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ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE OPĆINEKOG VIJEĆA GORIČAN 

 
    Sjednica je održana 07. rujna 2009.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 
Stjepana Blagusa. 
 
    Prisutni vijećnici: Sokač Vlado, Blagus Stjepan, Ivanović Stanko, Kovač Nevenka, 
Varošanec Mladen, Ribić Tatjana, Marđetko Ivan, Čerepinko Mario, Belec Damir, Kovač 
Dragutin, Goran Gotal i Silvana Špoljarić. 
 
    Odsutni vijećnik: Horvat Ivan 
 
Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić i zamjenik načelnika Stjepan Ribarić. 
Zapisnik je vodila pročelnica Jasna Štampar-Ivanović. 
 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice vijeća 
2. Aktualni sat 
3. Polugodišnji obračun proračuna za 2009.g. 
4. Donošenje odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za zakup državnog 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Goričan, te imenovanje 
Povjerenstva od tri člana (pravnik, agronom i geodet) 

5. Donošenje odluke o imenovanju članova: 
- uprave groblja 
- komisije za obrazovanje, kulturu, sport i udruge 
- komisija za procjenu i prodaju nekretnina 
- komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
- komisija za proračun i financije 
- komisija za regulaciju oborinskih voda 
- komisija za poljoprivredu 

6. Donošenje odluke o visini naknade za članove komisija u sastavu općinskog vijeća 
7. Donošenje zaključka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 
8. Donošenje zaključka o pokretanju postupka ovrhe za sve dužnike općine 
9. Donošenje odluke o ovlaštenim potpisnicima financijskih dokumenata 
10. Donošenje odluke o promjeni cijene zemljišta u stambenoj zoni, te cijene komunalne 

infrastrukture 
11. Donošenje odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta 

i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 
12. Informacije o prihvaćanju Statuta i Poslovnika općine Goričan 
13. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
 



          Donošenje zaključka o pokretanju postupka ovrhe za sve dužnike općine 

 
  S obzirom na velika dugovanja općini a posebno na ime komunalne naknade za fizičke i 
pravne osobe, te komunalnog doprinosa općinski vijećnici složili su se da se ide u pokretanje 
postupka ovrhe za sve dužnike općine. 
 

 

Donošenje odluke o imenovanju članova u komisije općinskog vijeća 

 
Vijećnici su donijeli odluku o imenovanju: 

a) uprava groblja 
U upravu groblja imenovani su:  

- Plakalović Nedeljko 
- Vlahek Stjepan 
- Kočiš Mato 

 
b) U komisiju za obrazovanje, kulturu, sport i udruge imenovani su: 

- Makaj Mirjana 
- Ribić Tatjana 
- Sokač Vlado 
- Krznar Ivan 
- Špoljarić Silvana 

 
c) U komisiju za procjenu i prodaju nekretnina imenovani su: 

- Ribarić Stjepan 
- Blagus Stjepan 
- Varošanec Mladen 
- Jasna Štampar - Ivanović 

 
d) U komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovani su: 

- Krznar Zvonko 
- Vargec Florijan 
- Kovač Dragutin 
- Gudlin Leonard 

 
e) U komisiju za proračun i financije imenovani su: 

- Ivanović Stanko 
- Marđetko Ivan 
- Horvat Ivan 

 
f) U komisiju za regulaciju oborinskih voda imenovani su: 

- Blagus Stjepan 
- Moharić Mario 
- Mohamed Al Mufleh 

 
g) U Komisiju za poljoprivredu imenovani su: 

- Gosarić Pavao 
- Krančec Damir 
- Marđetko Ivan 
- Brodarić Josip  



 
 

 

Donošenje odluka o visini naknade za članove Komisija u sastavu općinskog vijeća 

 
      Vijećnici su donijeli odluku da visina naknade iznosi 80,00 kn neto po članu komisije uz 
obavezno predočenje zapisnika o radu Komisije. Grobna komisija ima naknadu 37,50 kn po 
izlasku.  
Glasovanje o odluci: 11 vijećnika ZA i 1 PROTIV. 
 

 

Donošenje odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 
 
U Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 

- Stjepan Ribarić – načelnik Stožera 
- Mohamed Al Mufleh – zamjenik načelnika Stožera 
- Slavko Loparić – zapovjednik DVD 
- Dolenec Željko – predstavnik PUM 
- Ferid Kašmo – načelnik Odjela za zaštitu i spašavanje 
- Moharić Dragutin – predsjednik LD SRNJAK 
- Varošanec Mladen – član općinskog vijeća 

 
 

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu RH na području općine Goričan, te imenovanje Povjerenstva od tri člana 

(pravnik, agronom i geodet) 

 
 
Vijećnici su donijeli odluku o raspisivanju natječaja za zakup državnog poljoprivrednog 
zemljišta. Površina koja se daje u zakup je 170 ha 62 a 16 m2, odnosno 18 čestica.  Zakup se 
daje na rok od 20 godina. Početna cijena definirana je Pravilnikom o određivanju početne 
cijene zakupa od strane Ministarstva poljoprivrede, a ona za područje općine Goričan iznosi 
672,00 kn po hektaru. Nakon provedenog natječaja odluka o odabiru najpovoljnijih zakupaca 
prosljeđuje se Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti tekst 
ugovora prosljeđuje se Državnom odvjetništvu na suglasnost, i tek potom se budući zakupci 
uvode u posjed zemljišta.  
S obzirom da je teško predvidjeti vremenski rok u kojem će spomenuta procedura biti 
provedena početak sjetve određen je za proljeće 2010.g. 
U Povjerenstvo su imenovani Horvat Ivan i Kermek Ivan, a pravnik će biti imenovan 
naknadno. 
Odluka je donijeta sa 7 glasova ZA i 5 SUZDRŽANA. 
 

 

Donošenje odluke o ovlaštenim potpisnicima financijskih dokumenata 

 
Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donijeli odluku o ovlaštenim potpisnicima 
financijskih dokumenata, te se uz načelnika, zamjenika načelnika i pročelnicu potpisnicima 
imenuju Blagus Stjepan i Mladen Varošanec. 
 
 



 

Donošenje odluke o promjeni cijene zemljišta u stambenoj zoni, te cijene komunalne 

infrastrukture 

 
 
   Vijećnici su donijeli odluku o promjeni cijene zemljišta u stambenoj zoni, te se ona od 
dosadašnjih 20,00 kn / m2 površine povećava za 25% odnosno 25,00 kn /m2 površine. 
Isto tako povećava se cijena komunalne infrastrukture na 46.875,00 kn po gradilištu. 
Donijeta je odluka da se zemljište plaća odmah, a plaćanje komunalne infrastrukture 
omogućeno je na 24 mjesečne rate. Ostale odredbe biti će definirane u natječaju za prodaju 
zemljišta.  
Odluka je donijeta sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA. 
 
 
 
 

 

Donošenje odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog 

zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 
 
   Vijećnici su jednoglasno donijeli spomenutu odluku, s time da se Mohamed Al Mufleh 
imenuje za poljoprivrednog redara. 
 

 

Informacije o prihvaćanju Statuta i Poslovnika općine Goričan 
 
     Pročelnica izvještaja vijećnike da su Statut općine i Poslovnik općinskog vijeća prihvaćeni 
od strane Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji.  
     Statut općine objavljen je u Službenom glasniku Međimurske županije br. 9/09 od 15. 
srpnja 2009., a Poslovnik općinskog vijeća u Službenom glasniku Međimurske županije br. 
10/09 od 20. srpnja. 
 
 
              

 


