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 IZVOD IZ  ZAPISNIKA 
 s 13. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA, održane 26.studenog 2018. godine u  
prostoriji Općine - vijećnici. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, pozivom KLASA: 021-05/18-
01/16,URBROJ: 2109/9-18-1 dana 19. studenog 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,  Radmanić Zoran, Golub Vedran, Knez Kristina  i Vugrinačić Stanko, dok su svoj izostanak 
opravdale  i Blaženka Zvošec i Snježana Matoš. 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. 
 Prije prelaska  na dnevni red Predsjednik vijeća zamolio je  načelnika da   ukratko upozna prisutne 
vijećnike o događanjima između dvije sjednice. 
 Načelnik je dao kratko izvješće o održanim Danima Kotoribe. Naveo da je raskinut ugovor sa Janny 
j.d.o.o. zbog dugova i raspisan novi natječaj za zakup poslovnog prostora. Dug je predan na naplatu preko 
zadužnice koja je dana kao sredstvo osiguranja prilikom potpisivanja ugovora, a Općina će morati podmiriti 
troškove struje i vode kako bi mogla prostor dati dalje u najam. Načelnik je također upoznao prisutne da je 
završen javni natječaj za adaptaciju, dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Kotoriba i slijedi potpisivanje 
ugovora pa će radovi započeti početkom iduće godine. U Ulici Alojzije Stepinca, kod crkve su postavljeni 
betonski blokovi ( prepreke) zbog sigurnosti prometa, a na LAG-ov natječaj će se kandidirati projekat 
uređenja igrališta kod starog vrtića. Nadalje je načelnik upoznao prisutne da su krenuli razgovori oko 
dobivanja hitne medicinske  službe u Kotoribi , ali će o tome više na samoj točci dnevnog reda. Na samom 
kraju svog izlaganja Načelnik je još upoznao prisutne da je bio na sastanku u Mađarskoj gdje se 
razgovaralo oko inicijative dobivanja cestovnog graničnog prelaza preko starog željezničkog mosta. 
 Za riječ se javio vijećnik Zoran Radmanić koji nije zadovoljan  informacijom  oko cestovnog prelaza 
prema Mađarskoj i navodi da je takav prijedlog već prije dvadesetak godina bio od strane HŽ odbačeno 
kao neprihvatljiv. 
 Za riječ se javio predsjednik  vijeća Stanko Vugrinčić koji je naveo da je na sastanku Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića dobio informaciju da će Općina morati plaćati 80.000,00 kuna za najam prostora koji 
će koristiti Dječji vrtić  u vrijeme adaptacije postojećeg, što smatra da nije u redu, posebno s obzirom da 
Općina još uvijek otplaćuje kredit za Osnovnu školu. Načelnik je odgovorio kako je razgovarao sa 
Županijom,pod čijom je ingerencijom naša škola i da čeka njihov odgovor o konačnom iznosu. 
 
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. PRIJEDLOG Proračuna Općine Kotoriba za 2019.godinu s projekcijom na 2020.-2021.godinu. 
2. PRIJEDLOG Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kotoriba za 2019.godinu. 
3. PRIJEDLOG Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine  

Kotoriba za 2019. godinu. 
4. PRIJEDLOG Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2019. 

godinu. 
5. PRIJEDLOG Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade 

na području Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
6. PRIJEDLOG Programa javnih potreba u kulturi Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
7. PRIJEDLOG Programa javnih potreba u sportu Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
8. PRIJEDLOG Socijalnog programa Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
9. PRIJEDLOG Plana upravljanja imovinom Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
10. PRIJEDLOG Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kotoriba za 2019. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
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11. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kotoriba za 2018. godinu. 
12. PRIJEDLOG Odluke o dodjeli pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba. 
13. PRIJEDLOG Odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba. 
14. PRIJEDLOG Odluke o visini i vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Kotoriba 
15. PRIJEDLOG Zaključka o Prijedlogu ustroja nad standarda hitne medicinske službe sa sjedištem  u 

Općini 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  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 12. sjednice Općinskog vijeća, zapisnik se smatra 
usvojenim. 
 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća  otvorio  je raspravu, te pozvao načelnika  i vijećnike da se uključe u raspravu.  
Tako je načelnik podnio usmeni amandman da se u proračunu za 2019. poveća za 80.000,00 kuna na 
prihodovnoj strani porez na imovinu (613), a u rashodima Proračuna da se na klasifikaciji A101801 323 
Rashodi za usluge poveća iznos za 80.000,00 kuna. 
Kako se nitko više nije javio u  raspravu Predsjednik je Prijedlog Proračuna dao na glasanje.  
Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO (11 glasova „ZA“) prihvaćen Proračun  
Općine Kotoriba za  2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. 
 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako nije bilo rasprave Predsjednik je Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna dao na glasanje. 
Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena Odluka 
o izvršavanju Proračuna Općine Kotoriba za 2019. godinu.  
 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je zaključio raspravu i dao Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture  na glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine  Kotoriba za 
2019. godinu. 
 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

           Predsjednik vijeća otvorio je raspravu , te  pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Program održavanja komunalne infrastrukture dao na 
glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Program  održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Kotoriba za 2019. godinu. 
 
 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
 Predsjednik vijeća otvorio je raspravu , te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Program korištenja sredstava za ozakonjenje nezakonito 
izgrađene zgrade  dao na glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području 
Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
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6. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća  otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Program javnih potreba u kulturi dao na glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Program javnih potreba u kulturi Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
 

7. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako se  nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Program javnih potreba u sportu  dao na glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Program javnih potreba u sportu Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
 

8. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako se  nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Socijalni program dao na glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Socijalni program Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
 

9. TOČKA DNEVNOG REDA  

 Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako se  nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Plan upravljanja imovinom dao na glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen Plan 
upravljanja imovinom Općine Kotoriba za 2019. godinu. 
 

10. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako se  nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite dao na 
glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kotoriba za 2019. godinu s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 

11. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Za riječ se javio vijećnik Zoran Radmanić i pročelnica. 
Kako se  nitko više nije javio za riječ, Predsjednik je Analizu stanja sustava civilne zaštite dao na glasanje. 
  Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kotoriba za 2018. godinu. 
 

12. TOČKA DNEVNOG REDA  
          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako se  nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku o dodjeli pomoći redovnim studentima dao na 
glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o dodjeli pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba. 
 

13. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
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Načelnik je pojasnio promjene u odluci u odnosu na prošlu odluku. 
Kako se  nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku o mjerama poticaja za uređenje nekretnina dao na 
glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba. 
 

14. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Pročelnica je pojasnila da je došlo do promjena Zakona o komunalnom gospodarstvu te je potrebno 
donijeti Odluku o visini komunalnog boda najkasnije 30 dana prije isteka tekuće godine. U raspravi su 
sudjelovali Ivan Kos, Zoran Radmanić, Željko Šebeštjan i načelnik.  
Vijećnik Kos Ivan je usmeno dao amandman na članak 2. Prijedloga odluke, da visina komunalnog boda 
ostane jednaka onoj iz 2007. godine, odnosno 0,10 kn mjesečno. 
Predsjednik je ovakav prijedlog dao na glasanje. 
Nakon provedenog glasanja o amandmanu predsjednik je konstatirao da amadman sa 3 glasa „ZA“ i 8 
„PROTIV“ nije prihvaćen. 
Predsjednik je Odluku o visini vrijednosti boda komunalne naknade dao na glasanje. 
Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je VEĆINOM GLASOVA (8 glasova „ZA“ i 3 „PROTIV“) 
prihvaćena Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade Općine Kotoriba. 
 
 

15. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Načelnik je pojasnio da je razgovarao s dr. Noviščakom koji nas podržava u inicijativi osnivanja hitne 
medicinske službe u Kotoribi i daje nam smjernice. Nadalje je načelnik upoznao prisutne da je sporazum s 
načelnicima susjednih općina o potpori inicijativi potpisan, te je dodao da je na vijeću da donesu predloženi 
zaključak kako bi krenuli dalje u postupak. 
 Kako se  nitko nije javio za riječ, Predsjednik je Zaključak o prijedlogu ustroja nadstandarda hitne 
medicinske službe  dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Zaključak o prijedlogu ustroja nadstandarda hitne medicinske službe Općine Kotoriba. 
 
 
 
Sjednica  je završila u 20 ,10 sati.  
                                                                    
 

ZAPISNIČAR                           Za točnost izvoda jamči i  ovjerava                 PREDSJEDNIK      
                                                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                                                                                               
Ljubica Maltar,v.r.                   Pročelnica JUO:                                      
                                                     Karolina Bajkovec Horvat                                 Stanko Vugrinčić, v.r. 
 


