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  IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 s 8. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA, održane 30. svibnja 2018. godine u  
prostoriji Općine - vijećnici. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, pozivom KLASA: 021-05/18-
01/08,URBROJ: 2109/9-18-1 dana 21. svibnja 2018. godine. 
 Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, odnosno vijećnica i 
to: Bartolić Manuela, Golub Vedran, Hertelendi Ivan, Horvat Antun, Kadija Damir, Knez Kristina,  Maltar 
Slavica,  Šebeštjan Željko,Blaženka Zvošec, Zoran Radmanić,  i Vugrinačić Stanko. Budući da je sjednici 
nazočan dovoljan broj vijećnika, Predsjednik je konstatirao da sjednica može započeti. 
 Osim vijećnika, sjednici Općinskog vijeća bili su prisutni Općinski načelnik Ljubomir Grgec i njegov 
zamjenik Roberto Ujlaki , zaposlenici JUO Općine Bernarda Latin, Karolina Bajkovec Horvat i Ljubica 
Maltar, djelatnica dječjeg vrtića Žaklina Gregurec Kranjec, v.d. ravnatelj Knjižnice i čitaonice Kotoriba Mario 
Friščić te Luka Jakopčić i Iva Beljan iz tvrtke „Recider project d.o.o.“ koja je izradila Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 Na početku sjednice predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić predložio je izmjenu 
redoslijeda točaka dnevnog reda i predložio da se točka 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim državnim zemljištem stavi pod 1.točku dnevnog reda, a ostale točke pomaknu 
sukladno s tom promjenom 

Predsjednik je predložio slijedeći 
 

d n e v n i   r e d: 

1. PRIJEDLOG Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske 

2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna za 2017. godinu  
3. PRIJEDLOG Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kotoriba za 2017. godinu  
4. PRIJEDLOG Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama na području Općine Kotoriba  
5. IZVJEŠĆE o radu i poslovanju Dječjeg vrtića Kotoriba za 2017. godinu  
6. IZVJEŠĆE o radu i poslovanju Knjižnice i čitaonice Kotoriba za 2017. godinu  
7. PRIJEDLOG Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kotoriba  

 

Predsjednik je za predloženi dnevni red pitao vijećnike da li ima primjedbi ili dopuna. Kako se nitko nije 
javio za riječ Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje. Nakon glasovanja Predsjednik je 
konstatirao da je JEDNOGLASNO (11 glasova „ZA“) prihvaćen predloženi dnevni red. 

Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da će se „aktualni sat“ načelnika održati nakon 1.točke 
dnevnog reda. Prije prelaska na dnevni red, Predsjednik je pitao vijećnike da li imaju primjedbe na Zapisnik 
s prethodne sjednice Općinskog vijeća. Kako nitko nije imao primjedbi na  zapisnik s 7. sjednice Općinskog 
vijeća, zapisnik se smatra usvojenim. 
 

 
1. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća  otvorio  je raspravu, te je pozvao gosp.Jakopčića da kratko obrazloži Program 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Načelnik je predložio da se u Program uvrsti izmjena, odnosno 
izuzeće, katastarske čestice 5577/2. Nakon kraće rasprave u kojoj su se vijećnici usuglasili da se čestica 
izuzme, Predsjednik je zaključio raspravu i dao prijedlog  Odluke o usvajanju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske sa predloženom izmjenom na glasovanje. 
 Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO (11 glasova „ZA“) donijeta 
Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske. 
 

Prije prelaska na slijedeću točku dnevnog reda, Predsjednik vijeća je predložio da se održi aktualni 
sat. Načelnik je upoznao prisutne o izgradnji ceste i pješačke staze u Ulici Nikole Tesle i planovima za 
pješačku stazu u Ulici Nikole Zrinskog te dio ulice Ruđera Boškovića. Također je izvijestio da su 
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zaprimljene dvije ponude za javnu nabavu za Dugu ulicu koje su u postupku ocjenjivanja. Izrazio je 
zadovoljstvo odazivom na ovogodišnje Dane šibe i ribe. 

Za riječ su se javili vijećnici Zoran Radmanić pitanjem o željezničkom prometu prema 
Murakereszturu i uređenju trenutnog stanja „Stare škole“, Stanko Vugrinčić pitanjem o željezničkom 
prometu na relaciji Kotoriba-Čakovec, Blaženka Zvošec o sanaciji „kužnog pila“. U raspravu se uključio i 
vijećnik Damir Kadija. Načelnik je odgovorio vijećnicima na njihova pitanja. 

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik je zaključio „aktulani sat“  i predložio nastavak na 
2. točku dnevnog reda.  
   
  

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća  otvorio  je raspravu, te pozvao Načelnika da pojasni Godišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna za 2017.godinu. Kako nije bilo rasprave Predsjednik je Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna za 2017.godinu dao na glasanje . 
 Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO (11 glasova „ZA“) prihvaćen 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.godinu.   

 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao Načelnika da pojasni prijedlog Odluke o raspodjeli 
rezultata poslovanja Općine Kotoriba za 2017.godinu.Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik 
vijeća je prijedlog Odluke dao na glasovanje. 
 Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) 
prihvaćena  Odluka  o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kotoriba za 2017. godinu. 
 
 

4. TOČKA DNEVNOG REDA 

            Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, te pozvao Načelnika da pojasni prijedlog Odluke o 
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na 
području Općine Kotoriba. Predsjednik vijeća uputio je pitanje o javnim površinama na kojima je dozvoljeno 
puštanje pasa bez povodca,ali uz nadzor vlasnika. Nakon kraće rasprave, zaključeno je da ne postoji 
drukčija mogućnost definiranja javnih površina s obzirom da ne postoje ograđeni prostori za slobodno 
puštanje pasa. 
 Kako se nitko dalje nije javio za riječ, Predsjednik je zaključio raspravu i dao Odluku na glasovanje.  
 Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) 
prihvaćena  Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 
i izgubljenim životinjama na području Općine Kotoriba.  
 
 
 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća uvodno je rekao da su vijećnici pisano Izvješće primili uz poziv te je otvorio 
raspravu o izvješću o radu i poslovanju Dječjeg vrtića Kotoriba za 2017. godinu. U raspravi je sudjelovao 
Željko Šebeštjan. Nakon provedene rasprave Izvješće je dano na glasovanje. 
 Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) donijet 
slijedeći  
                                                                    Z A K LJ U Č A K  
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića Kotoriba 2017. godinu. 
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6. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća uvodno je rekao da su vijećnici pisano Izvješće primili uz poziv te je otvorio 
raspravu o izvješću o radu i poslovanju Knjižnice i čitaonice Kotoriba. U raspravi je sudjelovala Blaženka 
Zvošec. Nakon provedene rasprave Izvješće je dano na glasovanje. 
 Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) donijet 
slijedeći  
                                                                    Z A K LJ U Č A K  
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Knjižnice i čitaonice Kotoriba za  2017. godinu. 
 
 
 

7. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik vijeća  otvorio  je raspravu, te je pozvao načelnika da kratko obrazloži  predloženu  
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kotoriba. 

Kako nije bilo rasprave Predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih 
nesreća za Općinu Kotoriba  dao na glasanje . 
 Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO (11 glasova „ZA“) donijeta 
Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kotoriba. 
 
 
 
                 
  Sjednica  je završila u 20 ,35 sati.  
                              

 

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


