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ZAPISNIK 

sa 17. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 01. srpnja 2019. godine 

 

Početak sjednice u 20:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

Mladen Klemenčić  

Dražen Jarnević 

Marijan Bert 

Nikola Mus 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI:  Ana Lorković – opravdala izostanak poslovnim obvezama 

Gabi Tomašić 

 

Sjednici prisustvuje:   Željko Car, Općinski načelnik  

         

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) Projekt Društveni dom. 

4) Pitanja i prijedlozi. 

 

S obzirom da nije bilo dopune dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar 

dao je dnevni red na glasanje. 

 

Predloženi dnevni red usvojen sa 5 (pet) glasova „za“. 

 

 

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 rekao je kako su bili na terenu i mjerili za projekt Wifi. 
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Ad.3.) Projekt Društveni dom. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car upoznao je vijećnike da je bilo javno otvaranje ponuda te da je 

pristigla samo jedna ponuda AB gradnje koja iznosi cca 5 mil kuna. Općina ima osigurano samo 4 

mil kn. Nedostaje 1,2 mil kn što je velik problem.  

 

Načelnik je pojasnio redoslijed radnji; 

1. Donošenje odluke o odabiru. 

2. Sklapanje ugovora o nabavi . 

3. Dobivanje 50% avansa. 

4. Po privremenim situacijama se podnose zahtjevi, onda stiže novac. 

Vezano uz kreditno zaduženje, potrebna je suglasnost Ministarstva financija odnosno Vlade 

(20% vlastitih prihoda: porez + komunalna naknada). Mogućnost vraćanja kredita cca 

200.000,00 kn godišnje (5-6 god). 

5. Rok izvođenja radova je 8 mjeseci. 

 

Nakon kraće rasprave dogovoreno je da se od konzultanta zatraže dodatna pojašnjenja oko rokova 

i procedure provođenja projekta. 

 

 

Ad.4.) Pitanja i prijedlozi. 

 

Vijećnik Nikola Mus pitao je što je sa Starim gradom, nije pokošeno. Načelnik je odgovorio da 

Stari grad ima vlasnika. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar rekao je kako je prostor ispred tvornice u 

Ribniku ruglo „šikara“.  

 

 

 

Završetak sjednice u 21:00 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/19-01/17 

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

U Ribniku, dana 01. srpnja 2019. godine 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek                Nikola Dolinar 


