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ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
Sjednica je održana 28. travnja 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, Mario Čerepinko, Damir Belec, Dragutin Kovač, 
Silvana Špoljarić 
 
Odsutni sjednici: Ivan Horvat 
 
Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, 
Mohamed Al Mufleh. 
 
Zapisnik je vodila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Štampar- Ivanović. 
 
Predloženi dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice 
2. Aktualni sat 
3. Prijedlog ugovora o nagodbi između općine Goričan i Ministarstva financija vezano uz 

naplatu komunalne naknade 
4. Donošenje odluke o početku izgradnje triju grobnica na groblju Goričan 
5. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 

Prijedlog Ugovora o nagodbi između općine Goričan i Ministarstva  

financija vezano uz naplatu komunalne naknade 

 
 
Ministarstvo financija dalo je prijedlog Ugovora o nagodbi vezano uz naplatu komunalne 
naknade na graničnom prijelazu Goričan. U ugovoru je obuhvaćeno razdoblje od 2002.g. do 
2009.g. gdje bi iznos komunalne naknade, nakon ponovnog obračuna, iznosio 81.788,28 kn 
godišnje što za osam godina daje 654.306,24 kn. Vodna naknada za razdoblje od 2007. i 
2009.g. iznosi ukupno 118.121,94 kn. Ukupno dugovanje Ministarstva prema općini Goričan 
za razdoblje do kraja 2009.g. iznosi 772.428,18 kn. 
Općina Goričan duguje Ministarstvu financija na ime pretplaćenog PDV po računima za 
obračun plaća za 2002. i 2003.g. ukupni iznos od 488.096,76 kn.  
Razlika potraživanja u korist općine je u iznosu od 284.331,42 kn.  
Godina 2010. nije predmet Ugovora o nagodbi te će se Ministarstvu financija dostaviti 
posebno rješenje o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda. 



Vijećnici su za 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM prihvatili prijedlog ugovora o nagodbi. 
 

 

 

Donošenje odluke o početku izgradnje triju grobnica na groblju Goričan 

 
Općina Goričan je 2006.g. prodala 4 mjesta za izgradnju grobnica. Da bi se pristupilo izradi 
grobnica potrebno je da se grobnice grade u nizu odnosno potrebno je da se i općina uključi u 
gradnju preostalih triju grobnica koje za sada nisu prodane. Ukupni trošak gradnje triju 
grobnica bio bi 42.000,00 kn. Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se pristupi gradnji 
triju grobnica te će se na I. rebalansu proračuna stavka uvrstiti u proračun. 
 
 
 
 
 
 
 
  


