
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 14.06.2016.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Prisutni viječnici: Andrej Blagus,  Danijel Dominik, Damir Far, Leonard Gudlin, Nevenka Kovač, Zvonko 

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

Odsutni viječnici: Bojan Dominić i Zlatko Varošanec. 

Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić i zamjenik načelnika Ivan Blažek. 

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

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

4. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu općine Goričan 

5. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu 

općine Goričan 

6. Donošenje odluke o dobitnicima javnih priznanja općine Goričan za 2016.godinu 

7. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća 

 

Stjepan Sinković napominje da ima primjedbu na točku 1. zapisnika vezano uz navode o žalbi Rudolfa 

Pavlica na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Goričan te traži da se 

izmjeni da je temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima jedinicama lokalne 

samouprave omogućeno da mogu prodavati nekretnine po tržišnim cijenama. 

Uz navedene izmjene zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

 

Točka 2. 

Aktualni sat 

 

Načelnik napominje da je općina Goričan u suradnji sa gradom Prelogom renovirala apartman u 

Selcu. Termini ljetovanja su raspoređeni na način da jedan tjedan ima grad Prelog a jedan općina 

Goričan i tako naizmjenice. 



Načelnik navodi na apartman nije predviđen za ljetovanje djelatnika općine ili općinskih viječnika već 

da će to biti za mještane Goričana koji su slabijeg imovinskog stanja. Prioritet budu oni koji imaju 

djecu u vrtiću i osnovnoj školi. Ukoliko bude potrebno općina će pojedinim slučajevima platiti 

troškove ljetovanja. Do sad je apartman bio u derutnom stanju a ove godine je u njega uloženo cca 

70.000,00 kuna. 

Vezano uz kredit za izgradnju sportske dvorane načelnik napominje da u otvorenom postupku javne 

nabave dugoročnog kredita nije pristigla ni jedna ponuda. Općina Goričan sad provodi pregovarački 

postupak javne nabave direktno sa jednim ponuditeljem. Radi se o Privrednoj banci Zagreb. Prema 

navodima mogli bi ponuditi kamatnu stopu od 3 % fiksnu. 

Stjepan Sinković navodi kako mu nije jasno zašto bi se sad neka banka javila na natječaj i ponudila 

kamatnu stopu od 3 % a nije se javila na ntječaj kad je mogla ponuditi višu kamatnu stopu. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje oko raspisivanja natječaja za  poticanje  uređenja nekretnina  na 

području općine Goričan da li je objavljen ili kad se eventualno planira. Apelira da natječaj bude 

raspisan duže vrijeme da ljudi mogu pripremiti svu potrebnu dokumentaciju. 

Predlaže da Općinsko vijeće donese odluku o imenovanju Povjerenstva koje će provoditi natječaj. 

Načelnik napominje da cilj te mjere nisu socijalne kategorije mještana već on vrijedi za sve mještane s 

ciljem da ostanu živjeti u Goričanu. Natječaj se planira objaviti u drugoj polovici godine. 

Planirano je 20.000,00 kuna po obitelji. 

Gudlin Leonard postavlja pitanje oko sanacije nasipa na rijekama Trnavi i Muri kad je predviđeni 

nastavak radova. 

Načelnik napominje da je prema njegovim informacijama problem u Vladi koja mora dati odobrenje 

za izvođenje takvih radova. 

 

Točka 3. 

Donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

 

Pročelnica napominje da je prijedlog odluke poslan Državnom uredu za zaštitu i spašavanje Čakovec 

koji je izdao suglasnost na prijedlog odluke. 

Sinković Stjepan predlaže da se u članku 1. doda još poduzeće Trio-Leonardo d.o.o. iz Goričana. 

Načelnik navodi da nema potrebe. 

Odluka je donesena jednoglasno. 

Točka 4. 

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

općine Goričan 

Po objavljenom natječaju pristigla je samo jedna ponuda i to ponuditelja Horvat Gorana, Školska 17 iz 

Goričana za kat.čest. 7177/15 površine 0,4140 ha. Ponuditelj ispunjava sve uvjete iz natječaja, te je 

ponudio godišnju zakupninu  od 750,00 kuna / hektaru. Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo 

odluku o odabiru navedenog ponuditelja za zakup zemljišta na rok od 10 godina. 

Natječaj za ostale čestice biti će objavljen do popunjenja na oglasnoj ploći općine Goričan. 

 



Točka 5. 

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu općine 

Goričan 

 

Pročelnica navodi da su temeljem javnog natječaja koji je bio objavljen u listu Međimurje pristigle 

dvije ponude i to: 

1. Ponuditelj Mato Kočiš, Zlatnić 2 A, Goričan zainteresiran je za kupnju nekretnine zk.čb. 

565/1/3 livada površine 259 m2 upisane u z.k.ul. 7419 k.o. Goričan koja je identična sa 

kat.čest. br. 7078/5 k.o. Goričan te je ponudio cijenu od 7.920,00 kuna 

2. Ponuditelj Damir Gotal, Zrinskih 23, Goričan zainteresiran je za kupnju nekretnine zk.čb. 

5049/640/2 livada površine 383 m2 upisane u zk.ul.br. 8021 k.o. Goričan identične sa 

kat.čest. br. 2580/164 k.o. Goričan te je ponudio cijenu od 11.681,50 kuna. 

Trošak izrade elaborata u visini od 1.600,00 kuna biti će uračunat u cijenu nekretnina. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje koliko košta troašk izrade elaborata te na koji način će on biti 

podijeljen stankama. 

Pročelnica napominje da je trošak izrade elaborata 1.600,00 kuna te će on biti podjeljen na dva 

dijela. 

Stjepan Sinković predlaže da se ubuduće trošak izrade elaborata ne naplaćuje mještanima. 

Viječnici su jednoglasno donijeli odluku o odabiru navedenih ponuditelja za kupnju nekretnina. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluke o dobitnicima javnih priznanja općine Goričan za 2016.godinu 

Stjepan Sinković postavlja pitanje tko je u povjerenstvu koje je predložilo kandidate za javna 

priznanja. Traži da se malo detaljnije pojasni za što se određeni ljudi nagrađuju. 

Načlenik napominje da su u povjerenstvu on, zamjenik načelnika i predsjednik Općinskog vijeća 

ali apelira na viječnike da se može sad donijeti odluka o članovima povjerenstva koja će vrijediti 

za ubuduće. Načelnik predlaže da se nagrada dodijeli i Zvonimiru Lepoglavcu jer promovira 

Goričan diljem Hrvatske. Viječnici se ne slažu da se sad naknadno imenuje još neka osoba. 

Sinković Stjepan predlaže da se slijedeće godine načelnik Moharić predloži za nagradu za životno 

dijelo. 

Načelnik predlaže da se na slijedećoj sjednici oformi povjerenstvo koje će ocjenivati pristigle 

kandidate za dobitnike nagrada. 

Za nagrađene su predloženi: 

a) Nagrada za životno dijelo 



Josip Vadlja – predlagatelj Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH 

- Za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj i ugled općine Goričan, 

te za promicanje aktivnosti Ogranka UDVDR-a Goričan 

 

b) Godišnja nagrada općine Goričan 

Mato Pongrac – predlagatelj DVD Goričan 

- 50 godina član DVD Goričan. Aktivno je sudjelovao u svim aktivnostima u području zaštite 

od požara, elementarnih nepogoda i tehničkih intervencija 

Seniori udruge Mažoretkinja– predlagatelj udruga Mažoretkinja 

- Za iznimne uspjehe na europskim i državnim  natjecanjima 

               Josip Švenda – predlagatelj SRD „ SMUĐ“ Goričan 

- Predsjednik udruge u dva mandata, zaslužan za uspostavu prijateljske suradnje sa 

ribolovnim društvima iz Serdahelja i Mlinarci iz Republike Mađarske 

               Petar Medvar – predlagatelj NK Trnava 

- Trener seniorske ekipe sa dobrim rezultatima; ima položenu licencu za trenera Hrvatskog 

nogometnog saveza, uspješno je vodio mlađe uzraste NK Trnave 

Metalni racing team – predlagatelji 1/3 viječnika Općinskog vijeća 

- Ove godine natjecali su se u prvenstvu Hrvatske u disciplini moto ubrzanje koje se vozilo 

u sklopu Street race utrka u Hrvatskoj gdje su osvojili  visoka mjesta na ljestvici. 

- Udruga je bila organizator jedne od utrka koja se bodovala za prvenstvo Hrvatske kao i 

prvenstvo Regije 

 

c) Zahvalnice općine Goričan 

1. Predlagatelj Osnovna škola Goričan – za sudjelovanje učenika na međunarodnim i 

županijskim natjecanjima 

a) Jakob Jakšić 

b) Boris Vražić 

c) Valerija Dominić 

d) Lucija Farkaš 

 

2. Zlatko Mesarić – predlagatelj UDVDR Ogranak Goričan – za promicanje aktivnosti 

Ogranka UDVDR Goričan 

 

3. Zdenka Mikec – predlagatelj Udruga mažoretkinja – za dobrovoljni rad i donacije udruzi 

mažoretkinja 

 



4. Josip Markušić – predlagatelj KUD Goričan – dugogodišnji  aktivan član društva, bio je 

član Upravnog i Nadzornog odbora, djeluje u dramskoj sekciji a po potrebi u folklornoj 

sekciji 

 

5. Katarina Bašnec – predlagatelj Cehovsko društvo Goričan – dugogodišnja je članica 

društva, sudjeluje u svim aktivnostima, podržava razvoj društva 

 

Viječnici su sa 10 glasova ZA i 1 suzdržanim donijeli odluku o dobitnicima javnih priznanja u 

2016.godini. 

 

Točka 7. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Načelnik napominje da će se u periodu od 22. do 25.06.2016.g. obilježavati dani općine. Glavni 

događaj i svečana sjednica Općinskog vijeća biti će 24.06.2016.g.u 17.00 sati. U 18.00 sati bude 

otvorenje širokopojasne internetske mreže. Od gostiju biti će nastup Žige te grupe Dobre vibracije. 

Načelnik napominjeda će biti pozvani načelnici susjednih općina i gradova. Financijski će dio troškova 

organizacije proslave dana općine pokriti i tvrtka INFRASTRUKTURA d.o.o. iz Ludbrega. 

U povodu obilježavanja državnih blagdana u srijedu 22.06., te u subotu 25.06. biti će polaganje 

vijenaca kod spomenika u parku ispred društvenog doma.. 

U subotu 25.06. KUD Goričan ima priredbu sa svojim gostima. Popodne bude takmičenje ribičkog 

društva SMUĐ iz Goričana. 

Predsjednik vijeća napominje viječnicima da će se slijedeća sjednica Općinskog vijeća održati vrlo 

skoro zbog donošenja odluke o odabiru najpovoljnije banke za nabavu dugoročnog kredita za 

izgradnju sportske dvorane. 

Sjednica je završila u 20.00 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 


