
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Goričan održana je 18.062013.g. u 20.00 sati u 

prostorijama općine Goričan na poziv predstojnika Ureda državne uprave Međimurske županije gosp. 

Branimira Posavca. 

Sjednici je po njegovom ovlaštenju predsjedavala Ingrid Šoltić; zamjenica predstojnika Ureda državne 

uprave Međimurske županije. 

Sjednici su bili nazočni načelnik općine Goričan Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, te 

predstavnici medija. 

Zapisnik je vodila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Goričan Jasna Štampar-Ivanović. 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: 

1. Izbor Mandatne komisije 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata 

- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika  

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

Nakon što je utvrđeno da je sjednici prisutno svih 13 vijećnika, glasovalo se o predloženom dnevnom 

redu te su vijećnici sa 11 glasova ZA, 1 protiv i 1 suzdržanim  prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Točka 1. 

Izbor Mandatne komisije 

Na prijedlog vijećnika Tatjane Ribić, Roberta Katanca, Damira Fara, Leonarda  Gudlina i Zvonka 

Krznara u Mandatnu komisiju imenovani su Blagus Andrej, Kovač Nevenka  i Šavora Franjo. 

Prijedlog je usvojen sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM. 



Točka 2. 

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata 

Predsjednik Mandatne komisje Andrej Blagus iznio je izvješće o provedenim izborima za članove 

Općinskog vijeća općine Goričan održanih 19.05.2013.g. Do održavanja konstituirajuće sjednice u 

Jedinstveni upravni odjel zaprimljena je obavijest o zamjenskom vijećniku Ivici Mlinarić, Školska 94 iz 

Goričana koji u Općinsko vijeće ulazi umjesto prvog na listi Maria Moharića koji je postao načelnik 

općine te mu mandat vijećnika miruje po sili zakona. 

Mandatna komisija utvrdila je da će sjednicom do izbora predsjednika predsjedavati  prvi na listi koja 

je dobila najveći broj glasova a to je lista SDP-HNS liberalni demokrati-HSS-HSLS Mario Moharić. S 

obzirom da njemu mandat vijećnika miruje po sili zakona zamjenjuje ga drugi član s liste a to je 

Tatjana Ribić. 

Tatjana Ribić čitala je svečanu prisegu te su vijećnici svojim potpisom prisegli i postali novoizabrani 

članovi Općinskog vijeća općine Goričan. 

Točka 3. 

Izbor Komisije za izbor i imenovanja 

Na prijedlog predlagatelja Gudlin Leonarda, Roberta Katanca, Tatjane Ribić, Nevenke Kovač i Blagus 

Andreja u Komisiju za izbor i imenovanje predloženi  se Zvonko Krznar, Damir Far i Nevenka Kovač. 

Prijedlog je prihvaćen sa 11 glasova ZA, 1  protiv i 1 Suzdržan. 

Točka 4. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

Komisija za izbor i imenovanje predložila je Roberta Katanca za predsjednika Općinskog vijeća općine 

Goričan. 

Stjepan Sinković predlaže Damira Fara za predsjednika vijeća; navodi da je na županijskoj razini na 

vlasti koalicija na čelu sa županom iz HNS; te smatra da bi općina time imala veće šanse za 

ostvarivanje svojih planova. 

Prijedlog komisije za izbor i imenovanje da se za predsjednika Općinskog vijeća imenuje Robert 

Katanec prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 5 protiv. 

Konstatira se da je večinom glasova za predsjednika Općinskog vijeća općine Goričan izabran Robert 

Katanec. 

Nakon izbora predsjednik se kratko obratio vijećnicima te istaknuo da očekuje suradnju i timski rad 

na dobrobit općine Goričan. 

Predsjednik vijeća je vodio izbor potpredsjednika Općinskog vijeća.  Napominje kako je oporbenim 

vijećnicima predloženo da iz njihovih redova bude izabran Dominik Danijel ali je on to  odbio. 



Komisija za izbor i imenovanje predložila je  da se za potpredsjednike imenuju  Ribić Tatjana i Damir 

Far. 

Oporbeni vijećnici su nakon toga napustili sjednicu  jer po Statutu se jedan potpredsjednik bira iz 

redova oporbe. 

Sjednici je dalje prisutno 8 vijećnika koji se donijeli odluku da se za jednog potpredsjedniak imenuje 

Tatjana Ribić a mjesto drugog potpredsjednika ostaviti će oporbenim vijećnicima. 

Prije prelaska na dopunu dnevnog reda sjednice vijećnicima se obratio načelnik Mario Moharić te im 

čestitao na položenoj prisegi. Od glavnih planova koje ova vlast treba realizirati zadani su dovršetak 

sportske dovrane, kanalizacija i industrijska zona. 

Za dopunu dnevnog reda predložene su slijedeće točke: 

1. Izbor komisije za Statut i Poslovnik 

2. Izbor komisije za proračun i financije 

3. Donošenje odluke o dodjeli godišnjih nagrada općine Goričan  

Točka 1. 

Izbor Komisije za Statut i Poslovnik 

U komisiju za Statut i Poslovnik jednoglasno su  imenovani su Robert Katanec, Danijel Dominik i 

Tatjana Ribić. 

Točka 2. 

Izbor Komisije za proračun i financije 

U komisiju za proračun i financije jednoglasno su izabrani Blagus Andrej, Šavora Franjo i Zvonko 

Krznar. 

Točka 3. 

Odluka o dodjeli godišnjih nagrada općine Goričan 

Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se godišnja nagrada općine Goričan dodijeli: 

a) Mažoretkinjama Goričan 

b) Udruzi „ Prijatelji“  iz Goričana 

c) DVD Goričan 

 

Sjednica je završila u 21.00 sati. 

 



Klasa: 

URBROJ: 

Goričan,                                                                                                 Zapisničar: 

                                                                                                        Jasna Štampar-Ivanović 

 

Predsjedavajuća Ingrid Šoltić 

________________________ 

 

Predsjedavajuća  do izbora predsjednika Općinskog vijeća 

Tatjana Ribić   _________________________________ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Katanec Robert  _______________________________ 

 


