
OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sjednica je održana 27.06.2016.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika Andreja 

Blagusa. 

Sjednici  nije prisustvovalo dvoje viječnika i to: Zlatko Varošanec i Marino Mesarić. 

Ostali prisutni: načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, pročelnica JUO koja je ujedno 

vodila zapisnik te mještanin općine Goričan. 

Predloženi dnevni red: 

1.  Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu dugoročnog kredita u 

kunama s valutnom klauzulom u eurima za potrebe izgradnje sportske dvorane u Goričanu III. 

faza 

4. Donošenje odluke o zaduživanju općine Goričan za financiranje radova na izgradnji sportske 

dvorane 

5. Donošenje odluke o imenovanju članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja 

općine Goričan 

6. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva koje će provoditi natječaj, te pregled i ocjenu 

pristiglih zahtjeva sukladno odluci o mjerama poticanja uređenja nekretnina na području 

općine Goričan 

7. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predloženi dnevni red prihvaćen je sa 8 glasova ZA. 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice 

Stjepan Sinković ima primjedbu na 6.točku zapisnika gdje se navodi da on slijedeće godine predlaže 

načelnika  Moharića za dobitnika godišnje nagrade. 

Traži da se to ispravi u kontekstu da bi možda netko od mještana ili netko drugi htio načelnika 

predložiti za dobitnika godišnjih nagrada. 

Uz navedenu primjedbu zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 



Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik napominje da nema nikakvih novosti od posljednje sjednice te poziva viječnike da postave 

pitanja ukoliko ih nešto interesira. 

Šavora Franjo napominje da ima primjedbu na organizaciju obilježavanja Dana državnosti; navodi da 

u programu za dane općine nije bilo navedeno da će biti polaganje vijenaca. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje koliko su iznosili troškovi organizacije dana općine odnosno 

konkretno koje troškove će pokriti tvrtka Infrastruktura d.o.o. iz Ludbrega a koje općina Goričan. 

Načelnik napominje da je sve piće i 7 odojki platila tvrtka Infrastruktura. Za sad još nisu dostavljeni 

računi izvođača ali da će u ukupnom iznosu troškovi biti manji od planiranog. 

Točka 3. 

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu dugoročnog kredita u kunama s 

valutnom klauzulom u eurima 

Pročelnica je viječnike izvjestila o provedenom postupku javne nabave. Ističe da je u pregovaračkom 

postupku bez prethodne objave poziv na pregovaranje upućen Privrednoj banci Zagreb koja je 

dostavila ponudu sa fiksnom kamatnom stopom u visini od 3 % te cijenom ponude u iznosu od 

1.679.892,91 kuna. 

Prema Pravilniku o zaduživanju sva dokumentacija šalje se Ministarstvu financija na suglasnost. 

Sinković napominje da mu nije jasno kako je sad banka dostavila ponudu sa 3 % kamata a u 

prvobitnom postupku nisu se javili sa 4 % kamata. Smatra da je trebalo ponovo raspisati javni 

natječaj. 

Načelnik mu odgovara da ne vodi demagogiju nego nek postavi konkretno pitanje. 

Šavora Franjo  smatra da se za taj kredit trebala zadužiti županija a ne općina. Postavlja pitanje što će 

biti ako županija neće moći plaćati svoj udio.  Napominje da on neće podržati ovu odluku. 

Sinković Stjepan navodi da još nije pozn ata financijska konstrukcija dvorane. Projekt  je napravljen 

pred  7 godina i prema današnjim uvjetima dosta se toga promijenilo. 

Načelnik napominje da se općina prvobitno trebala zadužiti za 5.000.000,00 kuna na temelju 

preliminarnih procjena. Nakon što su se konzultirale stručne službe ustanovljeno je da će trošak 

gradnje dvorane sa unutarnjim uređenjem iznositi cca 7.000.000,00 kuna. Troškovnik radi gosp. 

Vinković iz tvrtke M-investa. Uskoro će se raspisati novi natječaj za odabir izvođača radova na 

izgradnji dvorane. Načelnik napominjeda će dvorana biti ista kao i u općini Strahoninec. 

Bojan Dominić konstatira da općina u ovom trenutku nezna kolika će biti stvarna cijena izvođenja 

građevinskih radova. 

Predsjednik vijeća navodi da je ova odluka samo jedna od faza do konačne odluke i suglasnosti 

Ministarstva financija. 



Odluka je donesena sa 8 glasova ZA i 3 protiv. 

Točka 4. 

Donošenje odluke o zaduživanju općine Goričan za financiranje radova na izgradnji sportske 

dvorane 

Pročelnica je viječnike izvjestila da je ova odluka kao i odluka koja je donijeta u prethodnoj točki  čine 

sastavni dio  dokumentacije  koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduživanje. 

Šavora Franjo napominje da oni kao oporbeni viječnici nisu protiv izgradnje dvorane ali se protive 

predloženom načinu financiranja. 

Odluka je donijeta sa 8 glasova ZA i 3 protiv. 

 

Prije prelaska na 5. točku dnevnog reda predsjednik vijeća predlaže pauzu da se viječnici međusobno 

dogovore oko 5. i 6. točke.  Viječnici su se složili da se 5. točka skida sa dnevnog reda. 

Točka 6. 

Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva koje će provoditi natječaj, te pregled i ocjenu 

pristiglih zahtjeva sukladno odluci o mjerama poticanja uređenja nekretnina na području općine 

Goričan  

Predsjednik vijeća predlaže da se oformi komisija od 5 članova te poziva oporbene viječnike da 

imenuju dva člana. 

Predloženi članovi: Dominić Bojan, Gudlin Leonard i Nevenka Kovač. 

Franjo Šavora napomnje da oni neće imenovati svoje članove u komisiju. 

Odluka o imenovanju Dominić Bojana, Gudlin Leonardaa i Nevenke Kovač za članove komisije 

donijeta je sa 8 glasova ZA i 3 suzdržana. 

Sjednica je završila u 20.40 sati. 

 

                                                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 

Andrej Blagus 

 

 

 

 

 



 

 


