
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORIČAN 

 

Sjednica je održana 21.06.2013.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Općinskog 

vijeća gosp. Roberta Katanca. 

Na sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, predstavnici 

medija i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine  Goričan  koja je ujedno vodila zapisnik sa 

sjednice. 

Na sjednici je bilo prisutno 12 vijećnika;  Varošanec Zlatko bio je odsutan. 

Predloženi dnevni red: 

1. Aktualni sat 

2. II. izmjene i dopune plana proračuna za 2013.g. 

3. Donošenje odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice Goričan 

4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta Knjižnice Goričan 

5. Donošenje odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća, vijećnike i djelatnike 

Jedinstvenog upravnog odjela za prisustvovanje sjednicama općinskog vijeća 

6. Donošenje odluke o visini naknade za načelnika i zamjenika načelnika 

7. Donošenje odluke o korištenju privatnog automobila u službene svrhe za dužnosnike općine, 

te za djelatnike općine temeljem Pravilnika o porezu na dohodak 

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

građevine 

9. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predložena dopuna dnevnog reda: 

1. Izbor II. potpredsjednika Općinskog vijeća 

2. Donošenje odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za općinu Goričan 

Predloženi dnevni red uz dvije dopune je jednoglasno prihvačen. 

 

 



Točka 1. 

Aktualni sat 

Šavora Franjo postavlja pitanje zašto se ne pridržava rokova u Poslovniku za slanje materijala 

vijećnicima. Smatra da se zbog preopširnog materijala i kratkog roka do održavanja sjednice vijećnici 

nisu stigli pripremiti. 

Točka 2. 

II. izmjene i dopune plana proračuna za 2013.g. 

Pročelnica je vijećnicima detaljno objasnila razlog zašto se pristupilo izradi II. izmjena i dopuna plana 

proračuna za 2013.g. Vijećnicima su dostavljena i pismena pojašnjenja po određenim kontima. 

Nakon kratke rasprave i vijećničkih pitanja II. izmjene i dopune proračuna za 2013.g. donesene su sa 

8 glasova ZA, 1 protiv i 3 suzdržana. 

 

Točka 3. 

Donošenje odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice Goričan 

Načelnik ističe da je knjižnica u postupku registracije kao samostalna  javna  ustanova. Da bi se 

postupak registracije mogao provesti potrebno je imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice. 

Načelnik predlaže da to bude dosadašnja knjižničarka Jadranka Ivanović.Napominje da to neće 

prouzroćiti nikakve dodatne financijske troškove za općinu Goričan.  

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se za vršitelja dužnosti ravnatelja knjižnice imenuje 

Jadranka Ivanović. 

 

Točka 4. 

Donošenje odluke o stavljanju van snage Stauta knjižnice Goričan 

Izlaganje po točki imao je predsjednik Općinskog vijeća. 

Napominje da je došlo do proceduralnih  grešaka kad se donosio Statut. Statut  donosi ravnatelj 

Knjižnice i tek onda se upućuje na usvajanje na Općinsko vijeće. To je razlog poništenja Statuta kojeg 

je donijelo Općinsko vijeće Goričan na 2. Sjednici održanoj 25.05.2012.g. 

Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijeli odluku o stavljanju van snage Statuta knjižnice 

Goričan. 

 

 



Točka 5. 

Donošenje odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća, vijećnike i djelatnike 

Jedinstvenog upravnog odjela za prisustvovanje sjednicama općinskog vijeća 

Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donijeli odluku o visini naknade za predsjednika 

općinskog vijeća 1.000,00 kn neto mjesečno, te za vijećnike i djelatnike JUO općine Goričan za 

prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća 160,00 kn neto po sjednici. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluke o visini naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika 

Predsjednik vijeća predlaže da se naknada načelnika odredi temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i 

regionalnoj samoupravi; odnosno da to bude najviše do iznosa određenog navedenim Zakonom. 

Prema Zakonu koeficijent za obračun iznosi 4,26 x važeća osnovica za obračun plaća državnih 

dužnosnika u trenutku isplate naknade.  Ukoliko načelnik obavlja dužnost bez zasnivanja radnog 

odnosa koeficijent iznosi 50 % od navedenog. 

Naknada zamjenika načelnika iznosila bi 2.000,00 kn neto mjesečno. 

Odluka je donesena sa 11 glasova ZA i 1 PROTIV. 

 

Točka 7. 

Donošenje odluke o korištenju privatnog automobila u službene svrhe za dužnosnike i vijećnike 

općine, te za djelatnike JUO  

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o visini sredstava za korištenje privatnog automobile u 

službene svrhe za dužnosnike i vijećnike općine, te za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela. 

Visina naknade iznosi 2,00 kn/kilometru. 

Točka 8. 

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Pročelnica navodi da se mijenjao Zakon o vodama; najvažnije odredbe izmjene odluke su da se  brišu  

odredbe o plaćanju vodne naknade. Predložene izmjene usvojene su se 11 glasova ZA i 1 

SUZDRŽANIM. 

 

Dopuna dnevnog reda: 

1. Izbor II. potpredsjednika Općinskog vijeća 

2. Donošenje odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za općinu Goričan 



 

1. Izbor II. potpredsjednika Općinskog vijeća 

Na prijedlog oporbenih vijećnika Šavora Franjo je jednoglasno izabran za potpredsjednika 

Općinskog vijeća općine Goričan. 

2. Donošenje odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za općinu Goričan 

Načelnik predlaže da se u Stožer zaštite i spašavanja imenuju Ferid Kašmo ( voditelj odjela za 

preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec), Slavko  

Loparić ( zapovjednik DVD Goričan), Željko Dolenec ( predstavnik PU Međimurske); Mladen 

Magdalenić ( predstavnik civilnih organizacija), Ivica Mlinarić ( član Općinskog vijeća). 

Načelnik istiće da se temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju za načelnika  Stožera zaštite i 

spašavanja imenuje zamjenik načelnika a to je Ivan Blažek. Za zamjenika načelnika Stožera 

zaštite i spašavanja predlaže se Zoran Zorko komunalni redar općine Goričan. 

Vijećnici su jednoglasno donijeli navedenu odluku. 

Sjednica je završila u 21.10 sati. 

 

                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                          Robert Katanec 

 

  

 

 

  

 


