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I S P R A V A K 

ZAPISNIKA 

sa 18. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 08. srpnja 2019. godine 

 

Početak sjednice u 20:10 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

Mladen Klemenčić  

Dražen Jarnević 

Marijan Bert 

Nikola Mus 

Ana Lorković 

Gabi Tomašić 

 

Sjednici prisustvuje:   Željko Car, Općinski načelnik  

         

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je prisutno 7 (sedam) 

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: 

Projekt Društveni dom. 

Ad.1.) Donošenje Odluke. 

Ad.2.) Donošenje Odluke o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu i 

Projekcija za 2020. i 2021. godinu nakon 2. izmjena i dopuna. 

 
Predloženi dnevni red usvojen sa 7 (sedam) glasova „za“. 

 

Projekt Društveni dom. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar zahvalio se na dolasku i podsjetio kako je 

jutros održan Kolegij župana. Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je kako moramo donijeti 

tešku odluku, ići u projekt ili odustati, te ponovio korake koji slijede: 

1. Odluka da li se ide u provedbu projekta ili ne (Danijela Marinić je rekla da je rok za 

donijeti odluku 10.07., a neki drugi da je rok 1 mjesec). 

2. Dokumentacija o provedbi javne nabave dostavlja se u APPRRR nakon čega oni 

provjeravaju istu te izdaju odluku o dodjeli sredstava 50 % avans. Ako nešto nije u redu 

mogu umanjiti iznos od 3,8 mil kn. 

3. Ukoliko se u toku izvođenja radova pojave dodatni troškovi, općina ih mora platiti. 

4. Za tih 1,2 mil kn nejasno je da li se smatra dvostrukim financiranjem. 

5. Potrebna je suglasnost Vlade RH za zaduženje, a kredit se mora razvući na 7-8 godina. 

Grubo 200.000,00 kuna bi se godišnje moglo vraćati kredita. 

 

Predsjednik vijeća gosp. Nikola Dolinar smatra da se nebi trebalo odustati sada kada se došlo tako 

daleko te da je to zadnja šansa da se u Ribniku nešto napravi. 

 

Gđa. Gabi Tomašić rekla je da je to velik novac te da treba biti i malo realan te je dobronamjerno 

napomenula načelniku da zbog sebe dobro razmisli što potpisuje. 
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Gđa. Ana Lorković smatra kako se o tome trebalo prije razmišljati te je izrazila zabrinutost da neće 

biti novaca za djecu i socijalno ugrožene. 

Načelnik gosp. Željko Car smatra da dok se ne dobije kredit od banke, ne bi se smjelo započeti sa 

radovima. 23.07. je rok za dostavu dokumentacije o provedenom postupku javne nabave u 

APPRRR i traženje avansa.  

 

Vijećnik gosp. Dražen Jarnević smatra kako dosta stvari nije jasno; što je dvostruko financiranje te 

da li se treba zadužiti za iznos od 50% + razliku. 

 

Vijećnik gosp. Mladen Klemenčić smatra da Općina nebi trebala odustati od provedbe projekta te 

da „tko ne riskira ne profitira“.  

 

Vijećnik gosp. Marija Bert smatra da vijećnici trebaju pomoći načelniku da donese odluku i da 

stanu iza njega.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar smatra da bi bilo suludo odustati. Ako se uđe u 

projekt, par godina će se samo to raditi.  

 

Općinski načelnik predlaže zatvaranje financijske konstrukcije i Rebalans proračuna kako slijedi: 

Vrijednost projekta 5.500.000,00 kuna 

Izvori financiranja 3.800.000,00 kuna  sredstva EU 

   1.700.000,00 kuna kreditno zaduženje 

 

Ad.1.) Donošenje Odluke. 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 35. 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 – pročišćeni 

tekst, 137/15 i 123/17), članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 18. redovnoj sjednici održanoj dana 08. 

srpnja 2019. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 
 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće suglasno je da se ide u provedbu projekta aktivnost K1016 05 Kapitalni 

projekt "Građenje i opremanje vatrogasnog doma, društvenog doma i turističkog informativnog 

centra; Rekonstrukcija zgrade javne namjene (zgrada DVD-a Ribnik) u naselju Ribnik". 

 

Članak 2. 

 

Općinsko vijeće suglasno je da se Općina Ribnik zaduži, uz suglasnost Vlade RH, za iznos 

od 1.700.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 
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Općinsko vijeće suglasno je, da se Ugovorom sa izvođačem radova regulira da, ukoliko 

Općina Ribnik ne dobije suglasnost Vlade RH za zaduženje, odustaje od provedbe projekta iz 

članka 1. ove Odluke. 

 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

Ad.2.) Donošenje Odluke o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu i Projekcija 

za 2020. i 2021. godinu nakon 2. izmjena i dopuna. 

 

 

Sa 7 (sedam) glasova „za“, donesena je  

 

ODLUKA 

 

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

136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” 

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

sjednici održanoj dana 08. srpnja 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 

o donošenju Proračuna Općine Ribnik 

za 2019. godinu i 

Projekcija za 2020. i 2021. godinu 

nakon 2. izmjena i dopuna 

 
 

I OPĆI DIO 

Članak 1. 

 

Proračun Općine Ribnik za 2019. godinu sadrži: 

 

 

PRIHODI – RASHODI 

 

 

PRORAČUN ZA 2019. GODINU 

 

Ukupni prihodi 

Višak prihoda iz 2018. godine 

Ukupan Proračun za 2019. godinu 

7.493.790,83 

   219.209,17 

7.713.000,00 

Ukupni rashodi 7.713.000,00 

 

 

Članak 2. 
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Prihodi i rashodi Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu, po razredima, 

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

kako slijedi: 

 
 

 

 

 

Završetak sjednice u 21:40 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/19-01/18 

UR-BROJ: 2133/21-01-19-2 

U Ribniku, dana 08. srpnja 2019. godine 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek                Nikola Dolinar 


