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OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 

ZAPISNIK SA 7.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 16.04.2014.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Općinskog 

vijeća. 

Sjednici su bili nazočni svi vijećnici, načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek i 

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela koja je ujedno vodila i zapisnik sa spomenute sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1.  Usvajanje zapisnika sa 4,5 i 6 sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Izvještaj o radu DVD Goričan za 2013.g. 

4. Donošenje odluke o sklapanju aneksa Sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja 

otpadom ( predlagatelj: Načelnik ) 

5. Izvještaj o radu OKP Gorinka d.o.o. 

6. Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2013.g. temeljem članka 32. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom 

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015 

na području Općine Goričan za 2013.godinu ( predlagatelj: Načelnik ) 

8. Donošenje odluke o imenovanju prinudnog upravitelja Zgrade D-robni terminal na graničnom 

prijelazu Goričan temeljem članka 385 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

9. Godišnji obračun proračuna za 2013.g. te s tim u vezi: 

- Izvršenje Socijalnog programa za 2013.g. 

- Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2013.g. 

- Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g. 

- Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2013.g. 

- Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g. 

- Godišnji popis imovine – inventura za 2013.g. ( predlagatelj: Načelnik ) 

10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana proračuna za 2014.g. ( predlagatelj: Načelnik ) 

11. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta  temeljem pisanog ugovora ( dokumentacija po navedenoj 

točki biti će dostavljena na sjednici ); predlagatelj: Načelnik 

12. Izvješće o radu načelnika za razdoblje  01.03.2013.do 31.03.2014.g. 

13. Izvještaj o radu Knjižnice i čitaonice Goričan u 2013.g. 

14. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o grobljima  

15. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 



Predloženi dnevni red usvojen je sa 8 glasova ZA i 5 PROTIV. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 4,5 i 6 sjednice Općinskog vijeća 

Šavora Franjo ima primjedbu na zapisnik sa 4. sjednice točka 14 vezano uz isplatu sredstava iz 

proračuna političkim stranakam. Stranke nisu dobile sav novac koji je za tu namjenu  u proračunu 

bio predviđen. 

Sinković Stjepan ima primjedbu na zapisnik sa 4. sjednice točka 16 vezano uz popis osoba koje su 

dobile isplaćena sredstva  za sušu u 2013.godini. Navodi kako je dobio zbirni iznos sredstava koja 

su isplaćena i popis osoba; no ne i pojedinačno koliko je koja osoba dobila sredstava. 

Uz navedene primjedbe zapisnici su usvojeni. 

 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik je vijećnike izvjestio o događanjima koja su bila od protekle sjednice vijeća. Održan je lokalni 

referendum na kojem su se mještani Goričana izjasnili da su protiv izgradnje kompostane u Goričanu. 

Na referendum je potrošeno cca 26.000,00 kuna. 

Načelnik navodi da je ovih dana bio u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU vezano uz 

projekte održivog razvoja loklane zajednice gdje je općina kandidirala rekonstrukciju dječjeg vrtića i 

društvenog doma. Prema trenutnim naznakama općina Goričan dobiti će određena sredstva za 

rekonstrukciju vrtića. 

Varošanec Zlatko postavlja pitanje u vezi nastavka izgradnje sportske dvorane; da li postoji 

mogućnost da se  dvorana kandidira na koji od projekata iz EU fondova.  

Načelnik odgovara da trenutno nema nikakvih natječaja takvog tipa ali ono na što će općina posebno 

obratiti pozornost biti će natječaji Europskog fonda za ruralni razvoj u okviru kojeg će biti moguće 

kandidirati takve projekte. 

Sinković Stjepan iznosi primjedbu predsjedniku vijeća jer se vijećnike ograničava na postavljanje dva 

pitanja na aktualnom satu s obzirom da na prošle dvije sjednice aktualni sat nije održan. 

Sinković postavlja pitanje koliko je općina Goričan potrošila sredstava na projektnu dokumentaciju, 

geodetske uslugei ishođenje građevinskih dozvola za kompostanu. 

Načelnik istiće da općina nije ništa potrošila. 

Dalje navodi kako je prema Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom podnijeti  zahtjev za 

darovanje zemljišta  za poduzetničke zone, te za Karaulu na graničnom prijelazu Goričan. 



Od investicija koje će krenuti tokom ove godine Načelnik istiće da su to petlja na GP Goričan čija je 

vrijednost procijenjena na  15.000.000,00 kn;  te kanalizacija. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje koliko općina ima deponiranih  sredstava  kod Međimurskih voda iz 

naknada po kubiku potrošene  vode a koja su izdvajana za kanalizaciju. Načelnik navodi da trenutno 

ne raspolaže sa tom informacijom ali da će viječnik dobiti odgovor u pismenom obliku. 

Varošanec Zlatko ističe da su potrebna sredstva za obnovu sakralnog objekta koji je u dosta lošem 

stanju. Predlaže da se pokuša na nekom natječaju iz EU fondova. 

Predsjednik vijeća postavlja pitanje načelniku oko slastičarnice koja je bila u mjestu; zašto ona više ne 

posluje. Načelnik napominje da općina tu nema nikakvog utjecaja. Objekt u kojem je bila slastičarna 

je u privatnom vlasništvu te očito da više nema interesa da ona i dalje posluje. 

Šavora Franjo postavlja pitanje gdje će se ubuduće planirati vuzmenka s obzirom da je ova previše 

blizu kuća. Načelnik istiće da će mještani ubuduće voziti granje na kompostanu u Prelog. 

Leonard Gudlin postavlja pitanje oko zemljišta „lešće“ u kojoj je fazi  s obzirom da je podnijet zahtjev 

za raspisivanje javnog natječaja. Pročelnica napominje da je osobno kontaktirala sa Agencijom za 

raspolaganje poljoprivrednim zemljištem te je rečeno da se predmet obrađuje ali zbog velikog broja 

predmeta  moramo još malo pričekati. 

Točka 3. 

Izvještaj o radu DVD Goričan za 2013.godinu 

Sinković Stjepan ima primjedbu zašto nitko od članova DVD nije prisutan na sjednici vijeća. 

Pročelnica napominje da je osobno zvala predsjednika da dođe na sjednicu te se on naknadno 

ispričao da je spriječen iz poslovnih razloga. 

Nakon kratke rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješće o radu DVD Goričan za 2013.godinu. 

 

Točka 4. 

Donošenje odluke o sklapanju aneksa sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja 

otpadom  

Izlaganje po točki imao je direktor GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Siniša Radiković. 

Glavni razlog izmjene Sporazuma je to što se kompostana nakon lokalnog referenduma neće graditi u 

Goričanu kao što je bilo prvobitno planirano nego u gradu Prelogu pa je potrebno uskladiti tekst 

Sporazuma. 

Radiković navodi na nema promjene cijena bez suglasnosti općine. 

Načelnik istiće da je GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog firma koja što se tiće profesionalnosti prednjači u 

cijeloj Hrvatskoj. 



Radiković napominje da su Prelog i Goričan među 3 % jedinica koje najbolje vode brigu o zaštiti 

okoliša. 

Odluka o sklapanju aneksa sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 

donesena je sa 9 glasova ZA, 1 PROTIV i 3 SUZDRŽANA. 

Točka 5. 

Izvještaj o radu OKP GORINKA d.o.o.  

Izlaganje po točki imao je direktor Siniša Radiković koji navodi da su u 2013.godini ostvareni ukupni 

prihodi od 404.080,00 kn. Gorinka ima zaposlena dva djelatnika. To su Lilek Marko i Golenja Danijel. 

Tijekom 2013.godine nije kupovana oprema i strojevi. U 2014.godini kupljen je na leasing novi kombi. 

Nakon kratke raspravei izvješće je usvojeno. 

Točka 6. 

Izvješće o radu GKP PRE-Kom d.o.o. Prelog za 2013.godinu temeljem članka 32. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

Točka 7. 

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2007-2015. Na području općine 

Goričan za 2013.godinu 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

Točka 8. 

Donošenje odluke o imenovanju prinudnog upravitelja zgrtade D-robni terminal na GP Goričan 

temeljem članka 385 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

 

Načelnik navodi da je poduzeće AMBIJENTI d.o.o. podnijelo zahtjev  općini Goričan za imenovanje 

prinudnog upravitelja zgrade D na graničnom prijelazu Goričan.  

U razgovoru je istaknuto da bi tvrtka GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog mogla preuzeti tu obvezu. 

Radiković navodi da po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sve nekretnine koje imaju više 

od tri suvlasnika moraju imati upravitelja zgrade. 

Šavora Franjo napominje da se ne može tvrditi da imenovanje nečijeg prinudnog upravitelja nije stvar 

općine; te predlaže da se općina imenuje za upravitelja. 

Načelnik istiće da je po zakonu općina dužna imenovati prinudnog upravitelja ukoliko to suvlasnici ne 

učine. 



Nakon kratke rasprave vijećnici su sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 4 SUZDRŽANA donijeli odluku o 

imenovanju prinudnog upravitelja zgrade D na graničnom prijelazu Goričan. 

 

Točka 9. 

Godišnji obračun proračuna za 2013.godinu  

Šavora Franjo postavlja pitanje u vezi tekućih donacija političkim strankama; napominje da sredstva 

nisu pravilno raspoređena. 

Načelnik navodi da će se od slijedećeg tjedna  moći isplaćivati sredstva strankama na njihov žiro 

račun. 

Šavora Franjo traži da se ti iznosi koji su navedeni u proračunu za svaku stranku i ispoštuju. 

Predlaže da se u slijedeći rebalans uvrsti 1.500,00 kn po vijećniku. 

Sinković Stjepan postavlja pitanje oko dugotrajne imovine općine. Pročelnica napominje da se svi 

podaci mogu dobiti u upravnom odjelu pa poziva sve zainteresirane vijećnike da dođu i pogledaju 

kompletnu inventuru općine. 

Godišnji obračun proračuna prihvaćen je sa 9 glasova ZA, 2 protiv i 2 suzdržana. 

Izvršenje socijalnog  programa  za 2013.g. prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 5 suzdržanih. 

Izvršenje programa javnih potreba u kulturi prihvaćeno je sa 10 glasova ZA, 1 protiv i 2 suzdržana.  

Danijel Dominik postavlja pitanje na koji način se određuje koliko koja udruga dobiva sredstva u 

proračunu. Načelnik napominje da svake godine udruge dostavljaju plan rada za narednu godinu te 

se onda na osnovu tog plana i financijskih mogučnosti općine određuje iznos koji udruga može dobiti 

u proračunu. 

Sinković predlaže da udruge dobivaju više sredstava iz proračuna. 

Šavora Franjo ima primjedbu zašto za svaku manifestaciju nije točno naveden iznos koji je utrošen. 

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu usvojeno je 

sa 10 glasova ZA,  1 suzdržan i 2 protiv. 

Izvršenje programa javnih potreba u sportu za 2013.godinu usvojeno je sa 10 glasova ZA, 1 protiv i 2 

suzdržana. 

Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu usvojeno je sa 9 glasova ZA, 

1 protiv i 3 suzdržana. 

Godišnji popis imovine prihvaćen je sa 8 glasova ZA, 2 protiv i 3 suzdržana. 

 

 



Točka 10. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna plana proračuna za 2014.godinu 

S obzirom da je na lokalnom referendumu donesena odluka kojom su građani protiv izgradnje 

kompostane u Goričanu bilo je potrebno  planirana sredstva za tu namjenu rebalansom korigirati. 

Načelnik napominje da je u međuvremenu dobio informaciju od Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova EU da će općina dobiti sredstva za rekonstrukciju dječjeg vrtića, te su ona isto uvrštena u 

rebalans proračuna. 

Sinković Stjepan vezano u zisplatu sredstava za referendum napominje da se prije stalno govorilo da 

će referendum koštati 100.000,00 kn a na kraju je ispalo da je utrošeno 26.000,00 kn. 

Šavora Franjo postavlja pitanje na što se odnosi povećanje na kontu ostale usluge promidžbe i 

informiranja. Načelnik napominje da je u tijeku izrada kratkog filma o općini Goričan pa seu na tom 

kontu sredstva rezervirana za tu namjenu. 

Vijećnici su sa 8 glasova ZA, 4 protiv i 1 suzdržani donijeli odluku o I. izmjenama i dopunama plana 

proračuna za 2014.godinu. 

Točka 11. 

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta  temeljem pisanog ugovora  

Sinković navodi da jenatječaj netransparentan.  

Gudlin Leonard istiće da je troškovnik nejasan.  

Šavora Franjo kao član Povjerenstva koje je ocjenjivalo ponude navodi na nije bilo nikakvih zamjerki 

na postupak. Sve je napravljeno u skladu sa odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem 

pisanog ugovora. 

Viječnici su sa 11 glasova ZA, 1 protiv i 1 suzdržani donijeli odluku o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja Autoprijevoznik Pavlic Zlatko iz Goričana za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta na području općine Goričan. 

 

Točka 12. 

Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.03.2013 do 31.03.2014.g. 

Viječnici su prihvatili izvještaj o radu načelnika u navedenom periodu. 

 

 

 



Točka 13. 

Izvještaj o radu Knjižnice i čitaonice Goričan 

Izlaganje po točki imala je privremena ravnateljica Jadranka Ivanović. U planu je izrada web stranica 

Knjižnice. 

Vijećnici su zadovoljni  radom Knjižnice; jedina primjedba je da je potrebno postaviti zastore na 

prozore. 

Viječnici su jednoglasno prihvatili izvještaj o radu Knjižnice za 2013.godinu. 

 

Točka 14. 

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o grobljima 

Pročelnica istiće da je na sjednici održanoj u mjesecu prosincu 2013.godine donijeta Odluka o 

grobljima za područje općine Goričan. 

Nakon što je odluka upućena u Ured državne uprave na nadzor  zakonitosti utvrđene su određene 

sitne nepravilnosti koje se u ovim izmjenama i dopunama ispravljaju. 

Odluka je donesena sa 11 glasova ZA i 2 suzdržana. 

 

Točka 15. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predsjednik vijeća napominje da je općina prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

prijavila projekt  sufinanciranja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća ( obnova fasada ). 

Ovisno o rezultatima natječaja općina će raspisati svoj natječaj. 

Viječnik Gudlin Leonard navodi kako bi komunalnog redara trebalo zadužiti da se postavi  prometno 

ogledalo na izlazu iz Gajeve ulice kod škole. 

Sjednica je završila u 22.15 sati. 

 

Zapisničar: 

Jasna Štampar-Ivanović 

 

 

 


