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   IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 s 10. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA, održane 17. srpnja  2018. godine s 
početkom u 19,30 sati  u  prostoriji Općine - vijećnici. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, pozivom KLASA: 021-05/18-
01/10,URBROJ: 2109/9-18-1 dana 10. srpnja 2018. godine. 
 Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, odnosno vijećnica i 
to: Bartolić Manuela, Matoš Snježana, Hertelendi Ivan, Horvat Antun, Kadija Damir, Knez Kristina,  Maltar 
Slavica,  Šebeštjan Željko,Blaženka Zvošec, Ivan Kos,Vedran Golub, Zoran Radmanić,  i Vugrinačić 
Stanko. Budući da je na sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika, Predsjednik je konstatirao da sjednica 
može započeti. 
 Osim vijećnika, sjednici Općinskog vijeća bili su prisutni Općinski načelnik Ljubomir Grgec,njegov 
zamjenik Roberto Ujlaki i pročelnica JUO Općine Kotoriba Karolina Bajkovec Horvat. 
 Sjednica je započela u 19,30.sati, a zapisnik na sjednici vodila je Karolina Bajkovec Horvat. 

Prije prelaska na dnevni red Načelnik je ukratko upoznao prisutne vijećnike s aktivnostima od 
posljednje sjednice. Upoznao ih je sa projektom rekonstrukcije „Stare škole“ u  Kotoribi i ukratko objasnio 
probleme s izgradnjom ceste Kotoriba - Goričan. Zatim je izvjestio o prijenosu utakmica svjetskog 
nogometnog prvenstva na prostorima novootvorene tržnice u Kotoribi i radovima vezanim uz industrijsku 
zonu JUG. Na kraju je obavijestio vijećnike da je i ove godine organiziran autobus za Hotizu i pozvao ih da 
se odazovu u što većem broju.  

Kako nitko nije imao pitanja, Predsjednik je predložio sljedeći dnevni red:  
 

 
 
 

d n e v n i   r e d: 

 
 

1. PRIJEDLOG 1.Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Kotoriba za 2018. godinu 

2. PRIJEDLOG 1.Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kotoriba za 2018. godinu 

3. PRIJEDLOG Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kotoriba 
4. PRIJEDLOG Odluke o suglasnosti NK Graničaru za provedbu ulaganja na području Općine Kotoriba  
5. 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 Kombinirani projekt objekta javne namjene – 
rekonstrukcija i opremanje zgrade stare škole u Kotoribi u svrhu uspostave kulturnog i turističko-
informativnog centra  

 

 
Predsjednik je za predloženi dnevni red pitao vijećnike da li imaju primjedbe ili dopune. Kako se nitko 

nije javio za riječ Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasanje. Nakon glasanja Predsjednik je 
konstatirao da je JEDNOGLASNO (13 glasova „ZA“) prihvaćen predloženi dnevni red. 

Predsjednik je pitao vijećnike da li imaju primjedbe na Zapisnik s prethodne sjednice Općinskog 
vijeća. Kako nitko nije imao primjedbi na Zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća, Zapisnik se smatra 
usvojenim. 
 
 
 
 

 
1. TOČKA DNEVNOG REDA 
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Predsjednik vijeća je otvorio raspravu.Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao Ivan Kos, Zoran 
Radmanić i Načelnik, Predsjednik je Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2018. godinu dao na glasanje. 

Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da su JEDNOGLASNO (13 glasova „ZA“) prihvaćene 
1.izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Kotoriba za 2018. godinu. 
 
 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. Kako nije bilo rasprave Predsjednik je prijedlog 1. Izmjena i 
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2018. godinu dao 
na glasanje. 

Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da su JEDNOGLASNO (13 glasova „ZA“) prihvaćene 
1.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 
2018. godinu. 
 
 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća uvodno je rekao da su vijećnici dobili potrebne materijale, te dao riječ Općinskom 
Načelniku koji je ukratko objasnio prijedlog Odluke. Kako nije bilo rasprave Predsjednik je prijedlog Odluke 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kotoriba  dao na glasanje. 
 Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (13 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kotoriba 
 
 

4. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Željko Šebeštjan,Zoran 

Radmanić i Ivan Kos, zaključeno je da je prilog Odluke „Opis projekta“ koji je sastavni dio prijedloga Odluke 

nepotpun te je predloženo da se Odluka odgodi za sljedeću sjednicu. Općinsko vijeće odlučilo je da se 

prijedlog Odluke s ispravnim prilogom „Opisom projekta“ stavi na dnevni red iduće sjednice Općinskog 

vijeća.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Željko Šebeštjan, 

Roberto Ujlaki i Pročelnica JUO, zaključeno je da je prilog Odluke „Opis projekta“ koji je sastavni dio 

prijedloga Odluke nepotpun te je predloženo da se Odluka odgodi za sljedeću sjednicu. Općinsko vijeće 

odlučilo je da se prijedlog Odluke s ispravnim prilogom „Opisom projekta“ stavi na dnevni red iduće 

sjednice Općinskog vijeća.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                 
   
Sjednica  je završila u 20,20 sati.  
                              

 

ZAPISNIČAR                           Za točnost izvoda jamči i  ovjerava:                   PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                                                               
Karolina Bajkovec Horvat                   Pročelnica JUO:                                       Općinskog vijeća 
                                                     Karolina Bajkovec Horvat                                 Stanko Vugrinčić, v.r. 
 

 

 


