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IZVOD  IZ  ZAPISNIKA 
 

sa 10. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA, održane 25. studenog 2014. godine u  
prostoriji Općine - vijećnici. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Radmanić, pozivom KLASA: 021-05/14-01/09  
URBROJ: 2109/9-14-1 dana 21.studenog 2014. godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio, da je sjednici nazočno 10 vijećnika, odnosno vijećnica i to: 
Dragutin Dolenčić, Stanko Vugrinčić, Zoran Radmanić, Željko Šebeštjan, Ivan Hertelendi, Izabela Balog, 
Dobriša Zvošec, Stanislav Trstenjak, Nikola Knez i Ivan Kos, pa s obzirom 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 Marijan Rusak, Ljubica Maltar i Bernarda Latin te 
predstavnici sredstava javnog priopćavanja Mladen Grubić i Alen Fuš. 

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 aktivnostima Općine od prošle sjednice Općinskog vijeća, pa je 
tako rekao da su uspješno održani „Dani Kotoribe“, ali je napomenuo da nam vrijeme nije bilo naklonjeno. Baš 
zbog lpšeg vremena i mnogo kiše već u ponedjeljak bilo potrebno dignuti ljude kako bi se išlo u obranu od 
poplave rijeke Mura, posebno na dijelu nasipa na području bliže Goričanu. Načelnik je još jedanput zahvalio 
svima koji su pomogli u obrani a bilo ih je jako puno ljudi. Nadalje je Načelnik pobrojao sve sastanke koji su bili 
održani u Općini, a to je bilo s Centrom za socijalnu skrb oko problematike Roma, ŽUC-om oko asfaltiranja 
ceste prema Goričanu, sastanak s Mađarima oko  izgradnje mosta preko rijeke Mure i otvaranje graničnog 
prijelaza. Upoznao je prisutne da je dovršena prva faza uređenja mrtvačnice, te se čekaju i neki novci od 
Ministarstva regionalnog razvoja, da se završava izgradnja kanalizacije u donjem kraju pa će se prići 
asfaltiranju ceste, poslan je zahtjev za proširenje ind. zone „JUG“, dao se prigovor na vozni red koji je 
naknadno i uvažen te će se primjenjivati od 01.02.2015. Izvjestio je prisutne, da je Župan posjetio našu Općinu 
te je s njim razgovarano oko asfaltiranja ceste prema Goričanu, oko sanacije nasipa na rijeci Muri gdje je bilo 
ove godine kritično, također je bilo razgovora i oko namjene stare škole koju je potrebno prodati, kao i oko 
energetske učinkovitosti za mještane Kotoribe.  Na kraju svog izlaganja Načelnik je još upoznao prisutne da su 
bili održani „Dani smijeha“ u Kotoribi i da je posječenost bila iznad svih očekivanja, a u tome su nam pomogli i 
mještani iz okolnih mjesta pa se tražila karta više. 

Nakon izlaganja Načelnika, prvi za riječ se javio vijećnik Ivan Kos koji se interesirao kao predsjednik 
upravnog vijeća zašto vrtić nema logopeda, zašto se štedi na najmanjima. Također je u ime Karitasa pitao da li 
postoji mogućnost od strane javnih radova da se pomogne nemoćnima  koji si ne mogu sami cijepati drva i 
slično. Što se tiče logopeda, Načelnik je odgovorio da je bilo sastanka na nivou načelnika donjeg djela 
Međimurja te da je razgovarano s ravnateljicom koja je rekla da nema potrebe za logopedom jer je samo par 
slučaja u vrtiću, a što se tiče javnih radova oni su gotovo završili s radom, pa još imamo samo 3 osobe, stoga 
treba vidjeti s komunalnim radnikom da li ima vremena i za takve poslove . 

Za riječ se  ponovno javio vijećnik Ivan Kos koji se nadalje interesirao oko prodaje gradilišta Matotek 
Nikoli koji sad ne može graditi jer mu po gradilištu ide vodovodna instalacija, te zašto se uvijek asfaltira kod 
nas u zimskom razdoblju. Načelnik je odgovorio da ide izmještaj i to ubrzo, da vlasnik može nesmetano dalje 
prikupljati papire za građevinsku dozvolu, a što se tiče asfaltiranja ako će bit loši vremenski uvjeti neće se 
asfaltirati. 

Za riječ se javio vijećnik Stanko Vugrinčić koji se interesirao oko sanacije poljskih puteva da su nam u 
katastrofalnom stanju, preorani i blatni, komentirao je ujedno i budući asfaltirani put prema Goričanu koji će biti 
isto tako blatan i da se neće moći njime voziti ako se ništa ne poduzme, jer traktoristi se neodgovorno vladaju, 
kao i „Agromeđimrje“ koje je napravilo velik nered na putu prema „Mezovi“. Načelnik je odgovorio su putevi 
sanirani i povaljani ali je ova kišna jesen opet sve uništila, a što se tiče „Agromeđimurja“ oni će i  sanirati 
nastalu štetu jer je tako dogovoreno s njima. 
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Za riječ se javio vijećnik Nikola Knez koji se interesirao oko financiranja kanalizacije odnosno saniranja 
ulice, jer je bilo rečeno da ti radovi Općinu neće ništa stajati. Načelnik je odgovorio, da „Hrvatske vode“  
plaćaju samo sanaciju asfalta koji su izrezali,  a mi želimo novi asfalt po cijeloj ulici. 

Za riječ se javio predsjednik vijeća Zoran Radmanić koji je komentirao plaće načelnika objavljene u 
novinama, te ga interesira sadašnja plaća zamjenika načelnika, također je zamolio načelnika da za drugu 
sjednicu pripremi svim vijećnicima izvješće o troškovima radova na mrtvačnici. Na prvi dio pitanja odgovorio je 
Zamjenik načelnika, rekavši da je prema preporuci Ministarstva uprave njemu koeficijent 2,5 na osnovicu od 
3.000,00 kuna bruto. 

Za riječ se ponovno javio vijećnik Ivan Kos koji je komentirao zašto sve poslove u Kotoribi izvode firme iz 
vana i to baš jedna firma „Tekeli“. Načelnik je odgovorio da je bio pozivni natječaj a on je bio najjeftiniji, a za 
crkvu ne zna jer s njima je sklopio ugovor župnik. 
 
 Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik je zaključio „aktualnih pola sata“ i prešlo se na 
utvrđivanje dnevnog reda. Predsjednik je rekao, da je za sjednicu predloženi dnevni red u pozivu koji je i 
pročitao.  
 
 Kako  nije bilo prijedloga za dopunu dnevnog reda ili prijedloga da se pojedina točka izostavi iz 
dnevnog reda, Predsjednik je predložio slijedeći 
 

d n e v n i   r e d: 
 

1. Prijedlog proračuna Općine za 2015. godinu (prethodna rasprava bez donošenja proračuna). 
2. PRIJEDLOG odluka o davanju prethodne suglasnosti na IZMJENE I DOPUNE Statuta Dječjeg 

vrtića Kotoriba. 
3. PRIJEDLOG Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kotoriba. 
4. PRIJEDLOG Odluke o određivanju uvjeta i mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan 

prodavaonica na području Općine. 
5. PRIJEDLOG Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine. 
6. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na 

području Međimurske županije. 
7. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u 

opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Međimurske županije. 
8. PRIJEDDLOG Odluke o namjeri pristupanja Općine Kotoriba Europskoj grupaciji za teritorijalnu 

suradnju pod nazivom „Regija Mura EGTS“. 
 

Predsjednik je dao na glasovanje predloženi dnevni red te je nakon glasovanja konstatirao da je dnevni 
red prihvaćen JEDNOGLASNO (10 glasova „za“). 
 

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

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

1. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je dao Načelniku da kao predlagatelj pojasni prijedlog proračuna 
za 2015. godinu. Načelnik je samo ukratko pojasnio da je to proračun naših želja, a da se još točno ne znaju 
svi prihodi koji se mogu očekivati iz raznih fondova i ministarstava. 

U raspravi su sudjelovali: Ljubomir Grgec, Ivan Kos, Željko Šebeštjan, Nikola Knez i Zoran Radmanić. 
Na kraju rasprave Bernarda Latin je obrazložila način prezentacije proračuna ove godine te je pitala 

vijećnike na koji način žele da im se pripremi proračun za donošenje na slijedećoj sjednici. Vijećnici su se 
složili da žele proračun na šestoj razini kako bi lakše pratili proračun. 

Predsjednik je još predložio da se prijedlozi za proračun mogu dostaviti i u pismenom obliku na Općinu 
još do 5.12.2014. godine. 

Predsjednik je zatvorio raspravu i dao na glasovanje slijedeće 
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Z A K LJ U Č K E 
 1. Zadužuje se Općinski načelnik da razmotri sve predložene dopune prijedloga proračuna u 
raspravi radi pripreme prijedloga proračuna Općine za 2015. godinu. 
 2. Vijećnici još mogu i pismene prijedloge za izradu proračuna Općine dostaviti Općinskom 
načelniku najkasnije do 5. prosinca 2014. godine. 

Nakon provedenog glasovanja Predsjednik je konstatirao, da su zaključci JEDNGLASNO (10 glasova 
„za“) prihvaćeni. 
 

2.  TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je uvodno riječ predsjedniku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kos Ivanu 
koji je ukratko pojasnio, da je izmjena statuta tehničke naravi jer se u Statutu vrtića moraju navesti javne 
ovlasti i izrada pečata s grbom Republike Hrvatske. 

Predsjednik je otvorio raspravu, kako se nitko nije javio za riječ Predsjednik je zatvorio raspravu te 
prijedlog Odluke  dao na glasovanje. 

Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (10 glasova „za“) donijeta Odluka o 
davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Kotoriba. 

 
3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
Predsjednik je dao riječ Načelniku da pojasni Odluku o raspoređivanju sredstava strankama. Načelnik je 

ukratko pojasnio Odluku, rekavši se predlaže isti iznos za stranke kao i prethodne godine. 
Predsjednik je otvorio raspravu,a kako se nitko nije javio za riječ Predsjednik je zatvorio raspravu te 

prijedlog Odluke dao na glasanje. 
Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (10 glasova „za“) donijeta Odluka o 

raspoređivanju sredstava u 2014. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova 
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kotoriba. 
 

(Vijećnica Izabela Balog otišla je sa sjednice.) 
 
4. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
Predsjednik je dao riječ Načelniku da pojasni Odluku o određivanju uvjeta i mjesta za obavljanje trgovine 

na malo. Načelnik je rekao da nam je ta odluka potrebna jer se na području Općine obavlja prodaja na 
klupama izvan prodavaonica, a zakonom je određeno pod kojim uvjetima je moguće vršiti itakvu prodaju. 

Predsjednik je otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  
U raspravu su sudjelovali: Marijan Rusak, Ivan Kos, Ljubomir Grgec i Željko Šebeštjan 
Vijećnik Ivan Kos je predložio da se u 3. članku doda još i prostor ispred Ribičkog doma, jer se i tamo 

može vršiti prodaja kad ribiči imaju takmičenje. 
Načelnik je zatim predložio da se doda i prostor ispred Ribičkog doma „Žužička „ kako bi se i tamo moglo 

nesmetano prodavati . 
Predsjednik je dao prvo na glasovanje predloženi AMANDMAN da se u članu 3. predložene Odluke 

dodaju dva mjesta kod Ribičko doma „Soma“ i kod Ribičkog doma „Žužičke“. 
Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je predloženi AMANDMAN jednoglasno (9 glasova „za“) 

prihvaćen. 
Nakon prihvaćenog AMANDMANA Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog Odluke s već prihvaćenim 

AMANDMANOM.. 
Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (9 glasova „za“) donijeta Odluka o 

određivanju uvjeta i mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine 
Kotoriba. 

 
5.  TOČKA DNEVNOG REDA 

 
Predsjednik je zamolio Načelnika da ukratko obrazloži Odluku o savjetu mladih, rekavši da je to 

zakonska obveza Općine.. 
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu. 
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U raspravi su sudjelovali: Ivan Kos, Ljubomir Grgec i Roberto Ujlaki. 
Predsjednik je zatvorio raspravu te prijedlog Odluke dao na glasanje. 
Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (9 glasova „za“) donijeta Odluka o 

osnivanju Savjeta mladih Općine Kotoriba.  
 

6.  TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednik je dao riječ Načelniku da obrazloži izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenje otpadom. 
Načelnik  je upoznao prisutne da je Državni ured za reviziju napravio izvješće koje su svi vijećnici dobili 

na razmatranje, pa neće ništa posebno iznositi. 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Kos. 
Predsjednik je zatvorio raspravu te prijedlog Izvješća o obavljenoj reviziji dao na glasanje. 
Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je VEĆINOM GLASOVA (8 glasova „za“, 1 „suzdržani“) 

donijet ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Međimurske županije u dijelu koji se odnosi na 
Općinu Kotoriba (tekst Zaključka  p r i l o g  je  br. 5  ovom Zapisniku i čini sastavni dio Zapisnika). 
 

7.  TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je Načelnika da pojasni  Izvješće o obavljenoj reviziji o 
poduzetničkim zonama.  Načelnik je dodao da sve piše u izvješću  koje su svi vijećnici primili uz poziv nema 
ništa posebno dodati. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Kos. 
Predsjednik je zatvorio raspravu te prijedlog Izvješća dao na glasanje. 
Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (9 glasova „za“) donijet 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Međimurske  županije  u  
dijelu  koji  se  odnosi  na  Općinu  Kotoriba (tekst Zaključka  p r i l o g  je  br. 6  ovom Zapisniku i čini 
sastavni dio Zapisnika). 
 

8.  TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda Predsjednik je sam pojasnio Odluku o namjeri pristupanja Europskoj 
grupaciji, te je dodao da je to samo namjera a konačno kad će biti pristupanje onda će se morati raspravljati i 
oko statuta i ostalih akata. 

U raspravi su sudjelovali: Zoran Radmanić i Ivan Kos. 
Predsjednik je zatvorio raspravu te prijedlog Odluke dao na glasanje. 
Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao, da je JEDNOGLASNO (9 glasova „za“) donijeta Odluka o 

namjeri pristupanja Općine Kotoriba Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Regija 
Mura EGTS“. 
 
 

Sjednica je završila u 19:50 sati.  
 
 
  ZAPISNIČAR                                                                 PREDSJEDNIK 

                                                                       Općinskog  vijeća    
  

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

Za točnost izvoda jamči i ovjerava: 
 

v.d. Pročelnik JUO: 
 

Marijan Rusak 


