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Izvod iz   ZAPISNIKA 
 s 12. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA, održane 10.rujna 2018. godine u  
prostoriji Općine - vijećnici. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, pozivom KLASA: 021-05/18-
01/15,URBROJ: 2109/9-18-1 dana 6. rujna 2018. godine. 
 Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio, da je sjednici nazočno 12 vijećnika, odnosno vijećnica i to: 
Bartolić Manuela, Hertelendi Ivan, Horvat Antun, Kadija Damir, Kos Ivan,  Maltar Slavica,  Šebeštjan 
Željko, Blaženka Zvošec, Knez Kristina, Golub Vedran, Radmanić Zoran  i Vugrinačić Stanko. Budući da je  
sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika, Predsjednik je konstatirao da sjednica može započeti.  
 Sjednica je započela u 15,30 sati, a zapisnik na sjednici vodila je Karolina Bajkovec Horvat. 
 Osim vijećnika, sjednici Općinskog vijeća bio je prisutan Općinski načelnik Ljubomir Grgec i njegov 
zamjenik Roberto Ujlaki, pročelnica JUO Karolina Bajkovec Horvat te Vesna Makovec, direktorica Urbie, 
tvrtke koja je izradila prijedlog II.izmjena i dopuna prostornog plana Općine. 
 Prije prelaska  na dnevni red Predsjednik vijeća otvorio je aktualnih „pola sata“ i dao riječ Načelniku. 
Načelnik je govorio o pripremama za Dane Kotoribe i pozvao vijećnike da se odazovu i prisustvuju svim 
događanjima.  
 Za riječ se javio vijećnik Zoran Radmanić s pitanjem o cesti Goričan -Kotoriba odnosno želio je 
prokomentirati izjavu ravnateljice Žuc-a o zaštićenom krajobrazu u novinama. Zanimalo ga dali je to 
službeno objašnjenje i konstatirao da i dalje nije jasno iz kojeg razloga bi asfaltirana cesta bila protivna 
krajobrazu. Načelnik mu je odgovorio da je takvo službeno izvješće (kao iz njegovog upita o novinama) 
dobila i Općina. 

Kako se  nitko dalje 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. PRIJEDLOG Odluke o donošenju II.izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 
Kotoriba  

 
 
 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 (12 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 11. sjednice Općinskog vijeća, zapisnik se smatra 
usvojenim. 
 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća  otvorio  je raspravu, te pozvao načelnika  da pojasni točku dnevnog reda. 
U raspravi su sudjelovali Načelnik, Vesna Makovec i vijećnik Ivan Kos.  

           Kako se nitko više nije javio za raspravu Predsjednik je Prijedlog Odluke o donošenju II.izmjena i 
dopuna prostornog plana uređenja Općine Kotoriba dao na glasanje.  
 Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO (12 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o donošenju II.izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kotoriba. 

 
 
Sjednica  je završila u 16 ,00 sati.  
                              
ZAPISNIČAR                           Za točnost izvoda jamči i  ovjerava                 PREDSJEDNIK      
                                                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                                                                                               
Ljubica Maltar,v.r.                   Pročelnica JUO:                                      
                                                     Karolina Bajkovec Horvat                                 Stanko Vugrinčić, v.r. 
 

 


