
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
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OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 
 

 
ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
       Sjednica je održana 16.10.2009.g u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 
općinskog vijeća Stjepana Blagusa. 
 
Prisutni vijećnici: Sokač Vlado, Stjepan Blagus, Ivanović Stanko, Nevenka Kovač, Mladen 
Varošanec, Tatjana Ribić, Marđetko Ivan, Čerepinko Mario, Belec Damir, Horvat Ivan, 
Kovač Dragutin, Špoljarić Silvana 
 
Odsutni vijećnici: Goran Gotal 
 
   Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić i zamjenik načelnika Stjepan Ribarić. 
Zapisnik je vodila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Štampar-Ivanović. 
 
Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice 
2. Aktualni sat 
3. Izvješće Državne revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 

2008.g. 
4. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup državnog poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području k.o. Goričan 
5. Imenovanje članova komisije za popis birača, te članova komisije za komunalnu 

djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
6. Donošenje odluke o povećanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću 

«RUŽICA» 
7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu općine Goričan, te određivanje početne cijene zakupa 
8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izvođenje geodetskih radova izmjere 

postojećeg stanja na terenu prema posjedovnim listovima br. 2944 i 3221 na području 
k.o. Goričan 

9. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi   
 
Dopune dnevnog reda:  

1. Donošenje zaključka o korištenju javnih površina i nerazvrstanih cesta u polju Melinec 
za svrhu turističke djelatnosti 

 
Predloženi dnevni red uz dopunu je jednoglasno prihvaćen. 
 
 

 
 

Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske 
izvještaje za 2008.g. 

 



   Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM prihvatili spomenuto izvješće. 
 
 

 
Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup državnog poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području k.o. Goričan 
 
   Nakon što je Komisija za poljoprivredu razmotrila ponude za zakup zemljišta, dan je 
prijedlog općinskom vijeću da se donese odluku o odabiru budućih zakupaca  i to: 
 

1.  Kat. čest. 2544/1 oranica u površini 15 ha 21a 19 m2 
- Krznar Đuro, prihvaća najveću ponuđenu cijenu od 1.344,00 kn/ha godišnje 

 
2. Kat. čest. 2544/2 oranica u površini od 19 ha 84a 25 m2 

- Srpak Đuro, prihvaća najveću ponuđenu cijenu od 700 kn/ha godišnje 
 

3. Kat. čest. 2544/2 asfaltni plato u površini od 15a 75 m2 
- Srpak Đuro, najveća ponuđena cijena 1.344,00 kn/ha godišnje 

 
4. kat.čest. 2544/5 oranica u površini od 10 ha 

- Pahek Marija, prihvaća najveću ponuđenu cijenu od 1.344,00 kn /ha godišnje 
 
 

5. Kat. čest. 2544/6 oranica u površini od 10 ha 
- Pahek Marija, prihvaća najveću ponuđenu cijenu od 1.344,00 kn/ha godišnje 

6. Kat.čest. 2544/7 oranica u površini od 7 ha 61a 89 m2 
- Marđetko Zvonimir, najveća ponuđena cijena 707,00 kn /ha godišnje 

 
7. Kat.čest. 2544/10 oranica u površini od 9 ha 72a 93 m2 

- Brodarić Josip, najviša ponuđena cijena 675,00 kn/ha godišnje. 
 

8. Kat.čest. 2544/12 oranica u površini od 20 ha 
- Horvat Goran, prihvaća najveću ponuđenu cijenu od 1.344,00 kn/ha godišnje 

 
9. Kat.čest. 2544/15 oranica u površini od 1 ha 10a 78m2 

- Krznar Đuro, prihvaća najveću ponuđenu cijenu od 1.344,00 kn/ha godišnje  
 

10. Kat.čest. 2561/6 oranica u površini od 12 ha 88a 20 m2 
- Mikec Đuro, najveća ponuđena cijena 1.050,00 kn/ha godišnje. 

 
11. Kat.čest. 2565 oranica u površini od 3 ha 19a 64 m2 

- Pavlic Rudolf, prihvaća najveću cijenu od 700,00 kn/ha godišnje 
 

12. Kat.čest. 4312/4 oranica u površini od 53 a 77 m2 
- Horvat Zvonimir, najveća ponuđena cijena 800,00 kn/ha godišnje 

 
13. Kat.čest. 4312/6 oranica u površini od 20 ha 

- Srpak Tomislav, najveća ponuđena cijena 1.344,00 kn/ha godišnje 
 

14. Kat.čest. 4312/7 oranica u površini od 87 a 70 m2 



- Srpak Tomislav, najveća ponuđena cijena 1.344,00 kn/ha godišnje 
 

15. Kat.čest. 4312/9 oranica u površini od 4 ha 46a 46m2 
- Gudlin Leonard, najveća ponuđena cijena 699,00 kn/ha godišnje 

 
16. Kat.čest. 7204/1 oranica u površini od 6ha 93 a 38 m2 

- Pavlic Rudolf, najveća ponuđena cijena 695,00 kn/ha godišnje 
 

17. Kat.čest. 7204/3 oranica u površini od 14 ha 96 a 33 m2 
- Srpak Vladimir, najveća ponuđena cijena 1.344,00 kn/ha godišnje 

 
18. Kat.čest. 7204/9 oranica u površini od 13 ha 09a 89 m2 

- Medvar Ivica, najveća ponuđena cijena 682,00 kn/ha godišnje 
 
Predloženi prijedlog vijećnici su prihvatili te su jednoglasno donijeli spomenutu odluku. 
 

 
 

Imenovanje članova Komisije za popis birača, te članova Komisije za komunalnu 
djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 
   Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se u Komisiju za popis birača imenuju Vuk 
Jasna,  Ivanović Stanko i Pongrac Nada, a o Komisiju za komunalnu djelatnost, prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša imenuju se Merlić Vatroslav, Krznar Ivica, Mesarić Andrija i 
Mesarić Stjepan. 
Vijećnici su donijeli odluku da se u Komisiju za procjenu i prodaju nekretnina imenuje Sokač 
Vlado. 
U Komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovan je Mati Stjepan, a u 
komisiju za poljoprivredu Zvonko Krznar. 
 
 
 

Donošenje odluke o povećanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću 
«RUŽICA» 

 
  Načelnik Mario Moharić, po pristigloj zamolbi ravnateljice vrtića za povećanje ekonomske 
cijene boravka djece, predlaže da se cijena poveća i to: 

- udio općine 50,00 kn po djetetu 
- udio roditelja 100,00 kn po djetetu 

Nakon rasprave vijećnici su donijeli odluku o povećanju cijene ali samo u udjelu općine i to 
povećanje za 50,00 kn po djetetu, dok je zaključak da ravnateljica obavi razgovor sa 
roditeljima djece vezano uz povećanje cijena u dijelu kojeg oni snose. 
Predsjednik vijeća napominje da odluka vrijedi do kraja godine, odnosno do novog proračuna. 
 

 
 

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu općine, te određivanje početne cijene zakupa 

 
    U jednogodišnji zakup daju se tri čestice i to: 



- kat.čest. 2580/79 u površini od 8,8889 ha 
- kat.čest. 4312/1/2/3 u površini od 5,5 ha 
- kat.čest. 7204/13 u površini od 4,0288 ha  

    Početna cijena zakupa bila bi 672,00 kn / ha godišnje zakupnine, s time da prednost imaju 
dosadašnji zakupci. 
    Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploći općine Goričan na rok od 8 dana. 
Odluka je jednoglasno donijeta. 
 

 
 
 

 
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izvođenje geodetskih radova izmjere 

postojećeg stanja na terenu prema posjedovnim listovima br. 2944 i 3221 na području 
k.o. Goričan 

 
      Radi se o 95 čestica koje trenutno obrađuje tvrtka «Agromeđimurje», zakup istječe 
2010.g. te je potrebno napraviti parcelizaciju zemljišta i sve potrebne geodetske radove.  
      Odluka je donijeta jednoglasno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

  
 

 
 

 
 


