
ZAPISNIK 

sa 1. izvanredne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

koja je održana  

dana 29. prosinca 2020. godine 
 

Početak sjednice u 18:00 sati. 
 

Nazočni: Općinski vijećnici Gabi Tomašić, Ana Lorković, Nikola Dolinar, Marijan Bert, 

Dražen Jarnević, Nikola Mus,  Mladen Klemenčić, načelnik općine Željko Car i zamjenik Jože 

Želježnjak. 

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je sjednici prisustvovalo 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: 

 

 

1) Donošenje Odluke o novčanoj pomoći potresom pogođenim područjima u Republici 

Hrvatskoj. 

2) Donošenje Odluke o podmirenju troškova DVD-a Ribnik i DVD-a Lipnik. 

 

 

Ad.1.) Donošenje Odluke o novčanoj pomoći potresom pogođenim područjima u 

Republici Hrvatskoj. 

 

Općinski načelnik rekao je da su razmjeri potresa veliki i da je pomoć stradalom području 

potrebna odmah. Predlaže da se sa iznosom od 10.000,00 kuna pomogne stradalima od potresa 

Sisačko moslavačke županije i da se sa 10.000,00 kuna pomogne Gradu Zagrebu što smo 

propustili u ožujku. Podsjeća da nam je Grad Zagreb bio donator 2018. godine prilikom 

podizanja spomenika Jurju Križaniću te da se radi o pomoći ali i lijepoj gesti. Marijan Bert 

smatra da je pomoć potrebnija stradalima u Sisačko moslavačkoj županiji. Načelnik je 

odgovorio da će biti prilike da konkretno pomognemo samo područje Banije. 

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

 

ODLUKA 

 



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 1. izvanrednoj sjednici 

održanoj dana 29. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o novčanoj pomoći 

potresom pogođenim područjima u Republici Hrvatskoj 

 

 

Članak 1. 

 

Novčana pomoć u iznosu od 10.000,00 kuna za područje pogođeno potresom Petrinje, 

Siska i Gline, odnosno Sisačko moslavačke županije, doznačiti će se na račun Hrvatskog 

crvenog križa otvoren pri Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR6923400091511555516, 

poziv na broj: 770. 

 

Članak 2. 

 

Novčana pomoć u iznosu od 10.000,00 kn za potresom pogođen područje Grada 

Zagreba, ispravi propušteno iz ožujka 2020. godine, doznačiti će se na račun Grada Zagreba. 

 

Članak 3. 

 

Da se spomenuti iznosi uplate odmah jer su sada najpotrebniji.   

 

Članak 4. 

 

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

županije“ 

 
 

Ad.2.) Donošenje Odluke o podmirenju troškova DVD-a Ribnik i DVD-a Lipnik. 

Općinski načelnik rekao je da je sasvim izvjesno da će snage Civilne zaštite Općine Ribnik, 

odnosno vatrogasci DVD-a Ribnik i Lipnik biti upućeni na stradalo područje. U tom slučaju 

Općina Ribnik osigurati će im potrebnu logistiku odnosno hranu i piće, potreban materijal,  alat 

i gorivo ukoliko to ne dobiju iz drugih izvora. Općinsko vijeće jednoglasno je doneslo  

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

ODLUKA 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinski načelnik Općine Ribnik dana 29. prosinca 2020. godine, 

donio je 

 

 



O D L U K U 

o podmirenju troškova  

DVD-a Ribnik i DVD-a Lipnik 

 

 

Članak 1. 

 

Troškovi za potrebne namirnice za 24. satno dežurstvo kao i potrebna logistika DVD-a 

Ribnik i DVD-a Lipnik upućenih na područje pogođeno potresom u Sisačko moslavačkoj 

županiji, osigurati će se u Proračunu Općine Ribnik. 

 

Članak 2. 

 

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

županije“. 

 

 
 

 

Završetak sjednice u 20:00 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/20-01/26 

URBROJ: 2133/21-01-20-1 

U Ribniku, dana 29. prosinca 2020. godine 

 

 

 

 

 

 

 ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Željko Car, prof.                Nikola Dolinar 
 

 

 

 

 


