
         

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA 
OPĆINA GORIČAN
OPĆINSKI NAČELNIK

Goričan, 22.03.2013.g.

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi Narodne novine br. 33/01, 60/01 i 129/05.), članka 35. Statuta općine 
Goričan (Službeni glasnik Međimurske županije 9/09), podnosim

I Z V I J E Š Ć E
o radu općinskog načelnika Općine Goričan

ZA RAZDOBLJE 01.07.2012.-31.12.2012.

I. UVODNI DIO

Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08. i 36/09. ), utvrđeno je 
da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 
48. spomenutog Zakona, općinski načelnik priprema prijedloge općih akta, izvršava ili 
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje 
upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u 
obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, 
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upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne 
odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u 
skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom, odlučuje 
o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne,odnosno područne 
(regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5%  iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i 
otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje i otuđivanje 
pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, obavlja i druge 
poslove utvrđene statutom.

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Goričan, u okviru svog 
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su 
mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  
vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću 
upute drugi ovlašteni predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata 
općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, 
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i 
rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao 
djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u 
skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim 
sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz 
aktivnosti načelnika, zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine.

II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se je kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela 
koji i tehnička osnova rada Općinskog načelnika.  

1. U području financija

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz 
izvršavanje proračuna, izradu propisanih financijskih izvješća u svezi s izvršenjem 
proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, 
prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za 
financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine 
Goričan.

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja 
Proračuna izdvajam:

Proračun
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Praćenje realizacije proračuna obavljeno je u skladu sa zakonom.
Nastojalo se transparentno prikazati kvartalna financijska izvješća.
Godišnji obračun proračuna za 2012.g. ostvaren je viškom prihoda poslovanja 

u
 iznosu od 734.538,51 kn.
Nepodmirene obveze na dan  31.12.2012.g. iznosile su 1.282.222,83 kn, od 

čega se  
600.000,00 kn odnosi na dugoročni kredit koji dospijeva na naplatu nakon  
30.06.2013.g., a kojim se financirao IPA program prekogranične suradnje –

projekt
Industrijski park; 475.336,00 kn odnosi se na obveze fizičkih i pravnih osoba 

na ime
naknade za uređenje voda dok su stvarne obveze općine Goričan 206.886,83 

kn.
           Iz navedenih činjenica vidljivo je da je tijekom 2012.g. unatoć krizi općina 
Goričan
           dobro poslovala što se može potvrditi i stanjem na žiro računu koji je na dan  
           31.12.2012.g. iznosilo 1.053.288,60 kn.

Tijekom cijele godine pojačan je nadzor na naplati prihoda, gdje se  nastojalo  
pored mjerljivih financijskih efekata, podići opći stupanj odgovornosti svih 
fizičkih i pravnih osoba za podmirenje financijskih obveza prema Općini. 
Tako su nam prihodi od poreza(porez na dohodak, porez na promet nekretnina, 
porez na potrošnju, porez na tvrtku) krajem  2012.g. iznosili 1.825.733,97 
kuna.
Prihod od komunalne naknade za fizičke osobe bio je 331.988,49  kn, dok je 
prihod za pravne osobe iznosio 453.602,54 kn. Konstantno su  se poduzimale 
prisilne mjere naplate komunalne naknade prema neplatišama.

Likvidnost

Posebnu pažnju u 2012. godini posvetio sam likvidnosti Općine. Nastojali smo 
sve obveze platiti u ugovorenim rokovima, te smo osigurali normalno 
poslovanje općine.

Informacijski sustav

Uspješno održavanje postojećeg informacijskog sustava te nabava novih 
računala i nadogradnja programa pridonijela je da se u 2012. godini poslovanje 
vodi i prati na novoj, suvremenijoj opremi.

Unutarnja revizija i proračunski nadzor

   Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja obavljali su se i poslovi proračunskog 
nadzora i to    
   poslovi i aktivnosti kako slijedi:
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• svakodnevni nadzor svih akata koji su predmetom razmatranja općinskog načelnika  

ili su predmet donošenja odluka i to sa stajališta proračunskog financiranja.

2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša

Kao načelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja 
prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i 
poslove koji se odnose na skrb i unapređivanje okoliša. U području urbanizma 
izrađene su Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine, kao i detaljnog plana 
uređenja gospodarske zone ISTOK i poljoprivredno gospodarske zone istočno od 
Goričana.
  
3. U području komunalnog gospodarstva

Od općih akata koje sam donio izdvajam:

• odluku o zapošljavanju javnih radova; tijekom 2012.g. u općini je zaposleno 12 
osoba u sklopu mjera javnih radova; programu koji se provodi  putem HZZZ a u čijem 
smo sufinanciranju plače sudjelovali od 10% do 25%.
• Odluku o dotacijama udrugama građana koje se financiraju iz Proračuna Općine 
Goričan
• Odluku o jednokratnim novčanim pomoćima

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti:

• opskrbu pitkom vodom
• održavanje čistoće
• odlaganje komunalnog otpada
• održavanje javnih površina
• prodaje putem klupa na otvorenom
• obavljanje dimnjačarskih usluga
• stanje javne rasvjete
• stanje sustava odvodnje oborinskih voda
• uređenje groblja i izgrade grobnog očevidnika, a pripremamo i izgradnju grobnica 
koje još nisu kupljene

Skrbio sam o zakupu poslovnog i skladišnog prostora

• Sklopljeni su ugovori o zakupu poslovnog i skladišnog prostora sa poduzećem OKP 
GORINKA d.o.o. za prostor na graničnom prijelazu Goričan i uredski prostor u 
Društvenom domu

U izvještajnom razdoblju započelo se sa izgradnjom pješačko biciklističke staze u 
Prvomajskoj ulici,  obavljena sanacija (čišćenje) kanala i betonska obloga istog na 
izlazu iz Goričana u smjeru Draškovca.
Izvršeni popravci javne rasvjete u nekoliko navrata.
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Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi Općine 

namijenjeni za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog 
korištenja ovih sredstava, praćene su potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne 
infrastrukture te način i opseg naplate ovih prihoda. Razmatrani su zahtjevi obveznika 
u pogledu oslobađanja od plaćanja, odgode plaćanja, načina plaćanja  komunalne 
naknade.

4. U području prometa

 Nastojala se  unaprijediti prometnu infrastrukturu na području Općine Goričan kroz:

• praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava kroz izradu „zebri“ u centru 
mjesta, kod Osnovne škole i kod igrališta
• sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta
• započeta je sanacija ceste između Goričana i Donjeg Kraljevca te izgradnja  
pješačko biciklističke  staze  na istoj relaciji

5. U području gospodarstva

U izvještajnom razdoblju u području gospodarstva obavljao sam poslove u 
svezi poticanja razvoja gospodarstva, poduzetničkih aktivnosti i poljoprivrede.

6. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i 
osnovnog školstva

Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba 
stanovnika Općine u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju. Djelatnost 
društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju 
i naobrazbi. Navedena djelatnost financirana je iz općinskog proračuna.

Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića. Za svako djete općina Goričan 
financira 550,00 kn mjesečno što na godišnjoj razini iznosi 311.282,50 kn.

Od mjeseca rujna 2012.g. općina Goričan financira prehranu za 217  učenika 
Osnovne škole Goričan što mjesečno iznosi 17.360,00 kn. za tu namjenu općina je u 
2012.g. utrošila ukupno 52.080,00 kn.

8.    U području kulture

Općina Goričan financijski pomaže u radu aktivnih udruga iz područja kulture a 
posebno HKUD Goričan, Mažoretkinje te Twirling klub.

9. U području športa
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Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja 
sporta na području općine Goričan. Financijski i materijalno smo pomagali rad: NK 
„Trnava“, šahovski klub, stolnoteniski klub. U 2012.g. napravljena je sanacija dijela 
zgrade na igralištu NK TRNAVE u ukupnoj vrijednosti 274.201,00 kn. Investiciju su 
zajednički financirali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u visini 66 %; te 
općina Goričan preostala sredstva. U 2013.g. je preko istog ministarstva kandidiran 
projekt za nastavak sanacije na navedenom objektu.

10. U području socijalne skrbi i zdravstva

Socijalni program
Socijalni program općine Goričan obuhvaća pomoći obiteljima, pomoć za 
opremanje   novorođenčeta, sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Ružica i 
sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatskog crvenog križa, Gradskog 
društva crvenog križa Čakovec.

           Tijekom 2012.g. općina Goričan je iz socijalnog programa izdvojila sredstva za 
financiranje slijedećih aktivnosti:

• pomoć obiteljima i kućanstvima: 18.396,00 kn
• stipendije i školarine: 27.600,00 kn
• pomoć stradalima poplavom u općini Pušćine: 10.000,00 kn
• sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola: 48.835,34 kn
• financiranje prehrane učenika Osnovne škole Goričan: 52.080,00 kn
• isplatu sredstava za ogrijev: 15.200,00 kn

U 2012.g. općina Goričan je povodom božičnih blagdana razveselila najmlađe 
mještane Goričana vožnjom božičnim vlakom od Donjeg Kraljevca do Varaždina 
kojom prigodom su djeci uručeni slatki darovi.
Isto tako za mještane slabijeg imovinskog stanja  te za djecu sa posebnim 
potrebama općina Goričan podijelila je simbolične naknade u ukupnom iznosu 
13.800,00 kn.

          
11. U području EU fondova

        U području EU fondova općina Goričan je uspješno završila projekt Industrijski 
park koji se provodio u sklopu IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-
Hrvatska. Partner u projektu bila je mađarska općina Serdahelj. Vrijednost projekta za 
hrvatskog projektnog partnera bila je 93.000,00 euro.              
III. ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Goričan za razdoblje 
od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz 
nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine Goričan.

Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu  službi u 
Općini Goričan, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao 
je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će 
osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine 
Goričan te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja 
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izvršnih poslova općine Goričan kao jedinice lokalne samouprave.
S obzirom da smo u mjesecu ožujku imali izvanredne izbore za Općinsko vijeće za 
prva tri mjeseca ove godine nisu se poduzimale nikakve investicije. Radilo se 
prvenstveno na projektima.

PLANOVI ZA NAREDNO RAZDOBLJE:
U planu za  2013.g. je početak izgradnje sportske dvorane. Županija će prvu fazu 
radova financirati sa 500.000,00 kn dok će općina Goričan iz svog proračuna izdvojiti 
200.000,00 kn. U tijeku su radovi na sanaciji ceste sa izgradnjom pješačko 
biciklističke staze od kraja Goričana do željezničkog prijelaza u Donjem Kraljevcu.
Krenuti će se sa uređenjem parkova u naselju i to park u centru naselja, park 
Kalnička-Dravska, park Murska – Trnavska, te Prečna – Makovica. Centralni park će 
se u potpunosti rekonstruirati, postaviti će se tlakovci, nova rasvjetna tijela te ukrasno 
bilje. U ostalim parkovima saditi će se ukrasno bilje te postaviti po nekoliko dječjih 
igrala.
Za tu namjenu općina je u svom proračunu za 2013.g. osigurala ukupno sredstava u 
visini od 330.000,00 kn
Krenuti će se sa rekonstrukcijom zgrade vrtića i to preko sredstava koja će se dobiti iz 
IPARD programa; promijeniti će se kompletna vanjska stolarija, izvršiti će se svi 
potrebni keramički radovi na objektu.
U tijeku je javni poziv za opremanje Knjižnice i multimedijske dvorane koje se nalaze 
u novoobnovljenim prostorijama društvenog doma. Za tu namjenu Ministarstvo 
kulture odobrilo je 150.000,00 kn ya opremanje te 20.000,00 kn za informaticku 
opremu, dok će razliku sredstava financirati općina Goričan iz svog proračuna.
U sklopu komunalnih poslova planira se otkos ambrozije i to prema potrebama.

                                                                                         Načelnik općine Goričan                                                                                       

                                                                
                                                               Mario Moharić dr.vet.med.   
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