
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORIČAN 

Sjednica je održana  20.04.2012.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Općinskog 

vijeća. 

Prisutni vijećnici: Robert Katanec, Andrej Blagus, Drago Kovač, Tatjana Ribić, Nevenka Kovač, Stanko 

Ivanović, Zlatko Varošanec, Bojan  Dominić, Franjo Šavora, Stjepan Sinković, Ivan Horvat, Zvonko 

Krznar  

Odsutni vijećnici: Damir Far 

Na sjednici su bili prisutni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, direktor GKP 

PREKOM d.o.o. Siniša Radiković, direktorica poduzeća URBIA d.o.o. Vesna Makovec, v.d. direktora 

OKP GORINKA d.o.o. Mladen Varošanec,  predstavnici media. 

Zapisnik je vodila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Štampar-Ivanović. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

2. Donošenje odluke o dokapitalizaciji OKP GORINKA d.o.o. 

3. Prijedlog proračuna za 2012.g. 

4. Donošenje zaključka o preseljenju Knjižnice Goričan u novoobnovljene prostorije društvenog 

doma u prizemlju, te obavijest o raspisivanju natječaja za zapošljavanje knjižničara prema 

Zakonu o knjižnicama a sukladno izvješću o stručnom nadzoru Matične knjižnice Nikole 

Zrinski 

5. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna za 2011.g. 

6. Informacije o poslovanju općine u 2011.g. 

7. Informacije o predloženim projektnima u sklopu III. Poziva na predlaganje projekata u okviru 

IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 

8. Donošenje odluke o zaduživanju općine Goričan u svrhu realizacije projekta Industrisjki park 

9. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi II. Izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja općine Goričan 

10. Donošenje odluke o izradi izmjene i dopune detaljnog plana uređenja gospodarske zone 

ISTOK u Goričanu 



11. Donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja poljoprivredno 

gospodarske zone istočno od Goričana 

12. Donošenje odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća, vijećnika i djelatnika 

JUO općine Goričan za prisustvovanje sjednicama vijeća 

13. Donošenje odluke o korištenju privatnog automobila u službene svrhe za funkcionare općine, 

te djelatnike JUO temeljem Pravilnika o porezu na dohodak 

14. Donošenje odluke o korištenju službenog telefona za predsjednika Općinskog vijeća 

15. Donošenje odluke o imenovanju stalnih i povremenih tijela Općinskog vijeća 

16. Donošenje odluke o visini sredstava za redovito funkcioniranje političkih stranaka iz 

proračuna općine  

17. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim priznanjima općine Goričan 

18. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine 

19. Donošenje odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa investitora MEĐIMURJE 

PLIN d.o.o. za izgradnju plinovoda u ulici Stjepana Kiša 

20. Donošenje odluke o stjecanju prava vlasništva MEĐIMURJE PLIN d.o.o. na zemljištu upisanom 

u z.k. uložak 7835 gruntovna čestica 5049/686 k.o. Goričan površine 55 m2 u svrhu izgradnje 

distribucijske redukcijske stanice 

21. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva 

22. Prihvaćanje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine 

Goričan za 2011.g. 

23. Analiza stanja zaštite i spašavanja u općini Goričan za 2010.g. 

24. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Vijećnik Stjepan Sinković smatra da je dnevni red preopširan, predlaže da se sjednica podijeli na dva 

dijela. Smatra da redosljed točaka dnevnog reda nije usklađen, te da se pojedine točke izuzmu iz 

dnevnog reda. 

Predloženi dnevni red prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 5 glasova PROTIV. 

Predsjednik vijeća napominje da se trajanje  sjednice  vremenski ograničava do 22.00 sata , a sve 

točke koje se neće uspjeti riješiti biti će rješene za dan kada će biti određen nastavak prve sjednice.  

 

 

 



Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice je jednoglasno prihvaćen. 

 

Točka 2. 

Donošenje odluke o dokapitalizaciji OKP GORINKA d.o.o. Goričan 

Uvodno izlaganje po ovoj točki imao je načelnik Moharić. Napominje da je pitanje OKP Gorinka d.o.o. 

bilo prelomno u 9. mjesecu prošle godine kada se raspalo Općinsko vijeće. 

Načelnik je zamolio sve vijećnike da bilo kakva pitanja koja imaju vezano uz OKP GORINKA d.o.o. i 

dokapitalizaciju od strane GKP PREKOM d.o.o. Prelog postave direktoru Siniši Radikoviću. 

Siniša Radiković navodi da OKP GORINKA d.o.o.  već treću godinu za redom  stagnira sa svojim 

prihodima te da je 2011.g. prema poslovnim knjigama završila sa samo 1.421,00 kn dobiti. 

Knjigovodstvena vrijednost strojeva i  vozila je nula, zaposlenici nisu stručno osposobljeni za rad sa 

strojevima, računalima, nemaju položenu prvu pomoć što je zakonska obveza tvrtke. Gorinka nije 

koristila nikakve mogućnosti bez povratnog sufinanciranja raznih projekata od strane Ministarstava ili 

Fondova za nabavu traktora, malčera, prikolice i sl. Tvrtka je za prvih 6 mjeseci 2011.g. ostvarila 

gubitak od cca 15.000,00 kn. Cjenici po kojima bi se naplaćivale usluge održavanja za općinu Goričan 

bili bi usklađeni sa PRE-KOM –ovima; odnosno u odnosu na dosadašnje bili bi jeftiniji. Odmah se 

pristupa nabavi traktora 80 KS sa ralicom i malčerom. 

Radiković navodi da prema zakonu će općina morati napraviti kompostanu i reciklažno dvorište za 

građevinski i korisni otpad. Načelnik navodi da je reciklažno dvorište već predviđeno u našem 

prostornom planu. 

Bojan Dominić traži nek se pojasni pojam zajedničko reciklažno dvorište. Radiković napominje da bi 

reciklažno dvorište bilo zajedničko za 6-7 općina, zaposlilo bi se troje ljudi. 

Varošanec Zlatko postavlja pitanje zašto se na sjednicu nije zvalo bivšeg direktora OKP GORINKA 

d.o.o.  Mohameda Al Mufleha. Načelnik navodi da za tim nema potrebe, te da  je bivši direktor dobio 

otkaz jer firmu nije prijavio na natječaj Ministarstva financija za održavanje graničnih prijelaza što je 

njihova osnovna djelatnost. 

Šavora Franjo postavlja pitanje kako dugo Mohamed Al Mufleh nije direktor firme, tko ga mijenja i 

pod kojim uvjetima, kakva je trenutna financijska situacija. Načelnik navodi da Mohamed nije u 

radnom odnosu od 11.  mjeseca prošle godine, postoji vršitelj dužnosti direktora a to je Mladen 

Varošanec koji radi pod istim uvjetima kao i direktor. 

Sinković Stjepan  vezano za  promjene prostornog plana postavlja pitanje tko će biti zadužen za 

reciklažno dvorište; s obzirom da GKP PREKOM skuplja komunalni otpad  na neki načim mora biti 

zadužen i za reciklažno dvorište. 



Radiković predlaže da se osnuje treća tvrtka za kompostanu koja bi samo njome upravljala , općine 

koje bi sufinancirale kompostanu moći će i dovoziti otpad. 

Načelnik napominje da se u Goričanu neće raditi sortirnica komunalnog otpada. 

Horvat Ivan napominje da je vidio već dosta kompostana i njihovo funkcioniranje te  postavlja pitanje 

koje čestice sve ulaze u postupak komposta. Navodi ako se na tom prostoru planiraju izgraditi mini 

farme da to neće biti zdrava klima. 

Radiković navodi da GKP PREKOM ima 14.000 kvadrata reciklažno dvorište, a  30 000 kvadrata 

zemljišta je pod poljoprivrednom proizvodnjom. 

Nevenka Kovač navodi da ima informacije da se drugdje kompostane rade u centru naselja  te nisu 

ekološki štetne. 

Šavora Franjo postavlja pitanje koji je razlog prodaje OKP GORINKA d.o.o.  s obziorm da je načelnik 

uvijek hvalio poslovanje. Načelnik navodi da je Nadzorni odbor unazad dvije godine stalno 

upozoravao direktora da nabavi nove poslove, GORINKA stagnira, a sad još gubi i poslove čišćenja i 

održavanja graničnih prijelaza. 

Horvat Ivan postavlja pitanje što će biti sa ljudima zaposlenima u OKP Gorinka d.o.o.  Radiković 

napominje da će Gorinka i dalje poslovati samo što će sada PREKOM biti njezin večinski vlasnik. 

Blagus Andrej postavlja pitanje u vezi planiranih investicija u GORINKU do kraja godine. Radiković 

navodi da će Gorinka do kraja godine kupiti traktor sa ralicom za čišćenje snijega, malčer, kosilicu. 

Dominić Bojan pita da li će u nabavi te opreme financijski sudjelovati i općina. Radiković napominje 

da će GORINKA svu opremu kupiti iz svojih  vlastitih financijskih sredstava.  

Drago Kovač postavlja pitanje kakav će biti sastav Nadzornog odbora  OKP GORINKA d.o.o.  Radiković 

navodi da će PREKOM dati dva člana, dva člana bi bila od općine te 1 predstavnik radnika. 

Horvat Ivan postavlja pitanje pod kojim uvjetima će se obavljati poslovi čišćenja i održavanja. 

Radiković navodi da će cjenike za usluge odrediti Nadzorni odbor, a suglasnost na njih daje načelnik. 

Cijena košnje bi bila 0,11 kn, a malčiranja 0,14 kn / m2  površine. Potrebno je obaviti kompletnu 

izmjeru svih površina te točno definirati koje će se površine koliko puta u tijeku sezone kositi i na koji 

način ( kosilica, raider, trimer ). 

Odluka o dokapitalizaciji OKP Gorinka d.o.o. od strane GKP PREKOM-a na način da prekom uplati 

21.000,00 kn temeljnog  kapitala i time postane večinski vlasnik Gorinke donijeta je sa 7 glasova ZA, 4 

PROTIV. Prilikom glasovanja nije bio prisutan vijećnik Sinković Stjepan koji je napustio sjednicu. 

 

S obzirom da je na sjednicu u zakazano vrijeme došla gospođa Vesna Makovec direktorica poduzeća 

URBIA d.o.o. Čakovec  mijenja se redosljed  točaka dnevnog reda na način da iza točke 2. idu točke 

9,10 i 11. 

 



Točka 9. 

Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi II. Izmjena i dopuna prostornog plana  

uređenja općine Goričan 

Izlaganje po toj točki imala je gospođa Vesna Makovec. Odluka o izmjeni prostornog plana donesena 

je prošle godine na Općinskom vijeću. Iz prijedloga odluke članka 2 a točke 2,4 i 5 su već usvojene 

prošlom odlukom, a novi zahtjevu su u članku 2 a točke 1 i 3. Novi zahtjevi koji su upućeni  je zahtjev 

za proširenje gospodarske proizvodnje namjene na području preko puta tvrtke Arteferro Dohomont 

d.o.o. te zahtjev za gradnjom silosa i mješaone stočne hrane u naselju. 

Zvonko Krznar istiće da će se mješaona stočne hrane koristiti samo za privatne potrebe. 

Horvat Ivan u vezi zemljišta poduzeća Arteferro Dohomont istiće da namjena tog zemljišta nije bila 

proizvodna. Načelnik istiće da će na tom mjestu tvrtka napraviti reklamni prostor. 

Andrej Blagus traži da gospođa Makovec  objasni proceduru donošenja izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja općine Goričan. Gospođa Makovec napominje da će Općinsko vijeće donijeti konačnu 

odluku o usvajanju prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana nakon što on prođe sve faze i dobije 

sve potrebne suglasnosti od nadležnih institucija. 

Konstatira se da je odluka o donošenju izmjena i dopuna odluke o izradi II. Izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja općine donsesena sa 7 glasova ZA, 2 PROTIV i 2 SUZDRŽANA. 

 

Točka 10. 

Donošenje odluke o izradi izmjene i dopune detaljnog plana uređenja gospodarske zone ISTOK 

U Goričanu 

Izlaganje po točki imala je gospođa Vesna Makovec. Razlozi  za njeno  donošenje su proširenje 

gospodarske zone unutar građevinskog područja naselja na način da se obuhvate i čestice istočno od 

tvrtke Arteffero Dohomont d.o.o.  kako bi se omogućila daljnja gradnja za potrebe gospodarstva, 

prvenstveno za širenje navedene tvrtke, te novoutvrđene potrebe zainteresiranih korisnika zone. 

Navedena odluka donesena je sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA. 

 

Točka 11. 

Donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja poljoprivredno 

Gospodarske zone 

Izlaganje po točki imala je gospođa Vesna Makovec. Razlozi za njeno donošenje su što je u tom dijelu 

predviđena prenamjena zone tako da u dijelu bude namijenjena za skupljanje, selektiranje i primarnu 

obradu komunalnog otpada. 



Konstatira se da je navedena odluka donesena sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA. 

Točka 3. 

Prijedlog proračuna za 2012.g. 

Predsjednik vijeća napominje da je ovo samo prvo čitanje proračuna , te daje riječ načelniku kao 

zakonskom predlagatelju proračuna. 

Načelnik istiće da je ovo prvobitni prijelog proračuna u visini od 5.500.000,00 kn. Od većih investicija 

koje su unutra pobrojane to su pomoći Ministarstva kulture za izgradnju i opremanje  Knjižnice u 

novoobnovljenim   prostorima općine, rekonstrukcija svlačionica NK TRNAVE, pješačko biciklističke 

staze u naselju, izrada projektne dokumentacije za projekte koji su prijavljeni u sklopu III. Poziva na 

predlaganje projekata Mađarska – Hrvatska. Naćelnik napominje vijećnicima da ukoliko imaju bilo 

kakve prijedloge oko izmjena ili dopuna pojedinih stavaka u proračuna neka ih iznesu na sjednici ili 

dostave u roku 3 dana u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan. O prijedlozima će načelnik odlučiti 

te na slijedećoj sjednici predložiti konačni prijedlog proračuna za 2012.g.  

 

Točka 4. 

Donošenje zaključka o preseljenju Knjižnice u novoobnovljeni prostor društvenog doma u 

prizemlju, te obavijest o raspisivanju natječaja za zapošljavanje knjižničara prema Zakonu o 

knjižnicama a sukladno izvješću o stručnom nadzoru Matične knjižnice Nikola Zrinski 

Nakon obavljenog stručnog nadzora Knjižnice Goričan od strane  Matične knjižnice Čakovec  utvrđeni 

su određeni nedostaci  u radu koje je potrebno ukloniti. Jedan od tih nedostataka je i neadekvatan 

prostor u kojem se Knjižnica Goričan trenutno nalazi. Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o 

preseljenju Knjižnice u novoobnovljeni prostor društvenog doma.  

Načelnik istiće da će se raspisati natječaj za zapošljavanje knjižničara prema zakonu o knjižnicama 

kada se ispune svi formalni uvjeti tj. Kada se prostor privede kraju. 

 

Točka 5. 

Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna za 2011.g. 

Godišnji obračun proračuna za 2011.g. ostvaren je na način: 

- Ukupni prihodi i primici: 2.840.918,93 kn 

- Ukupni rashodi i izdaci : 2.475.051,17 kn 

Višak prihoda poslovanja: 365.867,76 kn  

- Preneseni manjak iz ranijih godina: 644.326,00 KN 

- Korekcija rezultata poslovanja za 2010.g. – 121.781,00 kn 



- Ukupni manjak poslovanja: 156.676,35 kn 

Vijećnicima je u bilješkama navedeno financijsko stanje općine, stanje na žiro računu  i blagajni sa 

datumom 31.12.2011.g., ukupne obveze i potraživanja općine. 

Godišnji obračun proračuna za 2011.g. prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 4 Suzdržana. 

 

Točka 6. 

Informacije o poslovanju općine u 2011.g i 2012.g. 

Pročelnica je izvjestila vijećnike o stanju u općini Goričan tijekom 2011.g. s naglaskom na situaciju 

nakon raspuštanja Općinskog vijeća od strane Vlade RH. 

Posljednja zakonita sjednica Općinskog vijeća bila je u mjesecu lipnju 2011.g.Ostale 4 sjednice 

Općinskog vijeća poništene su odlukama Ministarstva uprave kao i sve odluke donesene na njima. 

Nakon što je Vlada RH raspustila Općinsko vijeće Goričan imenovana je Ingrid Šoltić za povjerenicu 

Vlade RH za Općinsko vijeće Goričan. S obzirom da u općini nije bilo proračuna povjerenica je donijela 

odluku o privremenom financiranju za prva tri mjeseca 2012.g. na osnovu ostavrenih prihoda za isto 

razdoblje prošle godine što je iznosilo 493.010,04 kn.  U periodu rada povjerenice RH nisu se 

poduzimale nikakve investicije, rješavale su se samo tekuće obveze poslovanja. U razdoblju 01.01.-

31.03.2012.g. ostvaren je višak prihoda u visini 52.761,03 kn, obveze su iznosile 264.375,40 kn ( bez 

obveza prema Hrvatskim vodama ). 

 

Točka 7. 

Informacije o predloženim projektima u sklopu III.Poziva na predlaganje projektnih 

Prijedloga u okviru IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 

Načelnik je vijećnike upoznao sa predloženim projektima u sklopu III.Poziva na predlaganje projektnih 

prijedloga u okviru IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Općina je prijavila 

četiri projekta i to: 

- Turističko rekreacijska sportska zona kod ribnjaka – vrijednost projekta za općinu Goričan 

497.213,15  euro 

- PRE-ZA-LICKA bike – biciklističke staze od Ludbrega preko Preloga, Donjeg Kraljevca, Goričana 

do Zalaegerszega; vrijednost projekta za općinu Goričan je 30.000,00 euro 

- EGTC – formiranje mikroregije pograničnih općina 

- Očuvanje starih zanata – projekt koji se realizira preko HKUD-a Goričan, vrijednost za 

hrvatskog projektnog partnera je 47.600,00 euro 

 



Točka 8. 

Donošenje odluke o zaduživanju općine Goričan u svrhu realizacije projekta  

„Industrijski park“ 

Načelnik je vijećnike izvjestio da se radi o projektu koji se financira u okviru IPA programa 

prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Projekt se već provodi. Njegova vrijednost za općinu 

Goričan iznosi 91.300,00 euro; od čega 15 % sredstava mora osigurati općina Goričan a 85 % financira 

EU. Do sada je općina sama financirala cca 70.000,00 kn. Cilj projekta je jačanje ekonomske 

konkurentnosti prekogranične regije  kroz intenziviranje prekogranične suradnje poduzeća, lokalnih 

vlasti i institucija za potporu poduzetništvu. Partneri u projektu su općina Goričan i općina Serdahelj. 

Iznos zaduženja koji će se tražiti je 90.000,00 euro. 

Donošenje odluke o zaduživanju odgađa se za slijedeću sjednicu. 

 

Točka 12. 

Donošenje odluke o visini naknade za rad predsjednika vijeća, vijećnika i djelatnika JUO općine 

Goričan za prisustvovanje sjednicama vijeća 

Predsjednik vijeća iznio je prijedlog da naknada za rad predsjednika vijeća iznosi mjesečno 1.000,00 

kn neto, a za vijećnike i djelatnike JUO općine za prisustvovanje sjednicama 160,00 kn neto po 

sjednici. 

Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV donijeli gore navedenu odluku. 

 

Točka 13. 

Donošenje odluke o korištenju privatnog automobila u službene svrhe za funkcionare općine, 

te djelatnike JUO temeljem Pravilnika  o porezu na dohodak 

Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijeli odluku da se za korištenje privatnog automobila u 

službene svrhe za funkcionare općine  te djelatnike JUO naplaćuje 2,00 kn po kilometru temeljem 

Pravilnika o porezu na dohodak. 

 

Točka 14. 

Donošenje odluke o korištenju službenog telefona za predsjednika Općinskog vijeća 

Viječnici su sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIm donijeli odluku o korištenju službenog telefona  za 

potrebe predsjednika vijeća. 

 



 

Točka 16. 

Donošenje odluke o visini sredstava za redovito funkcioniranje političkih stranaka  

iz proračuna općine 

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da svaka politička stranka koja ima vijećnika u Općinskom 

vijeću općine Goričan ima pravo na naknadu iz proračuna općine  u visini od 1.500,00 kn po vijećniku. 

 

Točka 19. 

Donošenje odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa investitora MEĐIMURJE PLIN 

Za izgradnju plinovoda u ulici Stjepana Kiša 

Radi se o odluci koju je donijelo Općinsko vijeće u prošlom sazivu, a koja je poništena odlukom 

Ministarstva uprave. Investitor MEĐIMURJE PLIN d.o.o. je u ulici Stjepana Kiša izgradio trafostanicu 

za potrebe plinovoda.  Prema odluci o komunalnom doprinosu izgradnja takve vrste investicija koja je 

od interesa za općinu oslobađa se temeljem odluke općinskog vijeća plaćanja komunalnog doprinosa. 

Vijećnici su spomenutu odluku donijeli sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA. 

 

Točka 20. 

Donošenje odluke o stjecanju prava vlasništva MEĐIMURJE PLIN d.o.o. na zemljištu  

Upisanom u z.k.uložak 7835 gruntovna čestica br. 5049/686 k.o. Goričan površine 55 m2 u svrhu 

izgradnje distribucijske redukcijske stanice 

Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM  donijeli odluku o stjecanju prava vlasništva 

MEĐIMURJE PLIN d.o.o. na zemljištu gruntovne čestice 5049/686 površine 55 m2 za potrebe 

izgradnje distribucijske redukcijske stanice. ( veza točka 19 ). 

 

Točka 21. 

Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva 

Vijećnici su jednoglasno donijeli spomenuti Pravilnik. 

 

 

 



Točka 22. 

Prihvaćanje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine 

Goričan za 2011.g. 

Smjernice su odlukom vijeća jednoglasno prihvaćene. 

 

Točka 23. 

Analiza stanja zaštite i spašavanja u općini Goričan za 2010.g. 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili analizu stanja zaštite i spašavanja za 2010.g. 

 

Sjednica je zbog opširnog dnevnog reda prekinuta u 22.15 sata. 

Nastavak 1. Sjednice održan je 30.04.2012.g. u prostorijama općine Goričan . 

Na sjednici je bilo prisutno 11 viječnika, a viječnici Stjepan Sinković i Zlatko Varošanec su opravdali 

svoj izostanak. 

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. Donošenje odluke o zaduživanju općine Goričan u svrhu realizacije projekta Industrijski park 

koji se financira u sklopu IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 

2. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga proračuna za 2012.g. 

- Odluka o izvršenju proračuna za 2012.g. 

- Program javnih potreba u športu za 2012.g. 

- Program javnih potreba u kulturi za 2012.g. 

- Plan održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g. 

- Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g. 

- Socijalni program općine Goričan za 2012.g. 

- Plan razvojnih programa za 2012. – 2014.g. 

- Projekcija proračuna za razdoblje 2013. I 2014.g. 

3. Donošenje odluke o imenovanje stalnih i povremenih tijela Općinskog vijeća 

4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim priznanjima općine Goričan 



5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalnu i vodnu 

građevinu 

6. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

  

 

Točka 1. 

Donošenje odluke o zaduživanju općine Goričan u svrhu realizacije projekta Industrijski park 

Koji se financira u sklopu IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 

Objašnjenje po navedenoj točki dano je u prvom dijelu sjednice. Ova odluka je  početak postupka 

zaduživanja, nakon toga potrebno je provesti postupak javne nabave, te ishoditi suglasnost Vlade RH 

na zaduženje a nakon toga će Općinsko vijeće donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

kod kojeg će se općina zadužiti. Iznos zaduženja koji će se tražiti je 90.000,00 euro. 

Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA donijeli odluku da se općina Goričan zaduži za financiranje 

projekta „ Industrijski park“ u sklopu IPA Mađarska – Hrvatska. 

 

Točka 2. 

Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga proračuna za 2012.g. 

Nakon što je na prvom dijelu sjednice vijećnicima bio predstavljen prijedlog proračuna za 2012.g. od 

strane načelnika; ostavljena im je i mogućnost da daju svoje prijedloge oko izmjena i dopuna 

pojedinih stavki  proračuna. Načelnik je određene izmjene i dopune prihvatio te je vijećnicima 

predstavljen novi prijedlog proračuna u visini od 5.720.000,00 kn.  

Navedeni prijedlog proračuna kao i sve odluke i programi koji  se donose u sklopu proračuna vijećnici 

su donijeli sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA. 

 

Točka 3. 

Donošenje odluke o imenovanju stalnih i povremenih tijela Općinskog vijeća 

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se u stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća 

imenuju ljudi prema dokumentaciji kou su dobili u materijalima i to: 

1. KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK 

a) Robert Katanec 

b) Zvonko Krznar 



c) Sinković Stjepan 

2. KOMISIJA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 

a) Bojan Dominić 

b) Stanko Ivanović 

c) Andrej Blagus 

a) Povremena radna tijela 

1. KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE 

a) Nevenka Kovač 

b) Damir Far 

c) Franjo Šavora 

2. KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE IMENA ULICA, TRGOVA I TOPONIMIKU 

a) Tatjana Ribić 

b) Robert Katanec 

c) Zlatko Varošanec 

3. KOMISIJA ZA ODNOSE SA DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 

a) Andrej Blagus 

b) Dragutin Kovač 

c) Zlatko Varošanec 

4. KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA 

a) Robert Katanec 

b) Tatjana Ribić 

c) Stjepan Sinković 

5. KOMISIJA ZA PROCJENU NEKRETNINA I PRODAJU NEKRETNINA PUTEM NATJEČAJA 

a) Dragutin Kovač 

b) Zvonko Krznar 

c) Bojan Dominić 

 



6. KOMISIJA ZA KOMUNALNA PITANJA 

a) Stanko Ivanović 

b)  Dragutin Kovač 

c) Franjo Šavora 

7. KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I DRUGE DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

a) Robert Katanec 

b) Damir Far 

c) Zlatko Varošanec 

8. KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ 

a) Zvonko Krznar 

b) Andrej Blagus 

c) Franjo Šavora 

9. KOMISIJA ZA SOCIJALNA PITANJA 

a) Nevenka Kovač 

b) Tatjana Ribić 

c) Bojan Dominić 

 

- Imenovanje Povjerenstva za odabir stipendija: 

1. Robert Katanec 

2. Tatjana Ribić 

3. Stjepan Sinković 

Uprava groblja: 

1. Damir Jakšić 

2. Mato Kočiš 

3. Josip Brodarić 

4. Zorko Zoran 

5. Jasna Vuk 



Odbor za poljoprivredu: 

1. Krznar Zvonko 

2. Šavora Franjo 

3. Dominić Bojan 

4. Gudlin Leonard 

5. Brodarić Josip 

Točka 4. 

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim priznanjima općine Goričan 

Izmjene odluke odnose se na članak 16 i 17. u dijelu koji se odnosi na općinsko poglavarstvo. 

U članku 16. riječ „poglavarstvo“ zamjenjuje se sa „načelnik“. U članku 17. Briše se poglavarstvo 

općine Goričan i radna tijela poglavarstva, te se dodaje samo „ načelnik“. 

Vijeće je jednoglasno donijelo spomenutu odluku kao i odluku da se imenuje Ocjenjivački sud za 

dodjelu javnih priznanja u sastavu: Zlatko Varošanec, Franjo Šavora, Damir Far, Robert Katanec, 

Zvonko Krznar, Tatjana Ribić i Dragutin Kovač. 

Točka 5. 

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalnu vodnu građevinu 

Odluku o priključenju na komunalnu vodnu građevinu donijelo je općinsko vijeće na 17. Sjednici 

29.11.2010.g.. Osnovna špranca odluke rađena je u pravnoj službi Međimurskih voda. Prijedlog 

izmjena i dopuna odluke dan je od strane Međimurskih voda.  

Vijećnici su jednoglasno prihvatili izmjene i dopune odluke. 

Točka 6. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Drago Kovač postavlja pitanje u vezi izgradnje pješačkih staza u Prvomajskoj ulici, načelnik napominje 

da je to i dalje prioritet i da će se pješačka staza u spomenutoj ulici napraviti. 

Šavora Franjo postavlja pitanje u vezi malčiranja javnih površina u ulici Zrinskih. Načelnik navodi da je 

potrebno javiti komunalnom redaru i da će se površine malčirati. 

 

Sjednica  je završila u 18.50 sati. 

 

 



 

 


