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IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 28.04.2016.godine na poziv predsjednika Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Prisutni vijećnici: Andrej Blagus, Danijel Dominik, Damir Far, Leonard Gudlin, Bojan Dominić, Nevenka 

Kovač, Zvonko Krznar, Marino Mesarić, Ivica Mlinarić, Tatjana Ribić, Stjepan Sinković i Franjo Šavora. 

Odsutni viječnik: Zlatko Varošanec 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. Sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Izvještaj o radu načelnika za period 01.01. do 31.12.2015.g. 

4. Izvještaj o financijskom poslovanju GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2015.g. 

5. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o godišnjem obračunu prihoda i rashoda DVD 

Goričan za 2015.g. 

6. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od 

požara 

7. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015.godini 

8. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Goričan za 2015.g. 

9. Donošenje odluke o prihvaćanju Ugovora o kupoprodaji i korištenju telekomunikacijske 

infrastrukture 

10. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg  obračuna  proračuna za 2015.godinu te s tim u 

vezi: 

- Izvješće o izvršenju Socijalnog programa općine Goričan za 2015.g. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015.g. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g. 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2015.g. 

- Izvješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g. 

- Godišnji popis imovine – inventura za 2015.g.  

- Odluka o raspodjeli poslovnog rezultata  

11. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

općine Goričan  

12. Donošenje odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Goričan 

13. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predsjednik vijeća predložio je dopunu dnevnog reda a to su informacije o prijavljenim projektima u 

okviru programa INTERREG III i donošenje odluke o sklapanju  ugovora o najmu za objekt šoderice  sa 

grupacijom EGTS-om. 



Predloženi dnevni red usvojen je sa 10 glasova ZA i 1 suzdržan. 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća 

Stjepan Sinković ima primjedbu na 7. točku zapisnika  gdje navodi da je u zapisnik potrebno staviti da 

je udruga SMUĐ Goričan tražila cijelu nekretninu na korištenje a Općinsko vijeće joj je odlukom 

dodijeljilo samo jedan dio . 

Vezano uz dio zapisnika oko žalbe Pavlic Rudolfa na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu općine traži da se u zapisnik uvede da je temeljem Zakona o raspolaganju nekretninama 

jedinicama lokalne samouprave omogućeno da mogu prodavati nekretnine po tržišnim cijenama. 

Franjo Šavora navodi da članove komisije za udruge koje su predložili stranka HDZ nije nitko 

kontaktirao u vezi ocjenjivanja projektnih prijedloga udruga.  

Pročelnica napominje da su njihovi članovi imenovani u drugu komisiju za rad udruga a ne u 

povjerenstvo koje će ocjenjivati projektne prijedloge. Od strane HDZ u povjerenstvo je imenovan 

Emanuel Sinković. 

Sa navedenim izmjenama zapisnik je usvojen jednoglasno. 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je viječnike obavijestio o novostima od posljednje 

sjednice vijeća.  

Navodi da je USKOK ponovno protiv njega pokrenuo postupak. Terete ga za isplatu putnih naloga  u 

visini od 6.800,00 kuna što je kasnije smanjeno na 2.800,00 kuna i za isplatu naknade za 3 sjednice 

Općinskog vijeća u iznosu od 450,00 kuna.  Ovog puta osumljičeni je i Mohamed Al Mufleh koji je 

prema navodima oštetio proračun općine Goričan u visini od cca 8.000,00 kuna jer su mu isplaćene 

dvije naknade od po cca 4.000,00 kuna. Između ostalog načelnika se tereti za prekršaj po Zakonu o 

javnoj nabavi  zbog radova koji su se odvijali u Kalničkoj ulici. 

Načelnik  napominje da općina Goričan namjerava kandidirati 3 projekta u okviru programa 

INTERREG Mađarska – Hrvatska. Radi se o projektu vodenog turizma u okviru kojeg će se kandidirati 

šoderica ukupne vrijednosti cca 1.000.000,00 kuna. Drugi projekt odnosi se na istraživanja biologije, a 

treći na očuvanje tradicije kao što su bili projekti Puna zdela i Folklorni festivali kraj Mure. 

Načelnik napominje da ga je kontaktirao načelnik općine Šentilj u vezi projekata sa Slovenijom u 

okviru programa IPA Slovenija Hrvatska. 

Vezano uz sportsku dvoranu načelnik napominje da je pri kraju rok za dostavu ponuda. Nakon 

donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja tražiti će se suglasnost Vlade za zaduživanje. 



Pročelnica je vijećnike obavijestila da općina Goričan u suradnji sa Hrvatskim zavodom za 

zapošljavanje provodi program pomoći i brige za starije osobe. Od strane Zavoda zaposlene su dvije 

osobe koje imaju do sad ukupno cca 20 korisnika kojima se svakodnevno pomaže. 

Franjo Šavora postavlja pitanje isplate naknada članovima komisija imenovanih od strane Općinskog 

vijeća. Napominje da su on osobno i Brodarić Josip bili u Komisiji za otvaranje ponuda pristiglih po 

javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine te da nisu dobili nikakve 

naknade. Predlaže da se izglasa naknada za članove komisija. 

Načelnik napominje da općina planira održati informatičku edukaciju za starije osobe. Pregovara se sa 

ravnateljem Osnovne škole Goričan . 

Sinković Stjepan postavlja pitanje u vezi 4.točke dnevnog reda te ga zanima kada će tvrtke 

Međimurske vode d.o.o. i Međimurje plin d.o.o. dostaviti izvješće o svom poslovanju . 

Sinković Stjepan postavlja pitanje tko je predložen od strane općine Goričan u Nadzorni odbor 

Međimurje plina. 

Sinković napominje da je načelnik Moharić objavio na internetskim stranicama općine Goričan 

obavijest o zaposlenju u Međimurje plinu te da nema nikakvog utjecaja na izbor članova Nadzornog 

odbora dotične tvrtke. 

Načelnik napominje da su dioničari Međimurje plina  podijeljeni u 5 grupa, te da su u našoj grupi 

općine Donji Kraljevec,Mala Subotica i Orehovica.  Sve te općine i naša su predložile Josipa Ribića kao 

kandidata za člana Nadzornog odbora. Načelnik je uz to izvijestio općinsko vijeće da će Međimurje-

plin u narednom tjednu isplatiti općini Goričan 135.000,00 kuna iz svoje prošlogodišnje dobiti. 

Načelnik napominje da je općina Goričan ovog mjeseca dobila 150.000,00 kuna  od Ministarstva 

kulture vezano uz prijavljene projekte u okviru natječaja za finaniranje javnih potreba u kulturi. 

Planira se raditi sanacija dijela krovišta na domu kulture, te zamjena stolarije. U navedeni projekt 

općina Goričan uložiti će dodatnih 150.000,00 kuna tako da će ukupna investicije iznositi cca 

300.000,00 kuna. 

Načelnik napominje da je pri kraju izrada projekata za kompletnu rekonstrukciju društvenog doma. 

Projekte radi tvrtka PRINCON d.o.o. iz Čakovca. 

Sinković Stjepan traži da mu se u pismenom obliku dostavi podatak koliko je do sad poslova za općinu 

Goričan obavila tvrtka Princon d.o.o. iz Čakovca, te traži njihovu vrijednost. 

 

Točka 3. 

Izvještaj o radu načelnika za period 01.01. do 31.12.2015. godine 

Načelnik napominje da u izvještaju sve piše, te poziva vijećnike ako imaju kakva pitanja neka pitaju. 

Stjepan Sinković napominje kako je izvještaj lošiji u odnosi na godinu prije. Napominje da je s obzirom 

na činjenicu da je bio saborski zastupnik premalo novaca iz državnog proračuna došlo na račun 

općine Goričan.Načelnik odgovara da je samo zadnje godine od države općina Goričan dobila 



zemljište poslovne zone vrijednosti 3.8 milijuna kuna, 400.000,00 kuna za trafostanicu i 30.000,00 

kuna za prilazni put do dječjeg vrtića, a nada se da kad on bude zastupnik to bude još i više. 

Izvještaj je primljen na znanje. 

Točka 4. 

Izvještaj o financijskom poslovanju GKP PRE-KOM Prelog za 2015.godinu 

Predsjednik vijeća napominje da  se izvještaj o financijskom poslovanju GKP PRE-KOM-a prima na 

znanje kao informacija te se o njemu ne raspravlja. 

Točka 5. 

Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o godišnjem obračunu prihoda i rashoda DVD Goričan za 

2015.godinu 

Predsjednik vijeća napominje da je na sjednicu bio pozvan predsjednik DVD Goričan Plakalović 

Christijan al se ispričao zbog poslovnih obaveza. Viječnici  su sa 11 glasova ZA  i 1 suzdržan donijeli 

odluku o prihvaćanju izvješća DVD Goričan za 2015.godinu. 

Točka 6. 

Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara 

Načelnik napominje da je izvješće usklađeno sa zapovjednikom DVD Goričan i Državnom upravnom 

za zaštitu i spašavanje te predlaže da sekao takvo usvoji. 

Viječnici su jednoglasno donijeli odluku o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unapređenja 

zaštite od požara. 

Točka 7. 

Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015.godini 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili navedeno izvješće. 

 

Točka 8. 

Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Goričan za 2015.g 

Izlaganje o poslovanju dala je privremena ravnateljica Sanja Glavak.  

Sinković Stjepan pohvaljuje ravnateljicu kako je opširno i detaljno napravljeno izvješće o radu. Traži 

da mu se dostavi u pismenom obliku i financijski plan koliko je planirano a koliko izvršeno. Postavlja 

pitanja koliko je sredstava Ministarstvo kulture doznačilo za nabavu knjižne građe. Sanja Glavak 

napominje da je od Ministarstva dobiveno 10.000,00 kuna za nabavu knjižne građe. 

Viječnici su jednoglasno prihvatili izvještaj o poslovanju knjižnice i čitaonice Goričan za 2015.godinu. 



Točka 9. 

Donošenje odluke o prihvaćanju Ugovora o kupoprodaji i korištenju telekomunikacijske 

infrastrukture 

Na početku izlaganja predsjednik vijeća je pozdravio odvjetnika kojeg je angažirala općina Goričan a 

to je gospodin Tomislav Strniščak, te direktora tvrtke Infrastruktura d.o.o. Ludbreg gospodina 

Stanislava Magića. 

Predsjednik vijeća postavlja pitanje odvjetniku Strniščaku da li je sa pravne strane ugovor korektno 

napisan, odnosno da li je općina Goričan ugovorom dovoljno zaštičena. 

Odvjetnik napominje da ugovor pruža rizike i prednosti, općina Goričan će budući prihod generirati 

narednih godina. Sa 20 %  općina nema upravljačkih prava. 

Magić navodi da je kompletna obrada cijelog naselja gotova kroz desetak dana. Od ukupnog broja 

dosada obrađenih njih 65 % želi priključak,  143 kućanstva ne žele priključak, ukupan broj kućanstva 

koji će biti spojeni na mrežu je 632, trenutno uslugu želi 69 korisnika. 

Prema projektu povrat investicije je za otprilike 9,4 godine. 

Dominić Bojan predlaže da se na kraju godine izlista broj ljudi koji stvarno koriste usluge tvrtke 

Infrastruktura. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje tko je odredio tržišnu cijenu priključka, predlaže da se najprije 

odredi tržišna vrijednost investicije, napominje da je premali broj mještana izrazio želju za 

korištenjem njihove usluge. 

Šavora Franjo postavlja pitanje oko prihoda po aktivnom priključku, te moli da se navedena stavka 

pojasni. 

Magić navodi da će se ugovorena vrijednost unijeti u poslovne knjige općine Goričan. 

Danijel Dominik postavlja pitanej da li se može zajamčiti minimalna brzina. Magić napominje da se ne 

može jer to ovisi o krajnjem operateru. 

Vijećnici su predložili da Zoran Zorko bude imenovan ovlaštenom  osobom od strane općine Goričan 

te će biti dio tročlane komisije koja će na terenu utvrditi pravo stanje stvari u vezi priključaka. 

U članku 3. potrebno je promijeniti datum prve uplate te će on glasiti 31.05.2016.g. 

U članku 2. Ispravlja seda je to vrijednost investicije  sa PDV –om. 

U članku 3. mijenja se dio koji se odnosi na pasivne priključke, odnosno umjesto pasivnih pisati će 

aktivni priključci. 

Na napuštenim objektima neće se izvoditi priključak. 

Sa navedenim izmjenama, ugovor je usvojen sa 7 glasova ZA, 2 protiv i 3 suzdržana. 

 



Točka 10. 

Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna za 2015.godinu te s tim u vezi 

popratnih dokumentata 

Načelnik napominje da je ostvaren višak prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 539.580,50 kuna. 

Općina Goričan posluje pažnjom dobrog gospodara. 

Sinković Stjepan napominje da je izvršenje proračuna daleko manje od planiranog,  u 2015.godini bile 

su samo jedne izmjene i dopune plana proračuna, izostale su državne potpore. Smatra da općina 

previše izdvaja za plaće djelatnika i naknade dužnosnika. 

Nakon kraće rasprave godišnji obračun proračuna usvojen je sa 8 glasova ZA i 4 protiv. 

Izvješće o izvršenju socijalnog programa za 2015.godinu usvojeno je sa 8 glasova ZA i 4 suzdržana. 

Izvješće o izvršenju javnih potreba u sportu za 2015.godinu usvojeno je sa 7 glasova ZA i 5 suzdržana. 

Izvješće o izvršenju javnih potreba u kulturi za 2015.godinu usvojeno je sa 9 glasova ZA i 3 suzdržana. 

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu  

usvojeno je sa 8 glasova ZA i 4 protiv. 

Sinković napominje da je u 2015.godini bilo premalo ulaganja u komunalnu infrastrukturu. 

Izvješće o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu prihvaćeno je sa 8 glasova 

ZA, 2 protiv i 2 suzdržana. 

Godišnji popis imovine predstavila je djelatnica upravnog odjela Jasna Vuk. Vijećnicima su 

prezentirane inventarne liste o cjelokupnoj imovini općine Goričan. 

Popis imovine je jednoglasno usvojen. 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja donijeta sje sa 8 glasova ZA i 4 suzdržana. 

 

Točka 11. 

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 

Goričan 

Radi se o česticama 7458, 7459, 8444, 8854 i 7177/15. Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se 

natječaj raspiše pod istim uvjetima kao i prijašnji natječaj s rokom davanja u zakup na 10 godina. 

 

 

 

 



Točka 12. 

Donošenje odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Goričan 

Viječnici su jednoglasno donijeli odluku o prodaji dviju nekretnina u vlasništvu općine Goričan i to: 

- Zk.čb.565/1/3 livada površine 259 m2 upisana u zk.ul. br. 7419 k.o. Goričan identična sa 

k.č.br. 7078/2  

- Zk.čb. 5049/640/2 livada površine 383 m2 upisana u zk.ul.br. 8021 k.o. Goričan identična 

sa k.č.br. 2580/164 k.o. Goričan 

Temeljem procjene ovlaštenog vještaka određena je početna cijena zemljišta koja iznosi 31,00 

kn/m2. 

Trošak izrade elaborata u visini od 1.600,00 kuna biti će uračunati u cijen u koštanja. 

Točka 13. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Načelnik je vijećnike obavijestio o projektima koji se namjeravaju kandidirati u okviru programa 

INTERREG Mađarska Hrvatska.  Za općinu Goričan je od velike važnosti projekt turističko 

rekreacijskog centra ribnjak uz šodericu. Jedna od mogućnosti kojom bi projekt dobio dodatne 

bodove je da bude kandidiran preko EGTS-a gdje je općina član zajednoa sa donje međimurskim 

općinama i mađarskim općinama s  kojim bi općina Goričan trebala sklopiti ugovor o zakupu 

navedenog objekta. Načelnik predlaže da vijećnici donesu odluku kojim se navedeni objekt daje u 

zakup grupaciji EGTS-a uz napomenu da ukoliko općina Goričan ide samostalno u projekt, a 

najvjerojatnije će ići samostalno ova odluka neće vrijediti. 

S prijedlogom načelnika nisu se složili viječnici Sinković Stjepan, Dominik Danijel, Šavora Franjo i 

Mesarić Marino te su napustili sjednicu. 

Odluka je donesena sa 8 glasova ZA. 

Sjednica je završila u 21.45 sati. 

 

 


