
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GORIČAN 
OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 
 

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

 
Sjednica je održana 29.03.2010.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika općinskog 
vijeća Stjepana Blagusa. 
 
Prisutni sjednici: Vlado Sokač, Stjepan Blagus, Stanko Ivanović, Nevenka Kovač, Mladen 
Varošanec, Tatjana Ribić, Ivan Marđetko, Damir Belec, Ivan Horvat, Dragutin Kovač 
 
Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, te nekolicina 
mještana općine. 
 
Zapisnik je vodila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Štampar-Ivanović. 
 
Predloženi dnevni red sjednice: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice 
2. Aktualni sat 
3. Godišnji obračun proračuna za 2009.g. 

- izvršenje proračuna za 2009.g. 
- izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 
- izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture 
- izvještaj o izvršenju socijalnog programa općine Goričan za 2009.g. 
- popis dugotrajne imovine – inventura na dan 31.12.2009.g. 

4. Izvještaj načelnika o radu u prethodnoj godini  ( s osvrtom na izvršenje programa održavanja 
komunalne infrastrukture i programa gradnje objekata komunalne infrastrukture) 

5. Donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine 
6. Donošenje odluke o poništenju natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području općine Goričan objavljenog u lokalnom listu MEĐIMURJE od 
22.09.2009.g. 

7. Donošenje odluke o davanju u jednogodišnji zakup ( zaključno sa 31.12.2010.g. ) državnog 
poljoprivrednog zemljišta na području općine Goričan potencijalnim zakupcima 

8. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području općine Goričan 

9. Donošenje odluke o proširenju članova uprave groblja ( sa 3 na 5 ) 
10. Donošenje zaključka o prijedlogu Hrvatske vatrogasne zajednice Međimurske županije za 

pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o vatrogastvu, te Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave s Ustavom RH 

11. Donošenje odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD –a Goričan za prošlu godinu 
12. Donošenje odluke o prodaji općinske nekretnine kat.čest. 5049/687 k.o. Goričan putem javnog 

natječaja  
13. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 
Na početku sjednice predsjednik općinskog vijeća predložio je vijećnicima da se točke 6, 7 i 8 skinu sa 
dnevnog reda sjednice jer se u međuvremenu riješila problematika vezana uz državno poljoprivredno 
zemljište. 
Vijećnici su prihvatili prijedlog predsjednika vijeća te jednoglasno usvojili dnevni red. 
 
 
 
 
 



  Izvještaj načelnika o radu u prethodnoj godini ( s osvrtom na izvršenje programa održavanja 

komunalne infrastrukture i programa gradnje objekata komunalne infrastrukture)  

 

 
Načelnik općine je vijećnicima detaljno prezentirao izvještaj o radu u prethodnoj godini. Napominje 
da bi u 2010.g. konačno trebali početi radovi na izgradnji sportske dvorane i sanaciji ambulante. Od 
Ministarstva regionalnog razvoja pokušati će se dobiti sredstva za rekonstrukciju društvenog doma. 
Fale kapitalne investicije koje općina nije poduzimala u 2009.g.. Načelnik napominje da će se u ovoj 
godini svakako realizirati dogradnja ambulante sa proširenjem za još jedan liječnički tim. 
Izvještaj o radu načelnika prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM. 
 
 

 

Donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine  

 
Pročelnica je vijećnike izvijestila o razlozima zbog kojih se traži kratkoročan kredit po poslovnom 
računu općine. Naime, općina Goričan zajedno sa općinom Donja Dubrava i Donji Vidovec, te četiri 
općine iz Mađarske prijavila se na IPA projekt pod nazivom «PUNA ZDELA» za koji svaka općina 
mora osigurati financijska sredstva u iznosu od 11.000,00 EURO-a do kraja 6. mjeseca, a čiji povrat 
sredstava se očekuje slijedeće godine u mjesecu ožujku. 
S obzirom da se prihodi proračuna ne pune na predviđeni način pristupilo bi se kratkoročnom 
zaduživanju. Povrat sredstava bio bi do kraja ove godine. Maksimalni iznos koji bi se koristio bio bi 
100.000,00 kn. 
Vijećnici su jednoglasno donijelo odluku da se pristupi kratkoročnom zaduživanju općine. 
 
 
 

Donošenje odluke o proširenju članova Uprave groblja 

 
Predsjednik vijeća predlaže da se u upravu za groblje imenuju Jasna Vuk i Mohamed Al Mufleh koji 
najviše i rade problematiku groblja.  
Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA donijeli odluku o proširenju članova uprave groblja s 
time da se članovi međusobno dogovore o izlascima na teren. 
 
 

 

Donošenje zaključka o prijedlogu Hrvatske vatrogasne zajednice Međimurske županije za 

pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o vatrogastvu, te Zakona o financiranju 

jedinica lokalne i područne samouprave s Ustavom RH 

 
Vijećnici su jednoglasno donijeli zaključak da se uputi prijedlog Hrvatske VZMŽ za pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o vatrogastvu, te Zakona o financiranju jedinica lokalne i 
područne samouprave s Ustavom RH. 
 
 

 

Donošenje odluke o prihvaćanju financijskog izvješća DVD Goričan za 2009.g. 

 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješće DVD Goričan za 2009.g. 
 

 

 

 

 

 



Donošenje odluke o prodaji općinske nekretnine kat.čest. 5049/687 k.o. Goričan putem javnog 

natječaja 

 
Načelnik je vijećnicima prezentirao da se radi o parceli kraj poduzeća Arteferro Dohomont za koju je 
navedeno poduzeće direktno zainteresirano. 
Predložio je da se raspiše javni natječaj  za prodaju parcele uz uvjet da ukoliko se ne postigne veća 
cijena na natječaju da se ostavi mogućnost zamjene parcela. 
Spomenuta parcela je veličine 10760 m2 čija je procijenjena vrijednost 367.300,00 kn. Na njoj se 
trenutno nalazi deponirani građevinski otpad u količini od 400 m3. 
Nekretnina za koju bi se zamijenila je čest. 5049/628/1 k.o. Goričan  u vlasništvu poduzeća Arteferro 
Dohomont, ukupne veličine  čija je procijenjena vrijednost 414.000,00 kn koja se nalazi u industrijskoj 
zoni i opremljena je sa svim komunalnim priključcima. 
Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se parcele zamijene bez da se provede natječaj uz uvjet da 
se kod izmjene prostornog plana uređenja poslovne zone taj prostor namijeni isključivo za tihu 
djelatnost. 
 
 
  


