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ZAPISNIK 

sa 15. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 29. ožujka 2019. godine 

 

Početak sjednice u 19:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

Nikola Mus 

Mladen Klemenčić  

Dražen Jarnević 

Gabi Tomašić 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI:  Marijan Bert – opravdao izostanak putovanjem u inozemstvo 

Ana Lorković – opravdala izostanak poslovnim obvezama 

 

Sjednici prisustvuju:   Željko Car, Općinski načelnik  

    Jože Želježnjak, zamjenik Općinskog načelnika 

     

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 2018. godine.  

4) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 

2018. godinu.  

5) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu.  

6) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2018. 

godinu. 

7) Pitanja i prijedlozi. 

 

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

1) Donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći VZ Općine Ribnik. 

2) Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja za mjeru 4. Ulaganja u 

fizičku imovinu, podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, 

modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

 

 

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

02. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.  

4) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 

2018. godinu.  

5) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu.  

6) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2018. 

godinu. 

7) Donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći VZ Općine Ribnik. 

8) Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja za mjeru 4. Ulaganja u 

fizičku imovinu, podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, 

modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

9) 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 vijećnike o donesenom ispravku Odluke o 

jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođeno dijete („Jednokratna novčana naknada iz članka 1. 

ove Odluke, za novorođeno dijete, određuje se u iznosu od 4.000,00 kuna. Pravo na jednokratnu 

novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete.“). Vezano uz provedbu javne nabave 

za EU projekt, došlo je do promjene osobe koja će istu provoditi, te će umjesto Josipe Škrtić 

Pucarević istu provoditi Danijela Marinić. Općinski načelnik rekao je kako smo u Općini pisali dva 

projekta; 1. MRRFEU za ceste – Gornja Stranica do Kapelana, Veselići, Spudić Griče i 2. MGIPU 

za komunalnu opremu. Vezano uz modernizaciju cesta, načelnik napominje kako je važno da 

građani ne duguju Općini. Načelnik napominje, s obzirom na neke primjedbe sa terena da se 

stavlja „asfalt na asfalt“ da prilikom novog asfaltiranja učešće korisnika iznosi 30% investicije. 

Općina je postavila 2 kante za smeće uz D6, još ćemo 3 kante dobiti, a dogovoreno je da će ih 

prazniti Azelija eko d.o.o.. Održana je konferencija 12.03.2019. na temu „Razvoj cestovnog 

prometa na pravcu Novo Mesto – Karlovac – Bihać“  gdje je iznesen plan da će do 2022. god. Biti 

cesta od autoceste Zagreb-Ljubljana do Revoz-a, do 2026. god. do Jugorja, a do Metlike je u 

raspravi. Vlada RH uvrstila je D6 u strateški projekt za Karlovačku županiju. Nadalje, načelnik je 

rekao kako su bili geometri te da se ucrtava zgrada u Ribniku. Također, put Slak se ucrtava. U 

planu je i ucrtavanje puta za Obrh (Nives Karlovac). Ucrtavanje i rješavanje imovinsko pravnih 

poslova za groblja je pri kraju te bismo bili spremni javiti se na natječaje na koje planiramo. 

Općina je potpisala Sporazum o zajedničkoj suradnji za osnivanje Turističke zajednice područja 
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Kupa sa Grad Ozalj, Općina Draganić, Općina Kamanje, Općina Lasinja i Općina Žakanje. Što se 

tiče komunalnog redara, pretežno radi na šumskim putevima i otklanjanju štete na istima te 

provjerom čipiranja pasa. Načelnik smatra kako treba uputiti Apel za privatne šume, jer ćemo 

ostati bez šume Lipnik te pri tome traži podršku vijećnika. Na cesti Kobile – Gornje Griče imamo 

najgori asfalt, a svi preko nje prevoze drva, a trenutno se sprema izvesti oko 1.000 tona. Prijedlog 

plana gospodarenja otpadom za 2018.-2023. je na savjetovanju. Općinski načelnik podsjeća da je u 

nedjelju, 31.03.2019. vježba civilne zaštite u Lipniku te zahvaljuje zamjeniku Joži Želježnjaku na 

organizaciji i pripremi iste. Zamjenik Općinskog načelnika gosp. Jože Želježnjak poziva vijećnike 

na vježbu CZ na kojoj će sudjelovati 40-ak vatrogasaca (DVD Ribnik, DVD Lipnik i DVD 

Jurovo), HGSS, MUP i GDCK Ozalj. Općinski načelnik rekao je kako je Edo Popović predstavio 

knjigu „Čovjek i planina“ te da je to prva knjiga napisana u Gornjoj Stranici. 26.04.2019. godine 

gosp. Zvonko Ladešič predstaviti će autobiografsku knjigu „Tajna poslovnog uspjeha“. U sklopu 

projekta „PoKupi, iskoristi, očisti“ održati će se javne tribine na temu razvrstavanje otpada. 

Načelnik predlaže da se povodom Dana planeta Zemlje u suradnji sa Sportskim društvom 

Kostenjar očisti uz D6. Vijećnika gđa. Gabi Tomašić pitala je zašto su odpeljani zeleni otoci? 

Načelnik je odgovorio kako je zamjena za zelene otoke razvrstavanje otpada na kućnom pragu. 

Također, Općina je dobila račun po novom cjeniku, te da je prijedlog da se u Lipnik stavi veliki 

kontejner čije plaćanje bi se plačalo po pražnjenju. Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je 

kako je sa načelnikom Općine Žakanje razgovarao o prometnici D6 – Radenići – Pravutina, te 

kako je predložio da se taj problem stavi na međudržavnu razinu. Također, ima nekih prijedloga o 

gradnji POS stanova sa ciljem zadržavanja građana koji nemaju riješeno stambeno pitanje te 

doseljavanjem.   

 

 

 

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

01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.  

 

Općinski načelnik Općine Ribnik dana 22. ožujka 2019. godine, donio je Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine te isti 

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

izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. 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 15. redovnoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je  

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK  

ZA 2018. GODINU 

I. OPĆI DIO 

I. 

Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2018. godine, koje sadrži: 

 

- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2018. godini  1.792.997,89 kuna 

- višak prihoda iz 2017. godine                 820.618,88 kuna 
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sveukupno        2.613.616,77 kuna 

 

- ukupno izvršene rashode/izdatke u 2018. godini   1.724.269,62 kuna 

- plaćeni rashodi i izdaci u 2018. godini    2.268.622,45 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 01.01.2018. godine     820.618,88 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 31.12.2018. godine     344.994,32 kuna 

 

- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju      287.937,44 kuna 

 

- nepodmirene obveze iz 2017. godine  

na dan 31.12.2018. godine        0,00 kuna 

- nepodmirene obveze na dan 31.12.2018. godine           

nastale tijekom 2018. godine                     57.056,88 kuna 

     sveukupno             57.056,88 kuna  

 

- nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2018. godine                689.611,38 kuna 

 

- imovina = izvori vlasništva na dan 31.12.2018. godine           19.749.717,63 kuna 

 

 

 

Ad.4.) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik 

za 2018. godinu.  

 

Općinski načelnik podnio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu.  

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 

110/18) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 

04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 

2019. godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  

Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i  

uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Ribnik 

za 2018. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu, KLASA: 

400-05/19-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-19-10 od 25. ožujka 2019. godine. 
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Članak 2. 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2018. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

Ad.5.) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. 

godinu.  

 

Općinski načelnik podnio je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik za 2018. godinu. Načelnik je napomenuo kako se nije krpalo udarne 

rupe već je napravljeno preasfaltiranje. Načelnik je izrazio strepnju kod eventualnog uređenja cesta 

Kobile-Griče, da će sve potrgati zbog ogromnog izvoza posječenih stabala šuma. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 

110/18) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 

04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 

2019. godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  

Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja 

komunalne infrastrukture  

na području Općine Ribnik 

za 2018. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu, KLASA: 400-05/19-01/01, 

UR-BROJ: 2133/21-01-19-11 od 25. ožujka 2019. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2018. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 
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Ad.6.) Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2018. 

godinu. 

 

Općinski načelnik podnio je Izvješće o provedbi Plana gosodarenja otpadom Općine Ribnik za 

2018. godinu.  

 

Vijećnica gđa. Gabi Tomašić upitala je zašto se nema pravo jednom godišnje na besplatni 

kontejner? Vijećnik gosp. Nikola Mus postavio je pitanje zbog čega komunalno ne želi odvoziti 

papir? Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je da će navedena pitanja postaviti direktoru 

tvrtke Azelija eko d.o.o. 

 

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

 

ODLUKA 

Na temelju članka 20.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 

94/13, 73/17, 14/19) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj 

dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  

Izvješća  

o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Općine Ribnik 

za 2018. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Ribnik za 2018. godinu, KLASA: 351-02/17-01/02, UR-BROJ: 2133/21-01-19-

16 od 27. ožujka 2019. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2018. godinu iz članka 

1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

Ad.7.) Donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći VZ Općine Ribnik. 

 

Zamjenik Općinskog načelnika gosp. Jože Želježnjak rekao je da će 2020. godine DVD Ribnik 

obilježavati 70. godina djelovanja te kako se trenutno intenzivno radi na nabavci vatrogasne 

opreme potrebne za opremu vatrogasaca.  

 

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

 

Na temelju članka 10. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 

96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 15. redovnoj 

sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. 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 20.000,00 kuna na IBAN:   

HR112400008 1190256886 u svrhu nabave vatrogasne opreme. 

 

Članak 2. 

 

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 3. 

 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Ribnik za 2019. godinu, 

P1010, Program 10: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, A1010 01, Aktivnost: 

Protupožarna zaštita („Glasnik Karlovačke županije“ broj 51/18). 

 

Članak 4. 

 

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

županije“. 

 

 

Ad.8.) Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja za mjeru 4. Ulaganja u 

fizičku imovinu, podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, 

modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 

 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je kako je do 01.07.2019. rok za podnošenje prijava na 

mjeru 4.3.3. Ulaganja u šumsku infrastrukturu. Financiranje je 100%, a uvjet je da je u Planu 

Hrvatskih šuma (Graban-Gorica Lipnička) te da je 90% šuma (izgradio bi se asfaltirani put).  

 

 

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

 

ODLUKA 
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 

18/13, 17/16 i 04/18) Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj 

29. ožujka 2019. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja za mjeru 4. Ulaganja u fizičku imovinu, 

podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i 

prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. - 2020. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Ribnik za provedbu ulaganja na području 

Općine Ribnik unutar podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, 

modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

 

Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.god., 4.3.3. Ulaganja u šumsku 

infrastrukturu. 

 

Članak 3. 

U svrhu prijave ulaganja na natječaj u članku 2. ove Odluke, ovom Odlukom ujedno se 

daje i suglasnost za prijavu na natječaj. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

 
Ad.9.) Pitanja i prijedlozi. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar pitao je da li se šta poduzima vezano uz stan 

doktora s obzirom da je gđa. Danica Štajcer iskazala interes za najam. Općinski načelnik gosp. 

Željko Car pojasnio je da će biti javni natječaj pa će se zainteresirani moći javiti.  

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car izvjestio je vijećnike vezano uz put Slak kako gđa. Jasna Slak 

Fumić na dnevnoj bazi traži izvješće vezano uz asfaltiranje puta, a da je situacija takova da put nije 

ucrtan, te kako je pokrenuta procedura ucrtavanja puta koja traje cca pola godine, nakon čega će se 

napraviti troškovnik radova te će se tada obitelj Slak odlučiti da li će sufinancirati izgradnju u 

visini od 30% ukupnog troška izgradnje. O tome da je upis puta pokrenut obavijestio sam gđu. 

Slak Fumić, a to što zove i sve vijećnike smatram nepotrebnim.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar pitao je da li je podnesen zahtjev za čišćenje 

korita potoka. Vijećnik gosp. Nikola Mus rekao je kako je on osobno obišao teren sa gosp. 

Lendlerom ali da se nije moglo početi sa radovima zbog premokrog terena.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar predložio da se kolica za prijevoz pokojnika 

obnove i odvezu u mrtvačnicu Gornja Stranicam a da se za mrtvačnicu Lipnik kupe nova kao i 

kolica za vijence te razglas. 

 

Vijećnica gđa. Gabi Tomašić postavila je pitanje gdje je raspelo sa groblja Lipnik te kada će biti 

postavljeno natrag? Načelnik gosp. Željko Car odgovorio je da je raspelo kod Davora Obrovac koji 

će napraviti ojačanje od rosfraja te će se tada raspelo ubetonirati i ojačati tiplama.  
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Općinski načelnik gosp. Željko Car rekao je kako ga ljudi pitaju da li općina gradi odmorište? 

Općina je uputila dopis Hrvatskim cestama za izgradnju odmorišta po EU standardima, a da 

investicija gosp. Kuzmića u Veselićima nema veze sa Općinom s obzirom da Općina nemože 

ulagati u privatnu imovinu.  

 

 

 

 

Završetak sjednice u 21:30 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/19-01/15 

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

U Ribniku, dana 29. ožujka 2019. godine 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek                Nikola Dolinar 


