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IZVOD IZ   ZAPISNIKA 
 s 14. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA, održane 14.prosinca 2018. godine u  
prostoriji Općine - vijećnici. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, pozivom KLASA: 021-05/18-
01/18,URBROJ: 2109/9-18-1 dana 03. prosinca 2018. godine. 
 Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio, da je sjednici nazočno 10 vijećnika, odnosno vijećnica i to: 
Bartolić Manuela, Hertelendi Ivan, Horvat Antun, Kadija Damir, Maltar Slavica,  Šebeštjan Željko,  Golub 
Vedran, Knez Kristina, Zvošec Blaženka  i Vugrinačić Stanko, dok su svoj izostanak opravdali  Ivan Kos i 
Snježana Matoš. Zoran Radmanić se pridružio na posljednjoj točci dnevnog reda. Budući da je  sjednici 
nazočan dovoljan broj vijećnika, Predsjednik je konstatirao da sjednica može započeti.  
 Sjednica je započela u 18,00 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 Alen Fuš 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 upoznao prisutne da će  22. prosinca na tržnici biti prijeđen božićni sajam uz utrku 
po mjestu „Trkačkog kluba Begači“ iz Kotoribe, te će udruge ponuditi svim prisutnima svoje proizvode, dok 
će ostali OPG-ovi moći prodavati svoje proizvode, pa je načelnik pozvao sve prisutne da uveličaju ovaj 
događaj u Kotoribi. 
   
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 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kotoriba za 2018.godinu . 
2. PRIJEDLOG 2.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine  Kotoriba za 2018. godinu. 
3. PRIJEDLOG Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2018. 

godinu. 
4. PRIJEDLOG  Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kotoriba. 
5. PRIJEDLOG  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Kotoriba. 
6. PRIJEDLOG Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti. 
7. PRIJEDLOG Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. 
8. PRIJEDLOG Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova. 
9. PRIJEDLOG Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa. 
10. PRIJEDLOG Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kotoriba unutar 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 19 LEADER- 
Podmjera 19.2, LRS LAG-a Mura Drava- PROJEKT REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA 
SPORTSKIH TERENA U KOTORIBI 

11. PRIJEDLOG Odluke o proglašenju 2019. godine Godinom bijele rode. 
 

 
 
 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 (10 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 13. sjednice Općinskog vijeća, zapisnik se smatra 
usvojenim. 
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1. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća  otvorio  je raspravu, te pozvao načelnika  i vijećnike da se uključe u raspravu.  
 Kako se nije bilo  rasprave Predsjednik je Prijedlog 2. Izmjena Proračuna  dao na glasanje.  
 Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO (10 glasova „ZA“) prihvaćene 
2. Izmjene i dopune Proračuna  Općine Kotoriba za  2018. godinu.  
 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik je Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata dao na 
glasanje. 
 Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (10 glasova „ZA“) 
prihvaćene 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Kotoriba za 2018. godinu.  
 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik je Prijedlog 2.Izmjena i dopuna  održavanja komunalne infrastrukture  
dao na glasanje. 

 Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (10 glasova „ZA“) prihvaćene 
2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 
2018. godinu. 
 

4. 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 komunalnoj naknadi dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je VEĆINOM GLASOVA  (9 glasova „ZA“ i 1 
„PROTIV“) prihvaćena Odluka o komunalnoj naknadi. 
 
 

5. 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 komunalnom doprinosu  dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je VEĆINOM GLASOVA  (9 glasova „ZA“ i 1 
„SUZDRŽANIM „) prihvaćena Odluka o komunalnom  doprinosu. 
 
 

6. 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  zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti  
dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (10 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti. 
 

7. TOČKA DNEVNOG REDA  
          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
.Kako nije bilo rasprave, Predsjednik je Odluku o povjeravanju   obavljanja komunalnih djelatnosti dao na 
glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (10 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. 
 

8. TOČKA DNEVNOG REDA  
          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
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 Kako nije bilo rasprave, Predsjednik je Odluku o davanju suglasnosti  na opće uvjete dimnjačarskih 
poslova dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (10 glasova „ZA“) prihvaćena 
je Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. 
 

9. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik je Odluku o davanju suglasnosti  na opće uvjete isporuke usluge 
ukopa dao na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (10 glasova „ZA“) prihvaćena 
je Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa. 
  

10. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik je  Odluku o suglasnosti  za provedbu ulaganja na području Općine 
Kotoriba dao na glasanje. 

Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (10 glasova „ZA“) prihvaćena  
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kotoriba unutar Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 19 LEADER- Podmjera 
19.2, LRS LAG-a Mura Drava- POROJEKT REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA SPORTSKIH 
TERENA.  

 
 

11. TOČKA DNEVNOG REDA  

          Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 
Za riječ se javio načelnik Općine koji je pojasnio prijedlog odluke i suradnju sa Međimurskom prirodom na 
ovom projektu. 
 Kako se  nitko više nije javio za riječ, Predsjednik je Odluku o proglašenju  Godine bijele rode  dao 
na glasanje. 
   Nakon glasanja  Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena  
Odluka o proglašenju 2019. godine Godinom bijele rode.  
 
  
 
  Sjednica  je završila u 18 ,20 sati.  
                              
 
 
ZAPISNIČAR                           Za točnost izvoda jamči i  ovjerava                 PREDSJEDNIK      
                                                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                                                                                               
Ljubica Maltar,v.r.                   Pročelnica JUO:                                      
                                                     Karolina Bajkovec Horvat                                 Stanko Vugrinčić, v.r. 
 
                                                                    
 


