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ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

 
Sjednica je održana 15.09.2010.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 
općinskog vijeća Stjepana Blagusa. 
 
Prisutni vijećnici: Sokač Vlado, Blagus Stjepan, Ivanović Stanko, Nevenka Kovač, Mladen 
Varošanec, Ribić Tatjana, Marđetko Ivan, Belec Damir, Horvat Ivan, Kovač Drago, Stanko 
Marina i Špoljarić Silvana. 
 
Odsutni vijećnici: Čerepinko Mario 
 
Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, 
nekolicina mještana općine. 
 
Zapisnik je vodila pročelnica Jasna Štampar- Ivanović. 
 
Predloženi dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 12, 13 i 14 sjednice 
2. Aktualni sat 
3. Polugodišnji obračun proračuna za 2010.g. 
4. Donošenje odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika zaposlenih u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan na prijedlog načelnika ( usklađenje sa 
novim zakonskim odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi ) 

5. Usvajanje Procjene ugroženosti općine Goričan 
6. Suglasnost općinskog vijeća na zapošljavanje komunalnog redara 
7. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji 

pješačke staze na groblju Goričan ( u prilogu zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda) 
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Komisije za komunalna pitanja 
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi općine 

Goričan 
10. Donošenje odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Dom 

zdravlja Čakovec za rekonstrukciju poslovno stambene zgrade 
11. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 
Predloženi dnevni red usvojen je sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA. 
Vijećnik Belec Damir predlaže da se na dnevni red stavi pitanje proširenja skupštine OKP 
Gorinka d.o.o. Goričan. Predsjednik vijeća napominje da će to pitanje biti na dnevnom redu 
jedne od slijedećih sjednica općinskog vijeća. 
 
S obzirom da je sjednici bio nazočan načelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje gosp. 
Ferid Kašmo točka 5. dnevnog reda prebacuje se na prvu točku. 
 



 

Usvajanje Procjene ugroženosti općine Goričan 

 
 Nakon što je načelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec vijećnicima iznio 
sadržaj Procjene ugroženosti i njenu namjenu vijećnici su je jednoglasno usvojili. Procjena se 
nalazi u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan te je svakome vijećniku dostupna na 
uvid. 
 

 

Polugodišnji obračun proračuna za 2010.g. 

 
Vijećnicima je prezentiran polugodišnji obračun proračuna. 
U polugodišnjem razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 67.798,71 kn. 
Prihodi su iznosili 1.568.204,99 kn, a rashodi 1.500.406,28 kn. 
Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM prihvatili polugodišnji obračun proračuna. 
 
 

 

Donošenje odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika zaposlenih u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan ( usklađenje za novim zakonskim 

odredbama ) 

 
Temeljem novog Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u upravnom 
odjelu općine Goričan zaposleno je 5 službenika i namještenika i to pročelnik, referent – 
administrativni tajnik, referent – komunalni redar, referent – knjižničar te 1 namještenik 
čistačica. 
Plaće u upravnom odjelu ostaju iste, radi se samo o usklađenju sa novim zakonskim 
odredbama. 
Za radno mjesto pročelnik koeficijent iznosi 3.15, za radno mjesto referent – administrativni 
tajnik koeficijent iznosi 1,88, za radno mjesto referent – komunalni redar koeficijent iznosi 
1,78, za radno mjesto knjižničar koeficijent iznosi 1,01, te za radno mjesto čistačica 
koeficijent iznosi 1,00. 
Vijećnici su sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 3 SUZDRŽANA donijeli odluku o visini 
koeficijenata za obračun plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 
 
 

Suglasnost na zapošljavanje komunalnog redara 

 
Prema novom Pravilniku o unutarnjem redu propisano je u upravnom odjelu radno mjesto 
komunalni redar. S obzirom da je i zakonska odredba imati uposlenog komunalnog redara na 
ovaj način općina Goričan prilazi njegovom zapošljavanju. Donijeti će se novi Plan 
zapošljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan te će se nakon toga raspisati 
natječaj za komunalnog redara. 
Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM  dali suglasnost na zapošljavanje 
komunalnog redara. 
 

 

 

 



Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji 

pješačke staze na groblju u Goričanu 

 
Temeljem provedenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na 
izgradnji pješačke staze na groblju Goričan pristiglo je ukupno 7 ponuda. Komisija za pregled 
i ocjenu ponuda je sve ponude detaljno pregledala te je proslijeđen prijedlog Općinskom 
vijeću da kao najpovoljniju ponudu odabere ponudu poduzeća TRI – GO GRADITELJSTVO 
d.o.o. iz Donjeg Kraljevca u iznosu 66.343,00 kn bez PDV. 
Vijećnici su jednoglasno donijeli takvu odluku. 
 
 

 

Donošenje odluke o imenovanju članova Komisije za komunalna pitanja 

 
Vijećnici su donijeli odluku da se u Komisiju za komunalna pitanja imenuju Merlić Vatroslav, 
Ribić Josip te Blagus Stjepan. 
 

 

 

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi općine 

Goričan 
 
U odluci o komunalnoj naknadi općine Goričan mijenja se članak 13. na način da se dodaje da 
koeficijent namjere ovisi o vrsti nekretnine i iznosi za:  

- poslovni prostor za ostale djelatnosti ( otvorene terase ) -  2. 
Izmjena se odnosi vezano za usklađenje koeficijenta za Ministarstvo financija. 
Kod navedene točke vijećnica Stanko Marina morala je napustiti sjednicu pa je glasovanju 
nadalje prisutno 11 vijećnika. 
Odluka je donijeta jednoglasno. 
 

 

Donošenje odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Dom 

zdravlja Čakovec za rekonstrukciju poslovno stambene zgrade 

 
Temeljem odluke o komunalnom doprinosu općine Goričan vijećnici su jednoglasno donijeli 
odluku o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Dom zdravlja Čakovec za 
rekonstrukciju poslovno stambene zgrade ( ambulante u Goričanu ). 
 
 
 


