
OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

Izvod iz zapisnika sa 17.sjednice Općinskog vijeća 

 

Sjednica je održana 23.12.2015.godine u prostorijama općine Goričan. Sjednica je sazvana na poziv 

predsjednika Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Prisutni vijećnici: Andrej Blagus, Ribić Tatjana, Šavora Franjo, Mlinarić Ivica, Dominić Bojan, Nevenka 

Kovač, Krznar Zvonko, Gudlin Leonard. 

Odsutni vijećnici: Damir Far, Stjepan Sinković, Danijel Dominik, Zlatko Varošanec i Marino Mesarić. 

Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek te pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela koja je ujedno vodila zapisnik sa spomenute sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. Sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2015.godinu te s tim u vezi 

donošenje Odluke o izmjenama: 

- Socijalnog programa općine Goričan za 2015.g. 

- Program javnih potreba u kulturi za 2015.g. 

- Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015.g. 

- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g. 

4. Donošenje Proračuna za 2016.godinu s projekcijama za 2017. I 2018.godinu te s tim u vezi: 

- Odluke o izvršenju proračuna za 2016.g. 

- Socijalnog programa općine Goričan za 2016.g. 

- Programa javnih potreba u sportu za 2016.g. 

- Programa Javnih potreba u kulturi za 2016.g. 

- Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016.g. 

- Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g. 

- Plan razvojnih programa za 2016.g. s projekcijama za 2017. i 2018.g. 

5. Donošenje odluke o mjerama poticanja uređenja nekretnina na području općine Goričan 

6. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba na području općine Goričan 

7. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu općine Goričan 

8. Donošenje odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu općinu Goričan  

9. Donošenje odluke o povećanju koeficijenta za obračun plaća za radno mjesto administrativni 

referent 

10. Donošenje odluke o produljenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji koristi HP POŠTA 

na rok od godinu dana tj. do 31.12.2016.godine 

11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade za rad predsjednika 

vijeća, viječnike i djelatnike JUO za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća 



12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o pokretanju postupka javne nabave za 

nabavu dugoročnog kredita za financiranje izgradnje sportske dvorane 

13. Donošenje odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine 

Goričan za 2015.godine 

14. Donošenje odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine 

Goričan za perio od 2016.do 2019.godine 

15. Donošenje odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite općine Goričan za 2016. 

godinu 

16. Donošenje odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2016.g. 

17. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 16.sjednice 

Šavora Franjo napominje da se u zapisnik navede da je sa sjednice izostao viječnik Damir Far. 

Uz navedenu primjedbu zapisnik je prihvaćen. 

 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik napominje da su započeli radovi na sportskoj dvorani. Ovo je druga faza čija je ukupna 

vrijednost cca 480.000,00 kuna. 

HEP Elektra Čakovec  započela je sa izgradnjom trafostanice u gospodarskoj zoni. Općina Goričan 

podmirila je dio svoje  ugovorne  obveze prema HEP-u. 

Viječnici nisu imali pitanja na aktualnom satu. 

Točka 3. 

Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2015.godinu te s tim u vezi 

popratnih dokumenata 

Načelnik napominje da se radi o prvom rebalansu proračuna tokom ove godine. Stavke su 

korigirane ovisno o njihovom stvarnom izvršenju. Detalji o izvršenju proračuna biti će prezentirai 

prilikom godišnjeg obračuna proračuna. 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 1 suzdržanim donijeli odluku o I. izmjenama i dopunama proračuna 

za 2015.godinu. 

Izmjene i dopune socijalnog programa za 2015.godinu prihvaćene su sa 8 glasova. 



Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi prihvaćene su sa 8 glasova. 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture prihvaćene su sa 8 

glasova. 

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture prihvaćene su sa 8 glasova. 

 

Točka 4. 

Donošenje proračuna za 2016.godinu s projekcijama za 2017. i 2018.godinu te s tim u vezi sve 

popratne dokumentacije 

Načelnik napominje da je ovaj prijedlog  proračuna za 2016.godinu najveći do sada. Najznačajnija 

stavka je izgradnja sportske dvorane u planiranom iznosu od 7.000.000,00 kuna.  

Na podneseni prijedlog proračuna nije bilo predloženih amandmana. 

U novom proračunu predviđena su sredstva za modernizaciju javne rasvjete ukupne vrijednosti 

600.000,00 kuna. 

Načelnik navodi da od ove godine općina Goričan uvodi mjeru poticanja mladim ljudima da kupe 

nekretninu na području općine Goričan koju će koristiti za stambeni prostor. Općina je za tu 

namjenu predvidjela u proračunu iznos od 100.000,00 kuna. Isto tako planira se sufinancirati  

priključak svim kučanstvima na optičku mrežu. 

Šavora Franjo postavlja pitanje zašto je u proračunu predviđen iznos od 7.000.000,00 kuna za 

sportsku dvoranu a na prošloj sjednici Općinsko vijeće donijelo je odluku o zaduženju u visini od 

5.000.000,00 kuna, te da li je općina dobila suglasnost Ministarstva financija na zaduživanje. 

Načelnik napominje da je u tijeku izrada troškovnika, te će se nakon toga raspisati javna nabava i 

odabrati najpovoljnija  banka za kreditiranje 7.000.000,00 kuna  a nakon toga će se zatražiti 

suglasnost Ministarstva financija. 

Iznos od 5.000.000,00 kuna prema dosadašnjim procjenama je premali a 7.000.000,00 kuna je 

maksimum za koji se općina može zadužiti a i taj iznos će biti dosta napeti pa će se vjerojatno 

morati nekakve stavke izbaciti kao uređenje okoliša i slično. 

Proračun općine Goričan za 2016.godinu sa projekcijama za 2017. I 2018.godinu te planom 

razvojnih programa usvojeni su sa 7 glasova ZA i 1 suzdržani. 

Odluka o izvršenju proračuna za 2016.godinu donesena je sa 7 glasova ZA i 1 suzdržanim. 

Socijalni program za 2016.godinu prihvaćen je jednoglasno. 

Program javnih potreba u sportu prihvaćen je jednoglasno. 

Program javnih potreba u kulturi prihvaćen je jednoglasno. 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture prihvaćen je jednoglasno. 



Program održavanja komunalne infrastrukture prihvaćen je jednoglasno. 

 

Točka 5. 

Donošenje odluke o mjerama poticanja nekretnina na području općine Goričan 

Načelnik napominje da se ova odluka donosi  s ciljem zaustavljanja iseljavanja  mladih obitelji u 

Goričanu. 

Za 2016.godinu predviđen je iznos od 100.000,00 kuna. Obitelj koja bi se javila na natječaj i 

udovoljila uvjete može dobiti 20.000,00 kuna poticaja za tu namjenu. 

Općina bi raspisala natječaj; oformilo bi se povjerenstvo koje bi odlučivalo o pristiglim 

ponudama. 

Franjo Šavora predlaže da se u članku 2. briše riječ maksimalno, te postavlja pitanje zašto je 

uvjetovano da osoba bude minimalno dvije godine u radnom odnosu.  

Dominić Bojan napominje da treba gledati neku perspektivu općine da se ta kuća čim prije obnovi  

zato je uvjet da osoba bude minimalno toliko zaposlena i da ima stalna primanja. 

Viječnici su jednoglasno donijeli navedenu odluku. 

Točka 6. 

Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba na području općine Goričan 

Pročelnica napominje da su pravilnikom definirani novi uvjeti pod kojima će se dodjeljivati 

financijska sredstva udrugama. Sredinom mjeseca listopada održana je radionica za udruge na 

kojoj je bila prezentirana nova Uredba o financiranju udruga. U proračunu su predviđena 

sredstva za javne potrebe u kulturi i sportu bez da je određen iznos koji pojedina udruga dobiva. 

Tokom 2016.godine raspisivati će se natječaji na koji će se udruge prijavljivati te će se onda 

ovisno o programu rasporediti proračunska sredstva. 

Točka 7. 

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu općine Goričan 

Načelnik napominje da su uvjeti natječaja predloženi od strane komisije za poljoprivredu u kojoj 

su zastupljene sve političke stranke s namjerom da se izbjegnu mogući konflikti. 

Nakon  otvaranjaponuda pojavili su se određeni problemi,  a s obzirom da su na vijeću prisutne  

zainteresirane strane načelnik predlaže da se one uključe u raspravu. 

Predsjednik vijeća napominje da je Povjerenstvo uredno obavilo svoj posao. 

Predsjednik povjerenstva Franjo Šavora se osvrnuo da dosadašnji rad  povjerenstva. Napominje 

da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo kriterije natječaja koje je povjerenstvo predložilo. 



Prilikom  otvaranja ponuda tražilo se samo pojašnjenje određene dokumentacije, a pojedini 

ponuditelji svojim propustom nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju.  

Dominić Bojan napominje da se tražila dopuna dokumentacije u slučaju da netko dostavi potvrdu 

o registru životinja a nije dostavio potvrdu o trenutnom broju životinja ili ako je netko u 

dokumentaciji naveo da posjeduje odgovarajuću mehanizaciju a nije dostavio preslike prometnih 

dozvola. 

Predsjednik vijeća napominje da je  u svakom natječaju priložena tender dokumentacija a ako se 

traži dopuna pojedine dokumentacije onda se to dozvoljava; ne dozvoljava se nova 

dokumentacija. 

Viječnicima se obratio Đuro Krznar koji smatra da je natječaj napravljen jednostrano. Smatra da 

Gudlin Leonard u trenutku javljanja na natječaj nije imao svinje u posjedu; navodi da mu je 

poslana inspekcija te da mu je neopravdano dojijeljeno 75 % zemlje. 

Predlaže da se raspiše novi natječaj s drugačijim kriterijima. 

Bojan Dominić napominje da komisija nije tražila nikakve zdravstvene preglede životinja, ni da li 

su životinje propisno označene markicama već se samo tražilo brojno stanje životinja a što se 

dokazivalo potvrdom nadležne institucije. 

Pavlic Rudolf napominje da u tom dokumentu nije naveden ispravni broj svinja koje dotični 

stvarno posjeduje. 

Šavora Franjo postavlja pitanje Pavlic Rudolfu da li on ima registriran OPG za ishranu stoke i zašto 

nije dostavio propisanu dokumentaciju. 

Dominić Bojan traži da Krznar Đuro i Pavlic Rudolf daju objašnjenje zapisnika od veterinarske 

službe. 

Smatra da je prijedlog  odluke  o odabiru ispravan; komisija je uredno obavila svoj posao te nema 

razloga da se odluka ne donese. 

Gudlin Leonard napominje da se na natječaj javio njegov sin. OPG Gudlin je od 2009.godine 

registrirano za uzgoj stoke. Napominje da je prilikom nadzora inspektorica rekla da sve što ima 

više od dvije životinje su male farme. Jedina nepravilnost koja im je utvrđena je da stoka nije 

propisno  obilježena markicama. 

To se u natječaju uopće nije tražilo tako da nema razloga zašto se ne bi donijela odluka o odabiru 

najpovoljnijih ponuditelja. 

Načelnik navodi da je komisija za poljoprivredu koja je određivala kriterije natječaja trebala 

precizirati broj stoke koju pojedino gospodarstvo mora imati , te maksimalni broj parcela koji 

pojedini  ponuditelj može dobiti. 

Predsjednik vijeća predlaže da ukoliko su oni i dalje nezadovoljni nek napišu  žalbu sa svim 

argumentima; o žalbi će nakon blagdana odlučiti povjerenstvo. 

Načelnik neće potpisati ugovore o zakupu tako dugo dok se to ne riješi. 



Odluka o odabiru najpovoljnijih zakupaca uz gore navedene uvjete donijeta je sa 5 glasova ZA i 3 

suzdržana. Kao najpovoljniji ponuditelji odabrani su: 

- 2580/66 u površini od 0,138 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn /ha 

- 2580/67 u površini od 0,107 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 2580/68 u površini od 0,126 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 2580/69 u površini od 0,127 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 2580/70 u površini od 0,095 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 2580/71 u površini od 0,1131 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 2580/79 1/3 u površini od 4,23 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 2580/79 2/3 u površini od 2 ha – Zvonko Marđetko – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 2580/79 3/3 u površini od 2,65 ha – Krznar Đuro – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 2594/2 u površini od 4,4709 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 4312/1 u površini od 2,3836 ha – Srpak Tomislav -  ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 4312/3 u površini od 1,1676 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 4312/19 u površini od 1,0331 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 7204/13 u površini od 1,014 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

- 7204/14 u površini od 2,3076 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn /ha 

- 7204/15 u površini od 0,7073 ha – Gudlin Leonard – ponuđena cijena 1.350,00 kn/ha 

 

Točka 8. 

Donošenje odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Goričan 

Načelnik napominje da je općina Goričan dobila pismo namjere od jednog slovenskog 

poduzetnika u kojem iskazuje interes za kupnju parcele u poduzetničkoj zoni. Radi se o tvrtki 

AGROCOM. Zainteresirani su za izgradnju otkupne stanice za žitarice sa popratnim objektima. 

Radi se o parceli 5049/1/27 koja je identična k.č.br. 2594/2 oranica  površine 17 501,26 m2. 

Prema procjeni ovlaštenog vještaka cijena zemljišta iznosila bi 36,00 kn /m2. Načelnik napominje 

da slovenski poduzetnik otvara firmu u Hrvatskoj te da mu je potreban n rok od dva mjeseca za 

sređivanje dokumentacije. Natječaj za prodaju bio bi objavljen početkom mjeseca ožujka s time 

da mu se omogući plaćanje na rate; odnosno polovicu bi platio odmah a drugu polovicu na rate u 

roku od dvije godine. Ukupna vrijednost navedenog zemljišta iznosila bi cca 630.000,00 kuna. 

Viječnici su jednoglasno donijeli odluku o prodaji navedene nekretnine. 

Točka 9. 

Donošenje odluke o povećanju koeficijenta za obračun plaća za radno mjesto administrativni 

referent 

Načelnik napominje da se radi o povećanju koeficijenta za radno mjesto administrativnog 

referenta koje obavlja Jasna Vuk. Pročelnica napominje da se plaće djelatnika  nisu mijenjale od 

2010.godine te da će se za navedeno radno mjesto povisiti koeficijent na 2,08. 



Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o povećanju koeficijenta za obračun plaća za radno 

mjesto administrativni referent te će on iznositi 2,08. Primjenjuje se za obračun plaća za mjesec 

siječanj 2016.g. pa nadalje. 

Točka 10. 

Donošenje odluke o produljenju ugovora o zakupu za poslovni prostor koji koristi HP pošta 

Viječnici su jednoglasno donijeli odluku o produljenju ugovora o zakupu za poslovni prostor koji 

koristi HP Pošta pod istim uvjetima kao i do sad. Ugovor se produžuje na rok od godinu dana. 

 

Točka 11. 

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade za rad predsjednika vijeća, 

viječnike i djelatnike JUO za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća 

U odluci o visini naknade za rad predsjednika vijeća, vijećnike i djelatnike JUO za prisustvovanje 

sjednicama Općinskog vijeća mijenja se članak 2. na način da pravo na isplatu naknada za 

prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća imaju samo vijećnici. Izmjenom ove odluke djelatnici 

Jedinstvenog upravnog odjela nemaju pravo na naknadu za prisustvovanje sjednicama vijeća. 

Točka 12. 

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o pokretanju postupka javne nabave za 

nabavu dugoročnog kredita za financiranje izgradnje sportske dvorane 

 

Radi se o izmjenama i dopunama  odluke. Načelnik navodi da su vođeni razgovori sa 

projektantima te da je utvrđeno da iznos od 5.000.000,00 kuna neće biti dovoljan za izgradnju 

sportske dvorane. Sugerirano je da to bude minimalno 7.000.000,00 kuna. Rok otplate kredita i 

dalje bi ostao 15 godina. Mjesečni anuitet iznosio bi cca 52.000,00 kuna a procjenjena vrijednost 

nabave 2.300.000,00 kuna. 

Viječnici su sa 7 glasova ZA i 1 suzdražni donijeli odluku o izmjenama i dopunama odluke o 

pokretanju postupka javne nabave za nabavu dugoročnog kredita za financiranje izgradnje 

sportske dvorane. 

 

Točka 13. 

Donošenje odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Goričan za 

2015.godine 

Načelnik napominje da je to dokument koji se mora donijeti svake godine. On je usklađen sa 

Državnim uredom za zaštitu i spašavanje Čakovec i DVD Goričan. 



Predlaže da se takav usvoji. Isto tako je i sa Smjernicama za 2016 do 2019.godine, Planom razvoja 

sustava civilne zaštite . 

Viječnici su jednoglasno donijeli odluku o usvajanju analize. 

 

Točka 14. 

Donošenje odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine 

Goričan za period od 2016.do 2019.godine 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

Točka 15. 

Donošenje odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite općine Goričan za 2016. godinu 

Odluka je donesena jednoglasno. 

Točka 16. 

Donošenje odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2016.g. 

Odluka je donesena jednoglasno. 

Točka 17. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Gudlin Leonard napominjeda bi trebalo nešto poduzeti oko pasa lutalica jer se ljudi boje ići na 

posao i djeca u školi. 

Načelnik navodi da je azil trenutno zatvoreni . Svi psi bi trebali biti čipirani pa bi se onda lako 

mogao naći vlasnik. 

Sjednica je završila u 19.20 sati.  

 

                                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                    Andrej Blagus 

 

 

 

 


