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IZVOD IZ   ZAPISNIKA 
 s 11. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA, održane 23.kolovoza 2018. godine u  
prostoriji Općine - vijećnici. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, pozivom KLASA: 021-05/18-
01/13,URBROJ: 2109/9-18-1 dana 16. kolovoza 2018. godine. 
 Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio, da je sjednici nazočno 11 vijećnika, odnosno vijećnica i to: 
Bartolić Manuela, Hertelendi Ivan, Horvat Antun, Kadija Damir, Kos Ivan,  Maltar Slavica,  Šebeštjan 
Željko, Blaženka Zvošec, Matoš Snježana, Radmanić Zoran  i Vugrinačić Stanko, dok su svoj izostanak 
opravdali  i Vedran Golub i Knez Kristina. Budući da je  sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika, 
Predsjednik je konstatirao da sjednica može započeti.  
 Sjednica je započela u 19,00 sati, a zapisnik na sjednici vodila je Ljubica Maltar. 
 Osim vijećnika, sjednici Općinskog vijeća bio je prisutan Općinski načelnik Ljubomir Grgec i njegov 
zamjenik Roberto Ujlaki, zaposlenici JUO Općine Bernarda Latin, Karolina Bajkovec Horvat i Ljubica 
Maltar, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja Mladen Grubić, Velimir Kelkedi i Dora Vadlja. 
 Prije prelaska  na dnevni red Predsjednik vijeća zamolio je  načelnika da   ukratko upoznao prisutne 
vijećnike o događanjima između dvije sjednice. 
 Tako je Načelnik pobrojao aktivnosti, naveo je kako je u toku realizacija Programa „zaželi“ kao 
pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, započeli su radovi na sanaciji Duge ulice, dogovara se oko 
troškovnika o izradi rasvjete u Domu kulture kao i klime, radi se na pripremama za Dane Kotoribe koji će se 
održati 14.15.i 16.09 te je održana je  javna rasprava o izmjenama prostornog plana. 
 Za riječ se javila vijećnica Snježana Matoš koja se interesirala oko realizacije zamolbi koje je uputila 
Načelniku za nabavku kompjutera i zamjenu keramičkih pločica na ulazu u sportsku dvoranu. Načelnik je 
odgovorio kako će još vidjeti i sa Županijom da li će se oni uključiti u sufinanciranje istih zahtjeva. 
 Za riječ se javio vijećnik Zoran Radmanić koji je iskazao nezadovoljstvo oko izgradnje ceste prema 
Goričanu,. Načelnik je odgovorio kako je već reagirao kod ŽUC-a i da mu je obećano kako će dobiti na 
pismeno  od ravnateljice što se dogodilo s cestom, tada će se poduzeti određene mjere. 
 Za riječ se javio vijećnik Kos Ivan koji je u ime mještana iz ulice N.Tesle pitao  tko je financirao 
prilaze dvorištima dok se gradila pješačka staza. Načelnik je odgovorio da je Općina financirala pripremu, a 
asfalt je morao svako platiti „Tegri“ takvo je pravilo već od ranije da ulica ima jednaku formu i lijepo izgleda. 
 
 
Kako se  nitko nije javio za riječ, Predsjednik je zaključio „aktualnih pola sata“ i za sjednicu predložio 
slijedeći 
      

d n e v n i   r e d: 

1. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika Općine Kotoriba za razdoblje siječanj-
lipanj 2018. godine. 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kotoriba na dan 30.06.2018. godine s 
polugodišnjim izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Kotoriba za razdoblje od 
1.1.- 30.6.2018. godine. 

3. PRIJEDLOG Odluke o imenovanju predstavnika Općine Kotoriba u projektu „Sustav odvodnje i  
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“. 

4. PRIJEDLOG Odluke o naknadi predsjedniku i članovima  Socijalnog vijeća. 
5. PRIJEDLOG Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. 
6. PRIJEDLOG odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kotoriba udrugama koje obilježavanju 

desetljeća rada. 
7. PRIJEDLOG Odluke o javnim priznanjima Općine Kotoriba. 
8. PRIJEDLOG Odluke o suglasnosti NK Graničaru za provedbu ulaganja na području Općine 

Kotoriba. 
9. PRIJEDLOG Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kotoriba unutar Mjere 

07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ iz programa ruralnog razvoja republike 
hrvatske za razdoblje 2014. 2020.- projekt Rekonstrukcija zgrade stare škole u Kotoribi u kulturni i 
turističko-informativni centar. 
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 Predsjednik je pitao vijećnike da li imaju prijedloge za dopunu ili izmjenu dnevnog reda.  Kako se 
nitko nije javio za riječ Predsjednik je dao na glasovanje predloženi dopunjeni dnevni red, te konstatirao da 
je dnevni red prihvaćen  JEDNOGLASNO (11 glasova „ZA“). 
Prije prelaska na dnevni red, Predsjednik je pitao vijećnike da li imaju primjedbe na Zapisnik s prethodne 
sjednice Općinskog vijeća.  
Kako nitko nije imao primjedaba na  zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća, zapisnik se smatra 
usvojenim. 
 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća  otvorio  je raspravu, te pozvao načelnika  da pojasni polugodišnji izvještaj. 
Načelnik je zamolio vijećnike da pitaju oko nejasnoća iz izvješća.  
 U raspravi su sudjelovali Ivan Kos, Bernarda Latin i načelnik. 
            Kako se nitko više nije javio u  raspravu Predsjednik je Prijedlog polugodišnjeg izvješća Načelnika  
dao na glasanje . 
 Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO (11 glasova „ZA“) prihvaćeno 
Polugodišnje Izvješće o radu  općinskog načelnika Općine Kotoriba za razdoblje siječanj-lipanj 
2018. godine.  
 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao načelnika pojasni polugodišnji izvještaj proračuna. 
Za riječ se javio Načelnik koji je iznio da se za pojašnjenja obrate Bernardi Latin koja knjiži proračun 
Općine. 
 Kako nije bilo rasprave Predsjednik je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna dao 
na glasanje. 
 Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju  proračuna na dan 30.06.2018.godine. 
 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao Načelnika da pojasni Odluku. U raspravi su 
sudjelovali Ivan Kos i Načelnik. 
          Kako se nitko dalje nije javio za riječ, Predsjednik je zaključio raspravu i dao Odluku o imenovanju 
predstavnika Općine Kotoriba u projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 
D.Dubrava“ na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o  imenovanju predstavnika Općine Kotoriba u projektu „Sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“.  
 
 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

         Predsjednik vijeća otvorio je raspravu , te zamolio  načelnika da pojasni odluku. 
Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku o naknadi predsjedniku i članovima 

Socijalnog vijeća dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o  naknadi predsjedniku i članovima Socijalnog vijeća. 
 
 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu te zamolio pročelnicu da pojasni odluku.  
U raspravu su sudjelovali Načelnik i Željko Šebeštjan. 
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Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o  mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
otpada odbačenog u okoliš. 

 
6. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća pojašnjava kako takve odluke do sada nije bilo, a postoji potreba da se regulira 
ovom odlukom kako bi se automatski mogla priznanja dijeliti udrugama koje slave desetljeće rada. 
 Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku o dodjeli javnih priznanja udrugama koje 
obilježavaju desetljeće rada dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o  dodjeli javnih priznanja Općine Kotoriba udrugama koje obilježavaju desetljeća rada. 
 
 

7. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća pojašnjava da je on ujedno i predsjednik povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, 
te je iznio kako se o svakom pristiglom prijedlogu pomno razmotrilo te je na kraju donijeta odluka kakvu 
smo dostavili u prilogu. 
 Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku o dodjeli javnih priznanja  dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o  dodjeli javnih priznanja Općine Kotoriba. 
 
 
 

8. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća dao je riječ vijećniku Zoranu Radmanić da pojasni predloženu Odluku o suglasnosti 
NK „Graničaru“. U raspravi su sudjelovali predsjednik vijeća Stanko Vugrinčić, Zamjenik načelnika Roberto 
Ujlaki, vijećnik Ivan Kos i Načelnik.   
 Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku o suglasnosti NK „Graničaru“ za 
provedbu ulaganja na području Općine Kotoriba dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o  suglasnosti NK GRANIČARU za provedbu ulaganja na području Općine Kotoriba. 
 
 

9. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća zamolio je Načelnika da obrazloži Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području Općine Kotoriba unutar Mjere 07. Tako je Načelnik pojasnio da je opis projekta dostavljen na uvid 
svim vijećnicima, te je komentirao da će vrlo loše biti ako projekat ne prođe jer svi vidimo na što nam liči 
stara školska zgrada, to je jedino rješenje da se nešto napravi iz sredstava  fondova jer mi ta financijska 
sredstva nemamo. 
  Kako se  nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku o suglasnosti  za provedbu ulaganja na 
području Općine Kotoriba unutar Mjere 07 dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o  suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kotoriba unutar Mjere 07 
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.- projekt Rekonstrukcija zgrade stare škole u  Kotoribi u kulturni-
informativni centar (zgrada javne namjene). 
 
Sjednica  je završila u 19 ,50 sati.  
                        
      
ZAPISNIČAR                           Za točnost izvoda jamči i  ovjerava                 PREDSJEDNIK      
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                                                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                                                                                               
Ljubica Maltar,v.r.                   Pročelnica JUO:                                      
                                                     Karolina Bajkovec Horvat                                 Stanko Vugrinčić, v.r. 
 

 


