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   IZVOD  IZ  ZAPISNIKA 
 

sa 8. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA, održane 16. lipnja 2014. godine u  
prostoriji Općine - vijećnici. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Radmanić, pozivom KLASA: 021-05/14-
01/06  URBROJ: 2109/9-14-1 dana 12. lipnja 2014. godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio, da je sjednici nazočno 9 vijećnika, odnosno vijećnica i 
to: Izabela Balog, Dragutin Dolenčić, Ivan Hertelendi, Nikola Knez, Snježana Matoš, Zoran 
Radmanić, Željko Šebeštjan, Stanislav Trstenjak i Stanko Vugrinčić, pa s obzirom da je sjednici 
nazočan dovoljan broj vijećnika, Predsjednik je konstatirao da sjednica može započeti.  

Sjednica je započela u 20:00 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 Marijan Rusak, Ljubica Maltar i Bernarda 
Latin, predstavnici sredstava javnog priopćavanja Mladen Grubić i Alen Fuš, te Biserka Horvat  
ravnateljica Dječjeg vrtića Kotoriba i Mario Friščić v.d. ravnatelj Knjižnice i čitaonice Kotoriba. 

Prije prelaska na dnevni red, Predsjednik je u skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća otvorio 
tzv. „aktualnih ½ sata“, no prije pitanja vijećnika Predsjednik je dao riječ Načelniku da upozna 
vijećnike s aktivnostima i radom Općine između dviju sjednica Općinskog vijeća.    

Načelnik je ukratko upoznao prisutne s radom i aktivnostima u Općini od prošle sjednice 
Općinskog vijeća, pa je tako rekao, da su održani „Dani šibe i ribe“, sanirana je cesta prema staroj 
školi, postavljena je ograda na županijskoj cesti za Goričan kod „Žužičke“, izgrađeno je parkiralište  
kod pila čije asfaltiranje će platiti ŽUC, postavljeni su rubnici na početku ulici R. Boškovića radi 
sigurnosti prometa, napravljen je prilaz do gradilišta u ulici K.P.Krešimira IV, izvršena je deratizacija i 
izrađena studija za suzbijanje komaraca te izvršeno zaprašivanje komaraca po mjestu i u vodama 
stajačicama. Nadalje je Načelnik upoznao prisutne, da su podijeljeni za Uskrs podijeljeni bonovi 
socijalno ugroženim osobama (80 osoba po 100,00 kuna), da je izašao novi broj „Kotoripskog 
vjesnika“, da su obavljeni razgovori oko instaliranja led javne rasvjete za što se moraju izraditi projekti 
kako bi mogli konkurirati na natječaj Fonda za sufinanciranje radova, a Načelnik je također naveo da 
se trebaju izraditi i projekti za izmjenu stolarije na Dječjem vrtiću, te da će  se prići realizaciji 
rekonstrukcije mrtvačnice. Što se tiče kulturnih događanja u mjestu, Načelnik je naveo, da je održana 
promocija knjige Tončeka Trstenjaka, da je održana kazališna predstava u Domu kulture koju je 
dijelom sufinancirala Općina, te da je održan koncert puhačkog orkestra. Vezano uz uređenje mjesta 
Načelnik je rekao, da su nabavljene i posađene sadnice u Ulici I.G.Kovačića, da su postavljene  
klupe u parku kod nove škole te je još upoznao prisutne, da je bio održan forum mještana za granični 
prijelaz na koji se odazvalo dosta mještana i na kojem je u raspravi istaknuta želja mještana Kotoribe 
da se od tri predložena moguća granična prijelaza izvede jedan i to Kotoriba-Murakestur kao „čvrsti 
prijelaz“ za što je potrebno sagraditi novi most za cestovni promet na rijeci Muri. 

Nakon izlaganja Načelnika, Predsjednik je pojasnio da je uz pozive za sjednicu dostavio svim 
vijećnicima dokumente koji se odnose na Odluku koju je vijeće donijelo na prošloj sjednici o plaći i 
drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obavljaju 
profesionalno, a stavljena je van snage jer nije usklađena sa Zakonom o plaćama u lokalnoj 
samoupravi. Predsjednik vijeća ujedno tražio, da mu se pojasni zašto su baš tako postavljeni rubnici 
na početku ulice R.Boškovića jer smatra da je sada sužena ulica koja je jedna jod najfrekfentnijih u 
mjestu te je također pitao kada će svi imati ista prava za objave u „Kotoripskom vjesniku“. Na kraju 
svog izlaganja Predsjednik vijeća je rekao, da je  22.06. i 25.06. državni praznik povodom kojeg se 
polažu vijenci na groblju i na spomen obilježja pa je zamolio vijećnike da se sastanu i polože vijence 
za ta dva praznika, predložio je da to bude u subotu 21.06.2014. u 10,00 sati ispred Knjižnice i 
čitaonice, a nakon toga na groblju kod centralnog križa.  
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Predsjednik je također izvijestio vijećnike, da je vijećnica Kristina Knez rodila, pa je predložio da 
joj se ide u posjeti s prigodnim poklonom, a naknadno će se dogovoriti vrijeme posjete. 

Načelnik je na postavljena pitanja odgovorio, što se tiče rubnika u ulici R.Boškovića rekao je, da 
je razgovarao s korisnicima poslovnog prostora na ulazu u ulicu i da su se složili s  predloženim 
rješenjem. Također je odgovorio Predsjedniku i oko odluke koja je nevažeća te je pojasnio da ne želi 
Odluku o plaći djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela predložiti za dnevni red iz razloga da se ne 
smanji njihova plaća. 

Prozvana vijećnica a ujedno i urednica „Kotoripskog vijesnika“ Izabela Balog odgovorila je, da 
se javno objavljuje kada će se tiskati „Kotoripski vjesnik“ pa svi mogu dati svoje tekstove, a na njoj je 
kao urednici da odluči za materijale koji će se objaviti. 

Za riječ se javio vijećnik Željko Šebeštjan koji je pohvalio odluku da se ide u zamjenu postojeće 
javne rasvjete led rasvjetom, a uz to je prisutne obavjestio da je otvoren natječaj na Fondu za 
energetsku učinkovitost gdje se mogu dobiti nepovratna financijska sredstva i do 60 %.. Nadalje se 
interesirao zašto naša Općina za uređenje mjesta ne koristi mještane koji primaju socijalnu pomoć, 
jer iste ne treba posebno plaćati. Načelnik je odgovorio da je teško takve mještane uzeti na posao jer 
se ne zna po kojem kriteriju im odrediti satnicu, a potrebno je i napraviti s njima obuku o radu pa to 
sve iziskuje dodatne financijska sredstava. 

Na kraju aktualnog sata Predsjednik je podsjetio vijećnike da se prijedlozi za priznanja  za Dan 
općine mogu dostaviti u Općinu do 15.08.2014. godine. 

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik je zaključio „aktualnih pola sata“ i prešlo se na 
utvrđivanje dnevnog reda. Predsjednik je za sjednicu predložio dnevni red naveden u pozivu te je 
pročitao točke dnevnog reda.  

Za riječ se javio Načelnik koji je predložio dopunu dnevnog reda sa PRIJEDLOGOM Odluke o 
plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obnašaju 
profesionalno te je podijeljen tekst PRIJEDLOGA Odluke. 

Kako više nije bilo prijedloga za dopunu dnevnog reda ili prijedloga da se pojedina točka 
izostavi iz dnevnog reda, Predsjednik je dao prvo na glasovanje da se dnevni red dopunu točkom 8. 
koju je predložio Načelnik. Nakon glasovanja, Predsjednik je konstatirao da je VEĆINOM GLASOVA 
(5 glasova „za“, 3“protiv“ i 1 „suzdržan“)  prihvaćena dopuna dnevnog reda. Nakon toga Predsjednik 
je predložio slijedeći 

d n e v n i   r e d: 
 

1.  IZVJEŠĆE o radu i poslovanju Dječjeg vrtića Kotoriba za 2013. godinu. 
2.  IZVJEŠĆE o radu i poslovanju Knjižnice i čitaonice Kotoriba za 2013. godinu. 
3.  IZVJEŠĆE o stanju zaštite od požara na području Općine Kotoriba za 2013. godinu. 
4.  PRIJEDLOG Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za  

područje Općine  Kotoriba. 
5.  PRIJEDLOG Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Kotoriba za 2014. godinu. 
6.  PRIJEDLOG Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima  

od požara za područje Općine Kotoriba. 
7.  1. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Općine Kotoriba za 2014. godinu. 
8. PRIJEDLOG Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog  

načelnika kada dužnost obnašaju profesionalno. 
 

Predsjednik je dao na glasovanje predloženi dnevni red u cjelini, te konstatirao da je dnevni red 
utvrđen VEĆINOM GLASOVA (5 glasova „za“ i 4 „suzdržana“). 

Prije prelaska na dnevni red, Predsjednik je pitao vijećnike da li imaju primjedbe na Zapisnik s 
prethodne sjednice Općinskog vijeća.  

Kako vijećnici nisu imali primjedbe na Zapisnik, Predsjednik je konstatirao, da se sukladno 
Poslovniku Zapisnik smatra usvojenim. 
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1. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je točku dnevnog reda i pozvao ravnateljicu Dječjeg vrtića 
Biserku Horvat da ako smatra za potrebno ukratko obrazloži izvješće. Ravnateljica je u svom 
izlaganju  upoznala prisutne da je u prošloj godini bilo dosta upisane djece u vrtić, tako je u prosincu 
bilo 46 djece pa je i vrtić pozitivno poslovao. Upoznala je prisutne da je Dječji vrtić bio uključen u 
akciju skupljanje papira te su od „Unimera“ bili nagrađeni sa 3.000,00 kuna, a što je utrošeno na 
nabavku igračaka. Isto tako upoznala je prisutne, da su imali na stažiranju jednu osobu koju je plaćao 
Zavod za zapošljavanje i jako im je dobro došla jer je bilo puno djece upisano. Također je navela da 
bi se ove godine išlo u zamjenu stolarije, kako bi se uštedjelo na grijanju. 

U raspravi su sudjelovali: Zoran Radmanić, Biserka Horvat, Ljubomir Grgec i Bermanrda Latin.  
Nakon provedene rasprave i glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je VEĆINOM GLASOVA 

(8 glasova “za“ i 1 „suzdržani“) donijet slijedeći 
Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o  radu i poslovanju Dječjeg vrtića Kotoriba za 2013. godinu. 
 
2.  TOČKA DNEVNOG REDA 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je točku dnevnog reda i pozvao v.d. ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice FriščićMaria, da ako smatra za potrebno ukratko obrazloži izvješće. Tako je sadašnji 
ravnatelj Mario Friščić pobrojao ukratko aktivnosti u protekloj godini, s time da je naveo kako je on u 
Knjižnici bio samo 3 mjeseca prošle godine. Dao je samo komentar, da Ministarstvo kulture daje sve 
manje financijskih sredstava, a od njih se traži da nabavljaju sve više knjiga i drugih audio i vizualnih 
sredstava. Naveo je radionice koje su održane tijekom godine te tko sve posjećuje knjižnicu, uz 
konstataciju da je zadovoljan s brojem učlanjenih osoba. 

Bez rasprave nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (9 glasova 
„za“)  donijet slijedeći 

Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Knjižnice i čitaonice Kotoriba za 2013. godinu. 
  
3.  TOČKA DNEVNOG REDA 
 
Predsjednik je uvodno dao riječ Načelniku koji je ukratko obrazložio Izvješće o stanju zaštite od 

požara u 2013. godini, a koje su vijećnici primili u materijalima uz poziv za sjednicu.  
Bez rasprave nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (9 glasova 

„za“) donijet ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine 
Kotoriba u 2013. godini. 

 
4.  TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednik je uvodno obrazložio, da je zakonska obveza Općine donošenje Plana zaštite od 
požara te naveo da se plan ne objavljuje, već se može dobiti na uvid na sjednici i nakon sjednice u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. 

Bez rasprave nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (9 glasova 
„za“) donijeta Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području 
Općine Kotoriba. 

 
5.  TOČKA DNEVNOG REDA 

 
Predsjednik je uvodno obrazložio, da je zakonska obveza Općine donošenje Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara, a koji su vijećnici primili u materijalima uz poziv 
za sjednicu. 
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Bez rasprave nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (9 glasova 
„za“) donijet Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine 
Kotoriba za 2014. godinu. 

 
6.  TOČKA DNEVNOG REDA 

 
Predsjednik je uvodno obrazložio, da je zakonska obveza Općine donošenje Odluke o planu, 

programu i načinu upoznavanja stanovništva o opasnostima od požara, a koju su vijećnici primili u 
materijalima uz poziv za sjednicu. 

Bez rasprave nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (9 glasova 
„za“) donijeta Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od 
požara na području Općine Kotoriba. 
 

7.  TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je uvodno riječ Načelniku, da kao predlagatelj pojasni 1. 
Izmjene i dopune proračuna. Načelnik ukratko pojasnio stavke koje se mijenjaju te u kojim stavkama 
je došlo do povećanja, a što se nije moglo predvidjeti prilikom  donošenja Proračuna. 

U raspravi su sudjelovali: Željko Šebeštjan, Ljubomir Grgec, Snježana Matoš, Zoran Radmanić, 
Roberto Ujlaki, Nikola Knez i Izabela Balog. 

Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća je predložio amandman kojim se prihodi na 
stavci 611 povećavaju za 70.000,00 kuna te rashodi na stavci 381 isto povećavaju za 70.000,00.   

Kako se s predloženim amandmanom suglasio Načelnik kao predlagatelj akta, amandman 
postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga 1. Izmjena i dopuna proračuna Općine za 2014. 
godinu i o njemu se odvojeno ne glasuje. 

Nakon  što se načelnik suglasio s predloženim amandmanom, Predsjednik je dao na glasovanje 
prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna čiji je sastavni dio i usvojeni amandman.  

Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da su JEDNOGLASNO (9 glasova „za“) donijete 
1. Izmjene i dopune proračuna Općine Kotoriba za 2014. godinu. 

 
8.  TOČKA DNEVNOG REDA 

 

U uvodu u ovu točku dnevnog reda, Predsjednik je zamolio Načelnika da pojasni predloženu 
Odluku o plaći. Tako je Načelnik ukratko pojasnio da s obzirom da je Odluka koja se donijela na 
prošloj sjednici nevažeća, kao predlagatelj ponovo predlaže Odluku koja je u skladu sa Zakonom, 
odnosno Načelnik ne može imati manju plaću od pročelnika upravnog odjela Općine. 

U raspravi su sudjelovali: Zoran radmanić, Ljubomir Grgec, Roberto Ujlaki, Nikola Knez, 
Snježana Matoš i Stanko Vugrinčić. 

Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da Odluka o plaći i drugim pravima općinskog 
načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obavljaju profesionalno nije donijeta, 
jer nije dobila potrebnu većinu glasova vijećnika (4 glasova „za“, 2 „protiv“ i 3 „suzdržana“). 
 

Sjednica je završila u 22:40 sati.  
 
          ZAPISNIČARKA                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                         Općinskog  vijeća    
  

          Ljubica Maltar, v.r.                             Zoran Radmanić, v.r. 
 

Za točnost izvoda jamči i ovjerava: 
 

v.d. Pročelnik JUO: 
 

Marijan Rusak 


