
OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 

 

Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća 

 

Sjednica je održana 26.07.2016.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Prisutni vijećnici: Andrej Blagus, Nevenka Kovač, Tatjana Ribić, Bojan Dominić, Zvonko Krznar, 

Leonard Gudlin, Ivica Mlinarić i Sinković Stjepan. 

Odsutni vijećnici: Damir Far, Franjo Šavora, Danijel Dominik, Zlatko Varošanec i Marino Mesarić. 

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

općine Goričan koja je ujedno vodila zapisnik sa sjednice. 

Predloženi dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna za 2016.godinu ( predlagatelj: 

načelnik Mario Moharić) 

4. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2016.godinu ( 

predlagatelj: Načelnik Mario Moharić) 

5. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predloženi dnevni red prihvaćen je sa 7 glasova. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 21.sjednice 

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik napominje da je u tijeku ishođenje suglasnosti na zaduživanje za gradnju sportske dvorane a  

koju mora potvrditi Vlada Republike Hrvatske.  Izrađuju se finalni troškovnici tako da bi se u mjesecu 

rujnu objavila javna nabava za izvođenje radova. 

Nije bilo pitanja na aktulanom satu te je isti zaključen. 



Točka 3. 

Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna za 2016.godinu 

Pročelnica je viječnike informirala o stanju polugodišnjeg obračuna proračuna u konsolidiranoj verziji 

sa Knjižnicom i čitaonicom Goričan prema kojemu su ostvareni: 

- Prihodi poslovanja ( razred 6) u iznosu od 1.696.186,80 kn 

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ( razred 7) u iznosu od 31.938,08 kn 

- Rashodi poslovanja ( razred 3) : 1.639.937,57 kn 

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( razred 4) 86.455,32 kn 

- Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova: 50.000,00 kn 

- Višak prihoda iz prethodnih godina: 539.897,00 kn 

Odnosno ukupni rezultat poslovanja ( višak prihoda) u iznosu od 491.629,49 kuna. 

Odluka o polugodišnjem obračunu proračuna donesena je sa 7 glasova ZA i 1 protiv. 

 

Točka 4. 

Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2016.godinu 

Načelnik napominje da je najvažniji razlog donošenja ovih izmjena i dopuna plana proračuna 

dobivena sredstva Ministarstva kulture za radove na rekonstrukciji društvenog doma. Procijenjena 

vrijednost ukupne investicije iznositi će cca 300.000,00 kuna što je potrebno osigurati u proračunu 

općine. Ministarstvo kulture sufinancirati će 150.000,00 kuna a razliku općina Goričan. 

Pročelnica napominje da je u rebalans proračuna uključen višak prihoda poslovanja koji je ostvaren sa 

datumom 31.12.2015.godine pa su se neke stavke prihoda korigirale tj. smanjile, a stavke koje 

prvobitno nisu bile planire u proračunu su dodane. 

Vijećnici su donijeli odluku o izvođenju radova na rekonstrukciji doma kulture ukupne vrijednosti cca 

300.000,00 kuna. 

II. izmjene i dopune plana proračuna za 2016.godinu usvojene su sa 7 glasova ZA i 1 suzdržani. 

 

Točka 5. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Leonard Gudlin postavlja pitanje da li je sklopljen ugovor o zakupu sa Horvat Goranom. 

Pročelnica napominje da je potpisan ugovor. 

Vezano uz parcelu koja je bila namijenjena za prodaju potencijalnom investitoru iz Slovenije Leonard 

Gudlin predlaže da se ista malčira. 



Leonard Gudlin postavlja pitanje da li je općina uplatila kakva sredstva za obnovu vodotornja u 

Vukovaru. 

Načelnik navodi da za sad nije ništa uplaćeno, ali apelira na viječnike da vode računa o trošenju 

proračunskog novca s obzirom da će se općina uskoro zadužiti za izgradnju sportske dvorane te neće 

imati više mogućnosti daljnjeg zaduživanja.  

Gudlin Leonard predlaže da se uspostavi kontakt sa Hrvatskim vodama te se pokuša dogovoriti 

rekonstrukcija Črnog mosta. Napominje  kako su neke grede trule i ispucane. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje u vezi natječaja za dodjelu sredstava udrugama; postavlja pitanje 

da li je načelnik promijenio odluku Povjerenstva o visini dodjeljenih sredstava.  

Načelnik napominje da je povjerenstvo dalo prijedlog o visini dodjeljenih sredstava a konačnu odluku 

je donio on osobno. 

Dominić Bojan ispred komisije za udruge  napominje kako je komisija napravila svoj dio posla te 

prosljedila dokumentaciju načelniku na daljnje odlučivanje. 

Načelnik napominje da je dodjelom sredstava bilo nezadovoljstva među udrugama  s obzirom da je 

ovo bilo prvi put da su se na taj način dodjeljivala  sredstva . 

Bojan Dominić navodi da je ostalo dosta sredstava za sve udruge te da nitko nije trebao biti zakinut. 

Načelnik napominje da su se sredstva mogla isplatiti samo onim udrugama koje su ispunile svoje 

zakonske obveze.  Puhački orkestar je bitna udruga za općinu Goričan ali napravili su propust jer nisu 

predali financijska izvješća koja su bili dužni po zakonu te im općina nije mogla dodijeliti sredstva za 

provedbu programa. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje u vezi korištenja apartmana u Selcu tko će isti moći koristiti i pod 

kojim uvjetima. 

Načelnik odgovara da je na internetskim stranicama općine objavljen Pravilnik o korištenju 

apartmana.  Za sad su prijavljene tri obitelji. Sa gradom Prelogom dogovoreno je da cijena korištenja 

iznosi 100,00 kuna po danu. Načelnik napominje da postoji mogućnost za obitelji slabijeg imovinskog 

stanja da općina Goričan podmiri troškove boravka u apartmanu. 

Sjednica je završila u 20.15 sati. 

 

Klasa: 021-01/16-01/18 

URBROJ: 2109/08-16-04 

Goričan, 26.07.2016.g.                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                              Andrej Blagus 

 


