
 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GORIČAN 
OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 
 

  ZAPISNIK SA 6.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Sjednica je održana 27.11.2009.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 
općinskog vijeća Stjepana Blagusa. 
 
Prisutni vijećnici: Sokač Vlado, Blagus Stjepan, Ivanović Stanko, Kovač Nevenka, 
Varošanec Mladen, Ribić Tatjana, Marđetko Ivan, Čerepinko Mario, Belec Damir, Horvat 
Ivan, Kovač Dragutin, Špoljarić Silvana, Gotal Goran. 
 
Sjednici su bili nazočni:  načelnik Mario Moharić i zamjenik načelnika Stjepan Ribarić. 
Zapisnik je vodila djelatnica upravnog odjela Jasna Vuk. 
 
Dnevni red: 
 1. Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice općinskog vijeća 
 2. Aktualni sat 
 3. Prijedlog izmjena i dopuna odluke o općinskim porezima  

4.  Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih zakupaca za zakup općinskog 
poljoprivrednog zemljišta 

5. Prijedlog proračuna za 2010. godinu- rasprava oko kapitalnih investicija 
6. Donošenje odluke o isplati naknada za prisustvovanje sjednicama općinskog 

vijeća osoba pozvanih od strane predsjednika općinskog vijeća 
7. Donošenje odluke o prodaji općinske nekretnine kat.čest.5656 u površini od 

0,270 ha (stari veterinarski punkt) putem javnog natječaja. 
 -početna cijena odredit će se nakon procjene sudskog vještaka 
8. Donošenje odluke o promjeni visine naknade prilikom kupnje grobnog mjesta 

na groblju Goričan 
9. Donošenje odluke o promjeni programa raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem (prijedlog da se poveća maximalna površina koja 
se može dati u zakup jednom zakupcu) 

10. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 
 
  Dopuna dnevnog reda: 

1. Donošenje odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja 
groblja na OKP GORINKA d.o.o. Goričan, te s tim u vezi odluku da prihod 
grobne naknade od 01.01.2010.godine naplaćuje spomenuta firma. 

2. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih zakupca za zakup općinskog 
poljoprivrednog zemljišta, s time da se zakup daje na rok dok općinsko vijeće 
ne donese odluku o raskidu ugovora. 

3. Donošenje zaključka da se ide u izmjeru površina svih stambenih i poslovnih 
objekata u naselju radi usklađenja evidencija komunalne naknade 

4. Donošenje odluke o imenovanju dodatnih članova Komisije za socijalna 
pitanja 

5. Donošenje zaključka o zbrinjavanju građevinskog otpada 
 
 



 
Predsjednik općinskog vijeća Stjepan Blagus prije samog potvrđivanja dnevnog reda 
kao i dopune dnevnog reda,  predlaže da se iz dopune dnevnog reda izuzme točka br 1. 
Donošenje odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja groblja 
na OKP GORINKA  d.o.o. Goričan, te se tim u vezi odluku da prihod grobne naknade 
od 01.01.2010. g naplaćuje spomenuta firma. 
 
Takav predloženi red zajedno sa dopunom jednoglasno je prihvaćen. 
 
         
           
    Prijedlog izmjena i dopuna odluke o općinskim porezima 

 
Blagus Stjepan napominje da je materijal koji je dostavljen vijećnicima, zapravo već 
konačna Odluka o općinskim porezima, pa se i ista predlaže tako prihvatiti. 
Goran Gotal predlaže da se u Članku 5. Odluke ne spomnije prirez od 10% jer je to 
dodatni namet za mještane. 
Sokač Vlado predlaže da se u Članku 15. Odluke kod Pravnih osoba kod poreza na 
tvrtku u godišnjem iznosu izmjeni i stavi: 
-poduzeće do 10 zaposlenih – 300,00 kn 
-poduzeće od 11 do 50 zaposlenih – 1.000,00 kn 
-poduzeće od 151 do 200 zaposleni- 1.500,00 kn 
-poduzeća od 201 zaposlenog - 2.000,00 kn 
Spomenuti su prijedlozi stavljeni na glasovanje, te se isti sa  4 glasa ZA nisu prošli, te 
se Odluka prihvaća kako je i predložena, odnosno  stavljena na glasovanje i 
prihvaćena sa 8 glasova ZA, 4 protiv i 1 suzdržanim glasom. 
 
            
Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih zakupaca za zakup općinskog      

                                          poljoprivrednog zemljišta 

 
Vijećnici su jednoglasno sa 13 glasova prihvatili spomenutu točku o odabiru 
najpovoljnijeg zakupca općinskog poljoprivrednog zemljišta. 
 
         
  
 

   
   Donošenje odluke o isplati naknada za prisustvovanje sjednicama   

općinskog vijeća osoba pozvanih od strane predsjednika općinskog vijeća 

 
 
Sokač Vlado predlaže da dužnosnici općine; načelnik, zamjenik načelnika, te pročelnica za 
prisustvovanje sjednicama ne dobivaju naknadu, jer oni za istu dobivaju pristojnu naknadu, 
odnosno plaću. 
Marđetko Ivan se nadovezuje na gosp.Sokača, te dodaje da su dužnosnici načelnik, zamjenik 
načelnika, te pročelnica obavezni prisustvovati i ne moraju biti pozvani. 
Ivanović Stanko  smatra da je naknada koju dužnosnici primaju premalena u odnosu na to da 
kad bi načelnik bio profesionalac, troškovi  bili znatno veći. 



Nakon rasprave dat je prijedlog na glasovanje i sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV podržan 
je prijedlog da se dužnosnicima ne isplaćuju naknade za prisustvovanje sjednicama općinskog 
vijeća. 
 
       

Donošenje  odluke o prodaji općinske nekretnine kat.čest.5656 u površini od  

                0,270 ha (stari veterinarski punkt) putem javnog natječaja. 
 
 
Vijećnici su jednoglasno podržali spomenutu točku i isto tako donijeli jednoglasno odluku o 
prodaji spomenute općinske nekretnine kat.čest.5656 od 0,270 ha, uz napomenu da se napravi 
procjena ovlaštene institucije. 
 
        

Donošenje odluke o promjeni visine naknade prilikom kupnje grobnog mjesta na  

groblju Goričan 
 
U prijedlogu koji je dobiven za visinu naknade prilikom kupnje grobnog mjesta predloženo je 
da visina naknade za kupnju jednostrukog grobnog mjesta za mještane koji imaju prebivalište 
na području općine Goričan iznosi 500,00 kn, a naknada za dvostruko grobno mjesto iznosi 
1.000,00 kn, dok grobno mjesto za strance iznosi 3.000,00 kn. 
Ovaj je prijedlog o povećanju cijena prihvaćen  jednoglasnosn većinom svih vijećnika. 
 
        

          Donošenje odluke o promjeni programa raspolaganja državnim poljoprovrednim  

zemljištem 

 
Vijećnici su upoznati sa spomenutom točkom dnevnog reda i istu su prihvatili sa 11 glasova 
ZA i 1 glasom protiv. 
 
       
Donošenje odluke o odabiru najpovoljnih  zakupaca za zakup općinskog 

poljoprivrednog zemljišta, s time da se zakup daje na rok dok općinsko vijeće ne donese  

odluku o raskidu ugovora. 

 
Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donijeli odluku da se zakup za 
općinsko poljoprivrednozemljište daje zakupcima na rok, dok općinsko vijeće ne donese 
odluku o raskidu ugovora. 
 
      

    

 Donošenje zaključka da se ide u izmjeru površina svih stambenih i poslovnih  

                     objekata u naselju radi usklađenja evidencije komunalne naknade. 

 
Radi potpunih i točnih podataka u obračunavanju komunalne naknade po stambenoj 

površini, a s tim u vezi i točan iznos  naplate komunalane naknade , predlaže se da se krene sa 
temeljitim izmjerama po naselju, kako bi izmjere bile točne, a samim time i naplata 
komunalne naknade od strane naših mještana zaključno do 31.03.2010.godine. 
Vijećnici su jednoglasno donijeli Zaključak da se krene u izmjere stambenih prostora na 
cijelom području, a da taj posao obavi komunalni radnik zajedno sa radnicima zaposlenim na 



komunalnom održavanju u toku mjeseca sječnja 2010.godine, tj do datuma kada se šalju 
komunalne naknade. 

     

 Donošenje odluke o imenovanju dodatnih članova Komisije za socijalna pitanja 

 
Blagus Stjepan predlaže u dodatne članove Komisije za socijalna pitanja, Kovač Drago, 
Makovica 5 i Tisaj Štefica, A.Mihanovića 19. 
Sa predloženim prijedlogom vijećnici su glasovali sa  10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV.  

 

     

    

              Donošenje zaključka o zbrinjavanju građevinskog otpada 

 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog da se zbrinjavanje građevinskog otpada vrši na 
način da se isti doprema u poduzeće Pavlic asfalt beton, gdje će se  usitniti, a materijal koji se 
dobiva upotrijebiti će se za zavoženje poljskih puteva. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 

       


