. 

 

Članak 11. 

Rješenje o ocjeni, Obrazac te rješenje o 

žalbi unosi se u osobni očevidnik 

službenika/namještenika. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.  

 

KLASA: 114-01/20-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-1 

U Ribniku, 21. srpnja 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

 

 

 

 

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, 123/17 i 98/19) i članka 31. 

Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 
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županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23. 

redovnoj sjednici održanoj dana 21. srpnja 2020. 

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. 

 

Članak 3. 

Koeficijent za obračun plaće određuje se 

kako slijedi: 

- Općinski načelnik  4,26. 

- 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, 

• službeni mobitel i troškove korištenja istog, a po 

prestanku obnašanja dužnosti su obvezni vratiti 

službeni mobitel u ispravnom stanju. 

 

 

 

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 18/18). 

 

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 

kolovoz  2020. godine, koja će biti isplaćena u 

mjesecu rujnu 2020. godine. 

 

KLASA: 121-01/20-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-1 

U Ribniku, dana 21. srpnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

 

 Na temelju članka  29. stavka 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 

115/18 i 98/19)  i članka  31. Statuta Općine Ribnik 

("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13, 17/16, 

04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na  

23. redovnoj sjednici, održanoj 21. srpnja 2020. g., 

donijelo je 

 

Odluku o usvajanju  

Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za  

Općinu Ribnik  

 

Članak 1. 

 Usvaja  se Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za  Općinu Ribnik, KLASA: 320-02/18-

01/01,   URBROJ: 2133/21-01-20-52 od 21. srpnja 

2020. g.  

 

Članak 2. 

 Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu  Republike Hrvatske za  

Općinu Ribnik sastavni je dio ove Odluke. 
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Članak 3. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se 

van snage Odluke o usvajanju Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ribnik, 

KLASA: 320-02/18-01/01, URBROJ: 2133/21-01-

18-21 od 08. lipnja 2018. g. 

 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se 

van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Ribnik KLASA: 320-02/18-01/01, 

URBROJ: 2133/21-01-18-25 od 28. lipnja 2018. g.  

 

Članak 5. 

 Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku 

Karlovačke Županije“. 

 

KLASA:  320-02/18-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-53 

Ribnik, 21. srpnja 2020. g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine 

Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 

17/16, 04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine 

Ribnik na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 

21. srpnja 2020, godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o sufinanciranju 

radova na modernizaciji 

nerazvrstane ceste 

 

Članak 1. 

Po provedenom postupku jednostavne 

nabave (redni broj 1. u Planu nabave za 2020. 

godinu, evidencijski broj nabave: JN – 1), te 

donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, 

sa građanima će se zaključiti ugovor o sufinanciranju 

radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Veselići 

– D6 – Slak, k.č. 2213. k.o. Griče. 

 

Članak 2. 

Financiranje projekta iz članka 1. ove 

Odluke, izvršiti će se u omjeru Općina Ribnik 70%, 

građani 30% vrijednosti radova i troškova stručnog 

nadzora. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.  

 

KLASA: 340-02/20-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-5 

U Ribniku, dana 21. srpnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

 

Na temelju članka 15. i članka 31. Statuta 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine 

Ribnik na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 

21. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o subvencioniranju  

javne usluge sakupljanja miješanog i 

biorazgradivog  

komunalnog otpada 

 

Članak 1. 

Općina Ribnik subvencionirati će javnu 

uslugu sakupljanja i odvoza miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada tvrtki Azelija 

eko d.o.o. iz Ozlja, ulica akademika Milana Heraka 

11, OIB: 48386413757, IBAB: 

HR0824000081110207593, za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2020. godine, mjesečno u visini 

od 4.609,46 kuna (6% od 460.946,69 kuna minusa), 

što ukupno iznosi 27.656,80 kuna. 

 

Članak 2. 

Tvrtka Azelija eko d.o.o. u okviru svoje 

djelatnosti i poslovanja dužna je iznaći način da 

posluje pozitivno. 

 

Članak 3. 

Direktor poduzeća g. Miroslav Cigić će na 

prvoj sjednici Općinskog vijeća obrazložiti će 

poslovanje poduzeća i uslugu odvoza otpada. 

 

Članak 4. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke planirana 

su u Proračunu Općine Ribnik za 2020. godinu, 

P1005, Program 05: Zaštita okoliša, T1005 04, 

Aktivnost: Aktivnost: Tekući projekt "Nabava 

spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog 

otpada“ („Glasnik Karlovačke županije“ broj 55/19 

i 21/20). 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 

 

KLASA: 351-01/20-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-5 

U Ribniku, dana 21. srpnja 2020. godine  

 

 



BROJ 41/2020. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 38 

 

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

     

Na temelju članka 18. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20) i članka 31. 

Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik je na svojoj 23. 

redovnoj sjednici održanoj dana 21. srpnja 2020. 

godine donijelo slijedeću         

    

O D L U K U 

o zajedničkom koordiniranju poslova i 

aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području  

Grada Ozlja te Općina Kamanje, Ribnik i 

Žakanje 

 

I 

Ovom Odlukom osniva se zajednička 

Koordinacija Stožera civilne zaštite koja objedinjava 

postojeće Stožere civilne zaštite Grada Ozlja te 

Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje. 

Grad Ozalj i Općine iz stavka 1. ovoga 

članka prostorno su povezane u jedinstvenu cjelinu i 

pripadaju istom geografskom području i području 

nadležnosti Policijske postaje Ozalj te dijele 

zajedničke rizike pa je osnivanje zajedničke 

Koordinacije Stožera civilne zaštite nužno radi 

provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranja 

djelovanja. 

 

II 

Grad Ozalj i općine iz članka 1. ove Odluke 

zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti 

djelovanja sustava civilne zaštite u 

protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv 

korona virusa (COVID 19).  

 

III 

Koordinaciju Stožera civilne zaštite (u 

daljnjem tekstu: Koordinacija), čine načelnici i 

zamjenici načelnika postojećih Stožera civilne 

zaštite na području djelovanja. 

  

IV 

Mjere civilne zaštite koje se odnose na 

stanovnike na području djelovanja Koordinacije 

odnose se jedinstveno na sve stanovnike, uključivši 

mogućnost slobodnog kretanja unutar granica 

područja Koordinacije, bez izdavanja propusnica. 

 

V 

Ovom Odlukom se potvrđuje Sporazum o 

zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 

djelovanja civilne zaštite na području Grada Ozlja te 

Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje, KLASA: 810-

03/20-01/01, URBROJ: 2133/05-02-20-87, od 06. 

travnja 2020. godine koji se nalazi u prilogu Odluke 

i čini njezin sastavni dio. 

VI 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ i 

ostaje na snazi do prestanka poslova i aktivnosti 

djelovanja sustava civilne zaštite u 

protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv 

koronavirusa (COVID 19). 

 

KLASA: 810-03/20-01/01 

URBROJ:2133/21-01-20-37 

Ribnik, 21. srpnja 2020. godine                                      

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

 

Na temelju članka 15. i članka 31. Statuta 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine 

Ribnik na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 

21. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju  

projekta Zaželi II 

 

Članak 1. 

Za nastavak projekta Zaželi II, a koji će na 

području Općine Ribnik provoditi Gradsko društvo 

Crvenog križa Ozalj, Općina Ribnik osigurati će se 

sredstva koja nedostaju u pripadajućem dijelu, u 

iznosu od 5.568,00 kuna.  

 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke doznačiti 

će se na račun Gradskog društva Crvenog križa 

Ozalj, po zahtjevu nakon što se započne s 

provedbom projekta na području Općine Ribnik. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 

 

KLASA: 112-03/20-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-2 

U Ribniku, dana 21. srpnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

 

Na temelju članka 21., članka 28. i članka 

72. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 31. 

Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), a prema 

Zahtjevu zamjenika Općinskog načelnika, KLASA: 

810-03/20-01/01, URBROJ: 2133/21-01-20-36 od 
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16.07.2020. godine, Općinsko vijeće Općine Ribnik 

na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 21. 

srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o podmirenju troškova financiranja rada 

Stožera civilne zaštite 

 

Članak 1. 

Vatrogasnoj zajednici Općine Ribnik iz 

Ribnika, Ribnik 2, OIB: 18810507751, registarski 

broj: 04000513, na račun IBAN: 

HR1124000081190256886, doznačiti će se sredstva 

za podmirenje troškova financiranja rada Stožera 

civilne zaštite Općine Ribnik u iznosu od 15.010,13 

kuna. 

 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke, odnose se 

na rad Stožera civilne zaštite Općine Ribnik tijekom 

pandemije korona virusa 2020. godine. 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke planirana 

su u Proračunu Općine Ribnik za 2020. godinu, 

P1010, Program 10: Organiziranje i provođenje 

zaštite i spašavanja, A1010 02, Aktivnost:  Civilna 

zaštita, financiranje rada HGSS, Stanice Karlovac 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 55/19 i 21/20). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 810-03/20-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-38 

U Ribniku, dana 21. srpnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

 

Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o 

vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) i članka 

31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), 

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23. 

redovnoj sjednici održanoj dana 21. srpnja 2020. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o kapitalnoj pomoći VZ Općine Ribnik 

 

Članak 1. 

Vatrogasnoj zajednici Općine Ribnik iz 

Ribnika, Ribnik 2, OIB: 18810507751, registarski 

broj: 04000513, doznačiti će se kapitalna pomoć u 

iznosu od 120.000,00 kuna na račun IBAN: 

HR1124000081190256886 u svrhu nabave navalnog 

vozila (kamion cisterna s pripadajućom opremom) 

za DVD Ribnik. 

 

Članak 2. 

Kapitalna pomoć iz članka 1. doznačiti će 

se u roku od 8 (osam) dana od dana primitka 

predračuna na ime DVD-a Ribnik, na račun 

Vatrogasne zajednice Općine Ribnik. 

 

Članak 3. 

Vatrogasna zajednica Općine Ribnik dužna 

je po utrošku sredstava iz članka 1. ove Odluke 

dostaviti Općini Ribnik Izvješće o utrošku istih. 

Izvješću je potrebno priložiti preslike računa i izvoda 

sa žiro-računa. 

 

Članak 4. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke planirana 

su u Proračunu Općine Ribnik za 2020. godinu, 

P1010, Program 10: Organiziranje i provođenje 

zaštite i spašavanja, A1010 01, Aktivnost: 

Protupožarna zaštita („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 55/19 i 21/20). 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 823-02/20-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-3 

U Ribniku, dana 21. srpnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Dolinar 

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o 

provođenju postupaka jednostavne nabave („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 26/17) i članka 47. Statuta 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinski načelnik 

Općine Ribnik dana 30. srpnja 2020. godine, donio 

je   

 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnije ponude  

u postupku jednostavne nabave  

kapitalni projekt Modernizacija nerazvrstanih 

cestaredni broj 1. u Planu nabave 

evidencijski broj nabave: JN – 1 

 

Članak 1. 

1. Podaci o naručitelju: Općina Ribnik, Ribnik 

4/a, Ribnik, 47 000 Karlovac, OIB: 

76454200013. 

 

2. Predmet jednostavne nabave za koji se 

donosi Odluka o odabiru:Modernizacija 

nerazvrstanih cesta (radovi na području 
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općine Ribnik na lokacijama specificiranim 

u Troškovniku modernizacija/pojačano 

održavanje nerazvrstanih cesta 2020.g.). 

 

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana 

za sklapanje ugovora o nabavi:ARKADA 

d.o.o., Kolodvorska 1A, 47250 Duga 

Resa, OIB: 87802939719, Ponuda br. 2. 

4. Cijena odabrane ponude: 

Cijena ponude u kunama bez PDV-a

   49.590,00 kuna 

Stopa i iznos PDV-a 25% ¸ 

12.397,50 kuna 

Cijena ponude u kunama s PDV-om                                   

61.987,50 kuna 

 

 

Članak 2. 

Sredstva za provedbu ove Odluke planirana 

su u Proračunu Općine Ribnik za 2020. godinu na 

poziciji Program 16: Upravljanje imovinom P1016, 

Aktivnost: Kapitalni projekt "Modernizacija 

nerazvrstanih cesta" K1016  02 („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 55/19 i 21/20). 

  Naručitelj zadržava pravo da odustane od 

pojedinih stavki troškovnika ili količina navedenih u 

troškovniku ukoliko se to pokaže potrebnim i nije 

nužno za potpuno dovršenje predmeta nabave. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 

s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, 

KLASA: 340-02/20-01/01, URBROJ: 2133/21-01-

20-9 od 27. srpnja 2020. godine, dostaviti će se 

ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku na 

dokaziv način, nakon čega se stječu uvjeti za 

potpisivanje ugovora. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku 

Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 340-02/20-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-20-10 

U Ribniku, dana 30. srpnja 2020. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Željko Car, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


