ZAPISNIK
sa 25. redovne sjednice
Općinskog vijeća Općine Ribnik
održane dana 1. rujna 2016. godine
Početak sjednice u 18:35 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI:

Nikola Dolinar
Marijan Bert
Mladen Klemenčić
Dario Golubić
Ivan Jarmek
Dražen Jarnević

ODSUTNI VIJEĆNICI:

Željko Jakša

Sjednici prisustvuje: Željko Car, Općinski načelnik
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je prisutno 6 (šest) vijećnika
od ukupno 7 (sedam) i da će sve odluke koje donese Općinsko vijeće Općine Ribnik biti
pravovaljane.
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, predložio je na prijedlog Općinskog
načelnika gosp. Željka Cara, slijedeći
DNEVNI RED:
1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
2) Aktualni sat.
3) Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave
kapitalni projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ NIZP – 10, redni broj 10. iz Plana
nabave.
4) Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
5) Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje ovlaštenih mrtvozornika za područje
Općine Ribnik.
6) Donošenje Odluke o izradi geodetskog elaborata stanja nerazvrstane ceste.
7) Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova osnovnoškolskog obrazovanja u šk.god.
2016./2017.
8) Donošenje Odluke o financiranju prehrane učenika PŠ Ribnik u šk.god. 2016./2017.
9) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova boravka djece sa
područja Općine Ribnik u dječjem vrtiću u pedagoškoj godini 2016./2017.
10) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu financiranja troškova pohađanja programa
predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u pedagoškoj godini 2016./2017.
11) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika
srednjih škola sa područja Općine Ribnik u šk.god. 2016./2017.
12) Pitanja i prijedlozi.
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Općinski načelnik gosp. Željko Car predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkama:
1) Donošenje Odluke o financiranju troškova osobnog asistenta u programu predškole.
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar dao je dnevni red na glasanje.
S obzirom na dopunu predloženog dnevnog reda, isti je usvojen sa 6 (šest) glasova „za“ slijedećim
redoslijedom:
1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
2) Aktualni sat.
3) Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave
kapitalni projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ NIZP – 10, redni broj 10. iz Plana
nabave.
4) Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
5) Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje ovlaštenih mrtvozornika za područje
Općine Ribnik.
6) Donošenje Odluke o izradi geodetskog elaborata stanja nerazvrstane ceste.
7) Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova osnovnoškolskog obrazovanja u šk.god.
2016./2017.
8) Donošenje Odluke o financiranju prehrane učenika PŠ Ribnik u šk.god. 2016./2017.
9) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova boravka djece sa
područja Općine Ribnik u dječjem vrtiću u pedagoškoj godini 2016./2017.
10) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu financiranja troškova pohađanja programa
predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u pedagoškoj godini 2016./2017.
11) Donošenje Odluke o financiranju troškova osobnog asistenta u programu predškole.
12) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika
srednjih škola sa područja Općine Ribnik u šk.god. 2016./2017.
13) Pitanja i prijedlozi.

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA
Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice.

Ad.2.) Aktualni sat.
Općinski načelnik gosp. Željko Car, izvijestio je vijećnike kako je, po dobivenoj okončanoj
situaciji i završnom izvješću nadzornog, u cijelosti plaćena obnova biciklističke staze Zeleno srce.
Vezano uz rad, MRD načelnik je upoznao vijećnike kako će isto, temeljem dosadašnjeg iskustva,
raditi prvog petka u mjesecu. Ističe kako je problem u nefunkcioniranju cijelog sustava, što ne
postoje firme odnosno koncesionari koji bi odvozili razdvojeni otpad. Nadalje, Općinski načelnik
ističe kako MRD ne mogu koristiti obrtnici i tvrtke jer moraju imati ugovore sa tvrtkama koje se
bave zbrinjavanjem otpada, a OPG-a ambalažu od herbicida i pesticida moraju vraćati u trgovine
gdje su te proizvode kupili ili ih zbrinuti u ovlaštene tvrtke za zbrinjavanje. Postolja na dva
autobusna stajališta su pripremljena te će se uskoro postaviti dvije autobusne nadstrešnice.
Općinski načelnik rekao je kako u subotu počinje emitiranje showa „Anno: Ljeta Gospodnjeg
925.“ na RTL sa kojim je Općina zaključila Ugovor o najmu nekretnina. Predsjednik Općinskog
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vijeća gosp. Nikola Dolinar, napomenuo je kako se od početka godine govori o rušenju zgrade
MUP-a, na što je Općinski načelnik odgovorio kako je ona kupljena zato da se bude uključena u
prostor koji moramo urbanizirati. Vijećnik gosp. Dario Golubić smatra kako je potrebno tu zgradu
ograditi zbog stanja u kojem se nalazi krovište. Načelnik je odgovorio kako zgrada i nije u tako
lošem stanju. Vijećnika gosp. Dražena Jarnevića zanima zašto se postavljaju prvo nadstrešnice
prema Žakanju. Načelnik je odgovorio da je to zbog manje osnovnoškolske djece.
Ad.3.) Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave
kapitalni projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ NIZP – 10, redni broj 10. iz Plana
nabave.
Predsjednik naručitelja gosp. Mladen Klemenčić upoznao je vijećnike kako je, sukladno Odluci o
početku postupka bagatelne nabave od 28. lipnja 2016. godine, Poziv za dostavu ponude upućen
14.7.2016. godine, te da su na isti pristigle tri ponude. Pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno je da
su dva ponuditelja dostavila traženu dokumentaciju kojom dokazuju da ne postoje razlozi
isključenja, dokazuju sposobnost, priložena su jamstva, ponude su računski ispravne, stoga su
dvije ponude ocjenjene valjanima, a jedna ponuda je ocijenjena kao nevaljana jer je cijena ponude
veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Kao kriterij za odabir ponude određena je
najniža cijena, a pod uvjetom nepostojanja razloga za isključenje, te uz obvezu ispunjavanja svih
uvjeta sposobnosti. Stoga predstavnici naručitelja, temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,
KLASA: 340-02/16-01/03, UR-BROJ: 2133/21-01-16-22 od 26. kolovoza 2016. godine, predlažu
Općinskom vijeću Općine Ribnik donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku
bagatelne nabave kapitalni projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta” NIZP – 10, redni broj 10.
iz Plana nabave, ponuditelja MEŽNAR građevinske usluge, Belaj 27A, 47 250 Duga Resa, OIB:
13592397276, cijena ponude bez PDV-a: 114.804,00 kuna, cijena ponude sa PDV-om: 143.505,00
kuna.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA
Na temelju članka 32., članka 34., članka 35. i članka 36. Odluke o provedbi postupaka
javne nabave bagatelne vrijednosti („Glasnik Karlovačke županije“ broj 15/2014) i članka 31.
Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće
Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj 1. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude
u postupku bagatelne nabave
kapitalni projekt
„Modernizacija nerazvrstanih cesta“
NIZP – 10, redni broj 10. iz Plana nabave
Članak 1.
1. Podaci o naručitelju:
Općina Ribnik, Ribnik 4/a, Ribnik, 47 271 Netretić, OIB: 76454200013.
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2. Predmet bagatelne nabave za koji se donosi odluka o odabiru:
Modernizacija nerazvrstanih cesta (radovi na području općine Ribnik na lokacijama
specificiranim u Troškovniku radova, lipanj 2016.g.).
3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:
MEŽNAR građevinske usluge, Belaj 27A, 47 250 Duga Resa, OIB: 13592397276.

4. Cijena odabrane ponude bez poreza na dodanu vrijednost:

114.804,00 kuna.

5. Cijena odabrane ponude sa porezom na dodanu vrijednost: 143.505,00 kuna.
Članak 2.
Naručitelj Općina Ribnik objavom ove Odluke o odabiru najpovoljnije ponude na
internetskim stranicama naručitelja www.ribnik.hr, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Ribnik, da sa odabranim ponuditeljem iz članka 1.
točke 3. ove Odluke, nakon objave ove Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, sklopi Ugovor o
nabavi.
Članak 3.
Ova Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda, KLASA: 340-02/16-01/03, UR-BROJ: 2133/21-01-16-22 od 26. kolovoza 2016. godine,
dostaviti će se ponuditeljima na dokaziv način.
Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se na internetskoj stranici Općine Ribnik www.ribnik.hr i u
„Glasniku Karlovačke županije“.
Ad.4.) Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
Općinski načelnik Općine Ribnik dostavio je svojim dopisom od 28. srpnja 2016. godine,
predsjedniku Općinskog vijeća Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, KLASA: 400-04/16-01/02, UR-BROJ:
2133/21-01-16-5 od 25. srpnja 2016. godine, radi uvrštenja u dnevni red i usvajanja na sjednici
Općinskog vijeća Općine Ribnik u zakonskom roku.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA
Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15),
članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne
novine“ broj 24/13) i članka 47. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13
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i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna
2016. godine, donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK
ZA 2016. GODINU
I. OPĆI DIO
I.
Donosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.
godine, koje sadrži:
-

ukupno ostvarene prihode/primitke u 2016. godini
višak prihoda iz 2015. godine
sveukupno

-

ukupno izvršene rashode/izdatke u 2016. godini
plaćeni rashodi i izdaci u 2016. godini

377.022,08 kuna
554.527,33 kuna

-

stanje na žiro-računu i u blagajni 01.01.2016. godine

898.886,24 kuna

-

stanje na žiro-računu i u blagajni 30.06.2016. godine

1.180.774,48 kuna

-

višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

1.143.508,32 kuna

nepodmirene obveze iz 2015. godine
na dan 30.06.2016. godine
- nepodmirene obveze na dan 30.06.2016. godine
nastale tijekom 2016. godine
sveukupno

827.415,57 kuna
693.114,83 kuna
1.520.530,40 kuna

-

-

nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2016. godine

0,00 kuna
37.266,16 kuna
37.266,16 kuna
403.558,29 kuna

Ad.5.) Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje ovlaštenih mrtvozornika za područje Općine
Ribnik.
Općinski načelnik gosp. Željko Car, upoznao je vijećnike kako je Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb Karlovačke županije dostavio prijedlog za imenovanje dodatnih sedam ovlaštenih mrtvozornika za
područje Općine Ribnik.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA

Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08,
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i članka 31.
Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće
Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o prijedlogu za imenovanje
ovlaštenih mrtvozornika
za područje
Općine Ribnik
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Članak 1.
Ovom Odlukom predlaže se Županijskoj skupštini Karlovačke županije, da za ovlaštene
mrtvozornike za područje Općine Ribnik, pored već imenovanih temeljem Odluke o prijedlogu za
imenovanje ovlaštenog mrtvozornika za područje Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“
broj 05/14 i 11/15) i to:
 dr. med. Nikola Jelenčić iz Ozlja, Nikole Tesle 25, rođ. 1965. god., stručna sprema:
VSS,
 dr. med. Željko Maršić, specijalist opće medicine iz Karlovca, Sarajevska 2A, rođ.
1955. god., stručna sprema: VSS,
imenuje dodatnih sedmero zdravstvenih djelatnika za ovlaštene mrtvozornike za područje Općine
Ribnik i to:
1. Iva Kostolanji, med. sestra iz Karlovca, Dr. Ante Starčevića 23,
2. Boris Furač, dr. med. iz Karlovca, Luščić 41c,
3. Matija Radobuljac, med. tehničar iz Karlovca, Donja Švarča 79,
4. Mario Popovački, viši med. tehničar iz Karlovca, Mala Švarča 137A,
5. Perica Vucelić, viši med. tehničar iz Karlovca, P. Filipca 4,
6. Vladimir Omrče, med. tehničar iz Karlovca, V. Nazora 5 i
7. Marko Majstorović, med. tehničar iz Karlovca, Turanj 14 A.
Članak 2.
Ova Odluka dostaviti će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke
županije, A. Vraniczanya 6., Karlovac.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

Ad.6.) Donošenje Odluke o izradi geodetskog elaborata stanja nerazvrstane ceste.
Općinski načelnik gosp. Željko Car upoznao je vijećnike sa zahtjevom gosp. Zlatka Stubljara iz
Sopčić Vrha, koji za ucrtavanje kuće u postupku legalizacije treba od Općine Ribnik otkupiti
zemljište, a da bi isto mogao potrebno je da Općina ucrta u zemljišne knjige stvarno stanje
nerazvrstane ceste.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA
Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i
17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna
2016. godine, donosi
ODLUKU
o izradi geodetskog elaborata
izvedenog stanja
nerazvrstane ceste
Članak 1.
Općina Ribnik povjerava izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste u
naselju Sopčić Vrh, k.č. 1986, 1985, 1989 i 1987 k.o. Ribnik, tvrtki GEO-KOM d.o.o. za
geodetske usluge iz Duga Rese, Bana Josipa Jelačića 87, OIB: 84386181608.
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Članak 2.
Cijena izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste iz članka 1. ove
Odluke iznosi 10.000,00 kuna uključujući i PDV 25%.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016.
godinu, Program 01: Javna uprava i administracija, Aktivnost: Redovna djelatnost Jedinstvenog
upravnog odjela, A1001 01 (Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/15).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.
Ad.7.) Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova osnovnoškolskog obrazovanja u šk.god.
2016./2017.
Općinski načelnik gosp. Željko Car predlaže da Općina Ribnik i ove školske godine sufinancira
nabavku školske opreme sa iznosom od 500,00 kuna po učeniku za one učenike koji pohađaju PŠ
Ribnik. Općinski načelnik
Općinski načelnik ističe kako od 10 učenika od 1.-4. razreda koji žive na području Općine Ribnik,
samo njih 3 pohađa PŠ Ribnik, a 7 ide u OŠ Žakanje, tako da smatra da „ćemo si sami zatvoriti“
područnu školu.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA
Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i
17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna
2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju troškova
osnovnoškolskog obrazovanja
u šk.god. 2016./2017.
Članak 1.
Općina Ribnik sufinancirati će troškove osnovnoškolskog obrazovanja za učenike koji
pohađaju 1. – 4. razred u Područnoj školi Ribnik u školskoj godini 2016./2017. sa iznosom od
500,00 kuna po učeniku.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplatiti će se na žiro-račun roditelja učenika prema
popisu učenika koji će dostaviti OŠ Žakanje.
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Članak 2.
Sredstva za provedbu ove Odluke, planirana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016.
godinu, Program 07: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost: Financiranje troškova
školske prehrane i poklona učenicima PŠ Ribnik, A1007 01 („Glasnik Karlovačke županije“ broj
41/15).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.

Ad.8.) Donošenje Odluke o financiranju prehrane učenika PŠ Ribnik u šk.god. 2016./2017.
Općinski načelnik gosp. Željko Car predlaže da Općina Ribnik i ove školske godine financira u
cijelosti troškove prehrane za one učenike koji pohađaju PŠ Ribnik.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA
Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i
17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna
2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju prehrane
učenika PŠ Ribnik
u šk.god. 2016./2017.
Članak 1.
Općina Ribnik financirati će u cijelosti troškove školske prehrane za učenike koji pohađaju
Osnovnu školu Žakanje, Područnu školu Ribnik u školskoj godini 2016./2017.
Članak 2.
Troškovi školske prehrane iz članka 1. ove Odluke, plaćati će se na žiro-račun OŠ Žakanje
po ispostavljenim računima, a prema specifikaciji i računu „Pekare Mus“, koji će biti sastavni dio
računa OŠ Žakanje te će ista uz ispostavljeni mjesečni račun dostaviti Općini Ribnik i presliku
računa „Pekare Mus“.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ove Odluke, planirana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016.
godinu, Program 07: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost: Financiranje troškova
školske prehrane i poklona učenicima PŠ Ribnik, A1007 01 („Glasnik Karlovačke županije“ broj
41/15).
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.
Ad.9.) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova boravka djece sa
područja Općine Ribnik u dječjem vrtiću u pedagoškoj godini 2016./2017.
Općinski načelnik gosp. Željko Car predlaže da Općina Ribnik i ove pedagoške godine sufinancira
boravak djece u dječjem vrtiću sa 800,00 kuna po djetetu.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA

Na temelju članka 15.a, članka 23. i članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik
("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25.
redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja
troškova boravka djece sa područja Općine Ribnik
u dječjem vrtiću u pedagoškoj godini 2016./2017.
Članak 1.
Ovo Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova boravka djece sa područja
Općine Ribnik u dječjem vrtiću u pedagoškoj godini 2016./2017.
Članak 2.
Boravak djece u Dječjem vrtiću, u smislu ove Odluke, obuhvaća programe odgoja,
obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruje u dječjem vrtiću.
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću ostvaruje se za djecu koja,
kao i njihovi roditelji, imaju prebivalište i boravište na području Općine Ribnik.

Da bi roditelji ostvarili pravo na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, Jedinstveni
upravni odjel Općine Ribnik izdaje odgovarajuću potvrdu za koju je potrebno dostaviti:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslike osobnih iskaznica za oba roditelja,
- potvrde o prebivalištu za oba roditelja,
- potvrdu o prebivalištu za dijete za koje se traži sufinanciranje,
- rodni list za dijete za koje se traži sufinanciranje i
- dokaz da je dijete upisano u dječji vrtić.
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Članak 4.
Sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću osiguravaju se u
Proračunu Općine Ribnik u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna po djetetu.
Sufinanciranje se realizira mjesečno prema ispostavljenom računu dječjeg vrtića.
Članak 5.
Podatke o djeci sa područja Općine Ribnik, koja borave u dječjem vrtiću, dječji vrtić
obvezan je dostavljati Općini Ribnik prilikom dostave mjesečnog računa.
Članak 6.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016. godinu,
Program 06: Predškolski odgoj, Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, A1006
01 („Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/15).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.
Ad.10.) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu financiranja troškova pohađanja programa
predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u pedagoškoj godini 2016./2017.
Općinski načelnik gosp. Željko Car predlaže da Općina Ribnik i ove pedagoške godine financira
pohađanje programa predškole u dječjem vrtiću sa 200,00 kuna po djetetu.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA
Na temelju članka 15.a, članka 23.a i članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik
Karlovačke županije" broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj
sjednici održanoj dana 1. rujna 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i načinu financiranja
troškova pohađanja programa predškole
za djecu sa područja Općine Ribnik
u predškolskoj godini 2016./2017.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način financiranja troškova pohađanja programa
predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u dječjem vrtiću „Čarolija“ u Žakanju u
predškolskoj godini 2016./2017. koja počinje 05.09.2016. godina, a završava 14.06.2017. godine.
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Članak 2.
Program predškole obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi koji se ostvaruje u dječjem vrtiću. Program predškole obvezan je za svu djecu u
godini dana prije polaska u osnovnu školu.
Članak 3.
Pravo na financiranje troškova pohađanja programa predškole u dječjem vrtiću imaju sva
djeca koja, kao i njihovi roditelji, imaju prebivalište i boravište na području Općine Ribnik.
Članak 4.
Sredstva za financiranje troškova programa predškole u dječjem vrtiću osiguravaju se u
cijelosti u Proračunu Općine Ribnik.
Financiranje se realizira mjesečno prema ispostavljenom računu dječjeg vrtića.
Članak 5.
Podatke o djeci sa područja Općine Ribnik, koja pohađaju program predškole, dječji vrtić
obvezan je dostavljati Općini Ribnik prilikom dostave mjesečnog računa.
Članak 6.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016. godinu,
Program 06: Predškolski odgoj, Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, A1006
01 („Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/15).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.
Ad.11.) Donošenje Odluke o financiranju troškova osobnog asistenta u programu predškole.
Općinski načelnik gosp. Željko Car upoznao je vijećnike kako je Dječji vrtić Čarolija iz Žakanja,
Žakanje 59D dostavio zahtjev Općini Ribnik da podmiri troškove osobnog asistenta i pohađanje
obaveznog programa predškole za djevojčicu Hanu Priselac iz Ribnika, Ribnik 7A, koja treba
predškolu pohađati dvije godine. Načelnik ističe, kako prema zakonu, ne postoji obveza lokalne
samouprave da financira troškove osobnog asistenta, ali s obzirom da sustav nije riješio navedeni
problem, predlaže da Općina pomogne obitelji Priselac.

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13 i 17/16),
Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna 2016.
godine, donijelo je
ODLUKU
o financiranju troškova
osobnog asistenta
u programu predškole
Članak 1.
Temeljem zahtjeva Dječjeg vrtića Čarolija iz Žakanja, Žakanje 59D i priložene liječničke
dokumentacije, Općina Ribnik podmirivati će troškove osobnog asistenta i pohađanje obaveznog
programa predškole za djevojčicu HANU PRISELAC iz Ribnika, Ribnik 7A, rođ. 27.3.2012.
godine pri Dječjem vrtiću Čarolija u pedagoškoj godini 2016./2017., a koja traje od 5.9.2016. do
14.6.2017. godine.
Program predškole biti će prilagođen sposobnostima i potrebama djevojčice u cilju
poboljšanja njenog stanja i napretka.
Članak 2.
Troškovi iz članka 1. ove Odluke ukupno mjesečno iznose 1.400,00 kuna, a sve obaveze
provođenja posebnog programa predškole preuzima Dječji vrtić Čarolija.
Financiranje će se vršiti mjesečno po ispostavljenom računu na žiro-račun Dječjeg vrtića
Čarolija.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016. godinu,
Program 06: Predškolski odgoj, Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, A1006
01 („Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/15).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.
Ad.12.) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika
srednjih škola sa područja Općine Ribnik u šk.god. 2016./2017.
Općinski načelnik gosp. Željko Car predlaže da Općina Ribnik i dalje sufinancira prijevoz sa
12,5% limitirane cijene mjesečne učeničke karte.
Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je
ODLUKA
Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13 i 17/16),
Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj dana 1. rujna 2016.
godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza
učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik
u školskoj godini 2016./2017.
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Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika
srednjih škola sa područja Općine Ribnik u školskoj godini 2016./2017.
Članak 2.
Prijevozom učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik, u smislu ove Odluke, smatra
se putnički javni linijski prijevoz autobusom od mjesta prebivališta do mjesta školovanja (u
daljnjem tekstu: prijevoz učenika).
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju učenici koji ispunjavaju slijedeće
uvjete:
-

da su redoviti učenici srednjih škola na području Karlovačke županije,
da učenici redovito kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog
javnog linijskog prijevoza,
da im je prebivalište na području Općine Ribnik.
Članak 4.

Općina Ribnik sufinancirati će 12,50% limitirane cijene mjesečne učeničke karte.
Subvencija se realizira mjesečno prema prijevozniku temeljem fakture s popisom učenika
koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke.
Članak 5.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik za 2016.
godinu, Program 07: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza
srednjoškolaca, A1007 02 („Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/15).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.

Ad.13.) Pitanja i prijedlozi.
Općinsko vijećnik gosp. Dario Golubić postavio je pitanje šta je sa psima u zgradi u Ribniku 7a.
Na pitanje je odgovorio Općinski načelnik gosp. Željko Car i to da je stiglo mišljenje Ministarstva
uprave kako komunalni redar Grada Ozlja ne može obavljati navedene poslove za općinu Ribnik
temeljem ugovora o djelu. Načelnik ističe kako se pojavio sličan problem u Jasenovici, gdje je
situacija teža jer gđa. živi u teškim uvjetima i bez sanitarija.
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar smatra da se do kraja godine treba započeti sa
rješavanjem dokumentacije oko uređenja centra Ribnika.

13

Općinsko vijećnik gosp. Dario Golubić podsjetio je kako je dogovoreno da će načelnik, zamjenik
načelnika i predsjednik vijeća obaviti razgovor sa komunalnim radnikom gosp. Ivanom
Golubićem, a prema njegovim saznanjima to se nije dogodilo. Općinski načelnik je odgovorio
kako se ne radi o osobi već o funkcioniranju općine.

Završetak sjednice u 19:40 sati.

KLASA: 023-01/16-01/25
UR-BROJ: 2133/21-01-16-2
U Ribniku, dana 1. rujna 2016. godine

ZAPISNIČAR:
Ivana Jarmek

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar
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