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 Na temelju članka 6. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske 
županije” br. 3/13) i članka 14. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ br. 8/07 i 13/10), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja Općine,  Općinsko  vijeće Općine Kotoriba  na  __.  sjednici  održanoj  __. 
kolovoza 2014. godine, donijelo je 
  

O D L U K U 
O  DODJELI  JAVNIH  PRIZNANJA  OPĆINE  KOTORIBA 

 
 

I. 
 Povodom    “Dana   Kotoribe”,    O P Ć I N A    KOTORIBA   zaslužnim   
pojedincima, udrugama  i  pravnim  osobama,   d o d j e lj u j e   javna priznanja,  i  to: 
 

1.  ZAHVALNICA OPĆINE   d o d j e lj u j e   s e: 
 

Kadetskoj ekipi ŠRD „Som“ Kotoriba,  za izniman sportski uspjeh u 2014. 
godini. 
 
 Kadetska ekipa ŠRD „Som“ u sastavu: Marko Horvat, Pavel Sabolić i Lovro Radmanić, vođeni 
kapetanom Ivicom Jakupakom, osvojila je 3. mjesto na završnici Kupa Hrvatske održanom 28. i 
29.06.2014. godine na natjecateljskoj stazi Bosut u Vinkovcima. Ovim uspjehom i rezultatom kadeti su 
pridonijeli povećanju broja ekipa iz Međimurske županije na sljedećem Kupu Hrvatske. 
 

 2.  ZAHVALNICA OPĆINE   d o d j e lj u j e   s e: 
 

Nikoli Filipašiću,  za izniman sportski uspjeh u 2014. godini. 
 
 Nikola Filipašić kao član seniorske ekipe ŠRD „Som“ Kotoriba ove godine uspješno je nastupio za 
reprezentaciju Hrvatske u kategoriji U-23 na svjetskom prvenstvu u nizozemskom Assenu. Plasman u 
reprezentaciju Hrvatske ostvario je kroz osam kola majstorica, nakon kojih je u konkurenciji 12 
natjecatelja osvojio odlično drugo mjesto. 
 

 3.  MEDALJA OPĆINE  d o d j e lj u j e   s e: 
 

Jeleni Gregurec,  za dugogodišnji uspješan rad u KUD-u Kotoriba. 
 
 Jelena Gregurec aktivna je članica KUD-a od 1998. godine u folklornoj a kasnije i dramskoj sekciji. 
Aktivno sudjeluje u kreiranju rada te izvršenju programa i planova društva. Stečena znanja i iskustva 
nesebično i na sebi svojstven način prenosi na mlađe generacije. Krase ju vedrina, srdačnost, 
odgovornost, a nadasve jednostavnost i iskrenost. Višegodišnja je članica Upravnog odbora društva, a u 
jednom mandatu obnašala je dužnost tajnice društva.   
 

 4.  MEDALJA OPĆINE  d o d j e lj u j e   s e: 
 

Zlatku Milovanoviću,  za dugogodišnji uspješan rad u DVD Kotoriba. 
  

 Zlatko Milovanović član je DVD-a Kotoriba od 1976. godine. Ispit za vatrogasca položio je 1977. 
godine i od tada radi u operativnoj postrojbi. Godine 1980. položio je ispit za vatrogasnog časnika, a u 
razdoblju od 1997. do 2001. godine uspješno je obavljao dužnost predsjednika društva. Za svoj rad u 
vatrogastvu primio je brončanu, srebrnu i zlatnu plamenicu te 30-tu vatrogasnu spomenicu. Kao 
dugogodišnji član društva i danas sudjeluje u svim aktivnostima koje društvo provodi.     
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5.  MEDALJA OPĆINE  d o d j e lj u j e   s e: 

 

Tvrtki „Siladi“ d.o.o. Kotoriba,  za doprinos gospodarskom razvoju Općine. 
  

 Tvrtka „Siladi“ posluje na području Općine Kotoriba dugi niz godina i kroz to vrijeme razvila se u 
respektabilnu tvrtku koja konstantno širi svoje poslovanje. Osim primarne poljoprivredne proizvodnje na 
oko 500 hektara zemljišta u vlasništvu i zakupu u Kotoribi i okolnim mjestima te oko 500 hektara u 
kooperaciji u Međimurju, Podravini i Slavoniji, tvrtka sve više ulaže u skladišne kapacitete i preradu 
poljoprivrednih proizvoda. Danas tvrtka zapošljava 15 radnika, a širenjem poslovanja otvaraju se 
mogućnosti za zapošljavanje novih radnika. 
 

 6.  MEDALJA OPĆINE  d o d j e lj u j e   s e: 
 

Zdravku Repu, za iskazanu stručnost u obavljanju visokih vojnih funkcija, 
iskazanu domoljublje te dugogodišnji uspješan rad u MNK 75 i NK „Graničar“. 

  
 Zdravko Rep rođen je u Kotoribi gdje je i završio osnovnu školu. Nakon završene osnovne škole 
odlazi u srednju vojnu školu a zatim diplomira na tadašnjoj vojnoj akademiji. Početkom domovinskog rata 
priključuje se hrvatskoj vojsci u kojoj je obnašao visoke dužnosti. Nakon domovinskog rata završava 
visoke vojne škole u Hrvatskoj, Kanadi i Norveškoj te sudjeluje u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda u 
Liberiji i Afganistanu. Više puta je odlikovan a umirovljen je 2013. godine u činu pukovnika. Stalno je 
nastanjen u Kotoribi gdje se aktivno uključio u rad malonogometnog kluba i NK „Graničar“ u kojem je u 
jednom mandatu obnašao dužnost predsjednika kluba.   
 

 7.  MEDALJA OPĆINE  d o d j e lj u j e   s e: 
 

Stjepanu Strbadu,  za iskazanu izuzetnu hrabrost i domoljublje te dokazan 
visoki stupanj stručnosti u obavljanju najviših vojnih i civilnih poslova. 

  
 Stjepan Strbad rođen je u Kotoribi gdje se nakon završene osnovne škole i izučenog zanata za 
košarača odlučuje za vojni poziv. Tijekom službovanja u tadašnjoj vojsci završava srednju vojnu školu i 
vojnu akademiju te komandno-stožernu akademiju i stječe titulu profesora. Ratna 1991. godina zatekla 
ga je u Kninu na funkciji načelnika inžinjerije Kninskog korpusa gdje pomaže mladim vojnicima, a tek 
krajem 1991. godine uspijeva pobjeći iz Knina i stavlja se na raspolaganje hrvatskoj vojsci. Kao vrhunski 
vojni stručnjak (inžinjerac) preuzima funkciju načelnika inženjerije južnog bojišta. Aktivni je sudionik svih 
operacija u kojima je proveo 1552 dana. Više puta je odlikovan, a iz hrvatske vojske časno je otpušten-
umirovljen 1995. godine u činu brigadira. Umirovljeničke dane sa suprugom Katarinom provodi u rodnoj 
Kotoribi.     
 

 8.  PLAKETA OPĆINE  d o d j e lj u j e   s e: 
 

Općini Murakerstur (Murski Križevci) u Mađarskoj,  za dugogodišnju uspješnu 
suradnju s Općinom Kotoriba. 

  
 Općina Kotoriba već dugi niz godina održava uspješnu suradnju s Općinom Murakerstur, odnosno 
Murskim Križevcima kako ih nazivamo u Hrvatskoj. Ta suradnja općina proširila se i na suradnju udruga i 
osnovnih škola, a što je rezultiralo nizom zajedničkih projekata koji su financirani iz predpristupnih 
fondova Evropske unije. Posebno treba naglasiti suradnju dviju susjednih općina oko inicijative za 
cestovno povezivanje lijeve i desne obale rijeke Mure izgradnjom mosta za cestovni promet, a za koji su 
izrađeni idejni projekti sredstvima Evropske unije u okviru programa PHARE i INTERREG III A za koje je 
nosilac bila Općina Murakerestur.   
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 9.  PLAKETA OPĆINE  d o d j e lj u j e   s e: 
 

Društvu „Naša djeca“ Kotoriba,  za 35 godina uspješnog rada i djelovanja.  
 
Društvo „Naša djeca“ u Kotoribi osnovano je 29. lipnja 1979. godine tada u okviru Osnovne škole, 

a prva predsjednica društva bila je tadašnja ravnateljica Osnovne škole Ružica Fundak. Društvo od 
osnutka djeluje neprekidno i volonterskim doprinosom svojih članova radi za dobrobit i napredak djece, a 
o aktivnosti društva i njezinih članova tijekom 35 godina govori i podatak da su do sada tri članice društva 
dobile javna priznanja Općine. U svom radu društvo održava razne radionice i priredbe, sudjeluje u 
mjesnim manifestacijama, a svake godine organizira dječji fašenk i dječje ljetne igre. Danas je u radu 
društva aktivno 15 članova, odnosno članica.  
  

 

II. 
 Priznanja zaslužnim uručit će Općinski načelnik na Svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća 12. rujna 2014. godine. 

 
  

 KLASA:  061-01/14-01/__ 
 URBROJ: 2109/9-14-1   
 Kotoriba, __. kolovoza 2014. 
 
 
                       PREDSJEDNIK 
                              Općinskog  vijeća 
 
                      Zoran Radmanić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


