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Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
Narodne novine br. 33/01, 60/01 i 129/05.), članka 35. Statuta općine Goričan (Službeni 
glasnik Međimurske županije 9/09), podnosim 

 

I Z V I J E Š Ć E 
o radu općinskog načelnika Općine Goričan 

ZA RAZDOBLJE 01.01.2012.- 30.06.2012.g. 

 
  

I. UVODNI DIO 
 
 Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08. i 36/09. ), utvrđeno je da općinski 
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48. spomenutog 
Zakona, općinski načelnik priprema prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje 
općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog 
djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim 
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene 
statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne,odnosno 
područne (regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5%  iznosa prihoda 
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je 
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje i otuđivanje 
pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, obavlja i druge poslove 
utvrđene statutom. 
  
 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Goričan, u okviru svog djelokruga, 
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni 
zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  vijeće, davao mišljenje o 
prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, 
izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih 
planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna 
Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 



samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu 
sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 
 
 Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, 
zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
 
II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se je kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je 
tehnička osnova rada Općinskog načelnika.   
 
1. U području financija  
 
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz 
izvršavanje proračuna, izradu propisanih financijskih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, 
vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda 
koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a 
koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
Zakonom o proračunu i Statutom Općine Goričan. 
 
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna 
izdvajam: 
 
Proračun 
 
Praćenje realizacije proračuna obavljeno je u skladu sa zakonom.  
Nastojalo se transparentno prikazati kvartalna financijska izvješća.  
 
Prihodi  
 
U prvom polugodištu  2012. godine pojačan je nadzor na naplati prihoda. Ovo će biti jedno od 
važnih aktivnosti u 2012. godini, gdje ću nastojati pored mjerljivih financijskih efekata, podići 
opći stupanj odgovornosti svih fizičkih i pravnih osoba za podmirenje financijskih obveza 
prema Općini. Tako su nam prihodi od poreza(porez na dohodak, porez na promet 

nekretnina, porez na potrošnju, porez na tvrtku) u prvom polugodištu 2012.g. iznosili 

867.545,24 kuna.(u istom razdoblju 2011.g. - 699.842,00) 

Prihod od komunalne naknade za fizičke osobe bio je 145.104,34  kn(u istom razdoblju 
2011.g. - 112.537,92), dok je prihod za pravne osobe iznosio 73.427,08 kn. Konstantno se 
poduzimaju prisilne mjere naplate komunalne naknade prema neplatišama. 
 
Likvidnost 
 
Posebnu pažnju u 2012. godini posvetio sam likvidnosti Općine. Nastojali smo sve obveze 
platiti u ugovorenim rokovima, te smo osigurali normalno poslovanje općine. 
 
 

 
 



Informacijski sustav 
 
Uspješno održavanje postojećeg informacijskog sustava te nabava novih računala i 
nadogradnja programa pridonijela je da se u 2012. godini poslovanje vodi i prati na novoj, 
suvremenijoj opremi.  
 
Unutarnja revizija i proračunski nadzor 
 
Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja obavljali su se i poslovi proračunskog nadzora i to     
poslovi i aktivnosti kako slijedi: 
 

- svakodnevni nadzor svih akata koji su predmetom razmatranja općinskog načelnika  ili 
su predmet donošenja odluka i to sa stajališta proračunskog financiranja. 

 
 

2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša 
 
Kao načelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, 
gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se 
odnose na skrb i unapređivanje okoliša. U području urbanizma  u tijeku je postupak izrade 
Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Goričan.  
   
3. U području komunalnog gospodarstva  
 
Od općih akata koje sam donio izdvajam: 

 
- odluku o zapošljavanju javnih radova; tijekom razdoblja u općini je zaposleno po troje 

ljudi na javnim radovima; programu koji se provodi  putem HZZZ a u čijem smo 
sufinanciranju plače sudjelovali od 10% do 25%. 

- Odluku o dotacijama udrugama građana koje se financiraju iz Proračuna Općine 
Goričan 

- Odluku o jednokratnim novčanim pomoćima 
 
Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti: 

 
- opskrbu pitkom vodom 
- održavanje čistoće 
- odlaganje komunalnog otpada 
- održavanje javnih površina 
- prodaje putem klupa na otvorenom 
- obavljanje dimnjačarskih usluga  
- stanje javne rasvjete 
- stanje sustava odvodnje oborinskih voda 
- uređenje groblja i izgrade grobnog očevidnika, a pripremamo i izgradnju grobnica 

koje još nisu kupljene  
 
 

 

 

 



Skrbio sam o zakupu poslovnog i skladišnog prostora 

 
- Sklopljeni su ugovori o zakupu poslovnog i skladišnog prostora sa poduzećem OKP 

GORINKA d.o.o. za prostor na graničnom prijelazu Goričan i uredski prostor u 
Društvenom domu 

  
U izvještajnom razdoblju započelo se sa izgradnjom pješačko biciklističke staze u 
Prvomajskoj ulici,  obavljena sanacija (čišćenje) kanala i betonska obloga istog na izlazu iz 
Goričana u smjeru Draškovca.  
Izvršeni popravci javne rasvjete u dva navrata. 
             

Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi Općine namijenjeni za 
gradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, 
praćene su potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg 
naplate ovih prihoda. Razmatrani su zahtjevi obveznika u pogledu oslobađanja od plaćanja, 
odgode plaćanja, načina plaćanja  komunalne naknade.  
 
 
4.  U području prometa 
 
 Nastojalo se  unaprijediti prometnu infrastrukturu na području Općine Goričan kroz: 
 

- praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava kroz izradu „zebri“ u centru 
mjesta, kod Osnovne škole i kod igrališta 

- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta 
 

 
5. U području gospodarstva  
 
 U izvještajnom razdoblju u području gospodarstva obavljao sam poslove u svezi 
poticanja razvoja gospodarstva, poduzetničkih aktivnosti i poljoprivrede. 
SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA GODIŠNJE       2.250,00 kn 
 subvencioniranje UO krmača po 40,00 kn 
 subvencioniranje UO krava po 130,00 kn  

  
 
6. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog 

školstva 
 

Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika 
Općine u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju. Djelatnost društvene brige o djeci 
predškolske dobi utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Navedena 
djelatnost financirana je iz općinskog proračuna. 
 

Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića, te je naknadno roditeljima isplaćena 
subvencija za prijevoz srednjoškolaca u iznosu od 70,00 kn mjesečno poučeniku za razdoblje 
01.01.-31.05.2012.g.   

 
 



8.    U području kulture 
 
Općina Goričan financijski pomaže u radu aktivnih udruga iz područja kulture a posebno 
HKUD Goričan, Mažoretkinje te Twirling klub. U tijeku  su radovi na izgradnji novih 
modernih prostorija i dvorana za udruge, koje će biti podesne za vježbanje plesova i ostale 
aktivnosti udruga iz područja kulture. U sklopu prostorija za udruge grade se prostori za novu 
biblioteku i multifunkcionalnu dvoranu za kulturne programe i prezentacije. 
 
9. U području športa 
 

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na 
području općine Goričan. Financijski i materijalno smo pomagali rad: NK „Trnava“, šahovski 
klub, stolnoteniski klub. U tijeku je izrada projekta za rekonstrukciju svlačionica na igralištu 
NK TRNAVE ukupne vrijednosti cca 300.000,00 kn. 
  
10. U području socijalne skrbi i zdravstva 
 
 Socijalni program 
Socijalni program općine Goričan obuhvaća pomoći obiteljima, pomoć za opremanje   
novorođenčeta, sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Ružica i sufinanciranje programskih 
aktivnosti Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva crvenog križa Čakovec.  
 
Sufinancirali su se i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata. 
U navedenom razdoblju isplačeno je 126.908,75 kn za sufinanciranje vrtića, te 47.635,00 kn 
za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca. 
 

11. U području EU fondova 

 
       Zajedno sa mađarskom općinom Serdahelj započeli su pregovori o kandidiranju 
turističkog projekta rekreacijskog centra šoderice u Goričanu u sklopu III. Poziva za 
predlaganje projekata u okviru IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. 
Isto tako općina se prijavila na još tri projekata u sklopu IPA Mađarska Hrvatska i to: 
očuvanje starih zanata koji će se realizirati sa HKUD-om Goričan, formiranje EGTC 
mirkoregije općina s ciljem da bi se u budućnosti zajednica općina lakše natjecala za 
dobivanje određenih projekata; te projekt PRE ZA LICKA BIKE – pješačko biciklistička 
staza od Ludbrega, Preloga, D. Kraljevca, Goričana do Zalaegerszega.  
 

 

III. ZAKLJUČAK 
 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Goričan za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2012. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika 
kao izvršnog tijela općine Goričan.  
  

Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu  službi u Općini 
Goričan, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u 
izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete 
za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Goričan te je s toga 



nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine 
Goričan kao jedinice lokalne samouprave. 
S obzirom da smo u mjesecu ožujku imali izvanredne izbore za Općinsko vijeće za prva tri 
mjeseca ove godine nisu se poduzimale investicije. Radilo se prvenstveno na projektima. 
 
PLANOVI ZA NAREDNO RAZDOBLJE: 

• U drugom polugodištu 2012.g. proširenje ceste Goričan-Donji Kraljevec za 0,50 

metara sa izgradnjom pješačko biciklističke staze od kraja staze u Goričanu do 

željezničkog prijelaza u Donjem Kraljevcu. Za stazu će se inzistirati da bude u 

širini od 1,80 metara i da bude zelenom površinom odvojena od kolnika, te da 

bude u širini od 1,80 metara. 

• U studenom mjesecu predviđen je završetak radova na uređenju društvenog 

doma,  te u narednom razdoblju, opremanje knjižnice i multimedijalne dvorane 

sredstvima ministarstva. 

• Krenuti sa rekonstrukcijom zgrade vrtića i to sredstvima iz IPARD programa- 

plan je promijeniti kompletnu vanjsku stolariju, izvršiti kompletno renoviranje 

unutrašnjosti vrtića. 

• Raspisati javni poziv za rekonstrukciju objekta svlačionica na igralištu NK 

TRNAVA u ukupnoj vrijednosti cca 300.000,00 kn. 

• Na Općinsko vijeće uputiti će se prijedlog odluke o izgradnji sportske dvorane po 

modelu javno privatnog partnerstva s time da je općina spremna djelomično 

sudjelovati i u financijskom dijelu obveze županije. 

• Da se od 01. Listopada 2012. godine preuzme kompletno financiranje prehrane 

svih učenika Osnovne škole Goričan.  

• Uređenje predvorja grobne kuće – obnova fasade i vanjskih podnih pločica 

• Postaviti rasvjetna tijela u ulicama Zrinskih i Stjepana Kiša  
 
 
 
 
 
                                                                                         Načelnik općine Goričan                                                                                       
     

                                                                 
                                                               Mario Moharić dr.vet.med.    

 
 
 

  
  
 


