
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 

 

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Sjednica je održana 02.12.2016. godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Prisutni viječnici: Andrej Blagus, Tatjana Ribić, Franjo Šavora, Nevenka Kovač, Danijel Dominik, Ivica 

Mlinarić, Bojan Dominić, Zlatko Varošanec, Zvonko Krznar, Leonard Gudlin, Stjepan Sinković, Damir 

Far. 

Odsutni viječnik: Marino Mesarić 

Sjednici su prisustvovali načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, v.d. ravnateljica 

Knjižnice i čitaonice Goričan Sanja Glavak, predsjednik HSS Goričan Stjepan Ribarić i pročelnica Jasna 

Štampar-Ivanović koja je vodila zapisnik sa sjednice. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje Proračuna za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i 2019.godinu te s tim u vezi: 

- Odluka o izvršenju proračuna za 2017.godinu 

- Socijalni program općine Goričan za 2017.godinu 

- Program javnih potreba u sportu za 2017.godinu 

- Program javnih potreba u kulturi na 2017.godinu 

- Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017.g. 

- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 

- Plan razvojnih programa za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i 2019.godinu 

Predlagatelj: načelnik Mario Moharić 

4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Goričan 

za 2017.godinu 

5. Donošenje odluke o usvajanju Programa dodjele potpora poljoprivrednicima sa područja 

općine Goričan za razdoblje 2017. do 2020. godine ( predlagatelj: načelnik Mario Moharić)  

6.  Donošenje odluke o izdavanju tabularne isprave temeljem zamolbe Mije Smolca i Marije 

Merlić ( predlagatelj: načelnik Mario Moharić) 

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

općine Goričan kat.čest. 2594/5 oranica površine 17501,26 m2 ( predlagatelj: načelnik Mario 

Moharić) 

8. Donošenje odluke o produljenju ugovora o zakupu poslovnog prostora koji koristi HP POŠTA 

na rok od godinu dana tj. do 31.12.2017.g. 

9. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 



Stjepan Sinković predlaže da se točka 7. skine sa dnevnog reda jer napominje da čestica koja se 

planira dati u zakup ne postoji upisana u katastru, dok za točku 6. predlaže da se skine sa dnevnog 

reda jer nije prošlo dva mjeseca od kako je vijeće raspravljalo o istoj. 

U vezi točke 7. pročelnica napominje da je broj čestice dobiven od Ureda za katastar tako da ne vidi 

razloga zbog čega bi se ta točka skidala sa dnevnog reda. Zbog čega ona nije vidljiva u elektroničkom 

pregledu katastra odgovore može dati područni ured. 

Oko točke 6. pročelnica navodi na u Poslovniku općinskog vijeća piše da se o istoj točki može 

raspravljati ako Općinsko vijeće tako odluči. Prihvaćanjem dnevnog reda vijećnici će prihvatiti 

raspravu o navedenoj točki. 

Dnevni red usvojen je sa 8 glasova ZA, 3 protiv i 1 suzdržani. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice 

Stjepan Sinković ima primjedbu na 4. točku zapisnika. Traži da se u zapisnik navede da je on tražio 

smanjenje naknada za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu  općine za udruge i političke 

stranke.   

Zapisnik je usvojen sa 10 glasova ZA i 2 suzdržana. 

 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik napominje da će se u petak, 09.prosinca 2016.godine podijeliti novčane naknade za 

novorođenu djecu. Biti će obuhvaćena djeca rođena 2015. i 2016.godine. 

Isto tako se planira podjela bonova socijalno ugroženim obiteljima u visini od 120,00 kuna; te 

umirovljenicima. 

U suradnji sa udrugom umirovljenika iz Goričana posjetiti će se bolesne osobe kod njihovih kuća i u 

domu za stare i nemoćne osobe u Hodošanu. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje da li će bonove dobiti svi stariji od 80 godina. 

Načelnik odgovara da hoće. 

Načelnik napominje da je bilo otvaranje ponuda za izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane. 

Najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke TEKELI PROJEKT INŽENJERING d.o.o. iz Murskog Središća. 

Vrijednost radova je cca 6.250.000,00 kuna. U nabavi nisu bili predviđeni podovi za dvoranu ali s 

obzirom da je ponuda manja od planirog moći će se izvršiti i ti radovi. 



Načelnik napominje da će se 15.12.2016.g. održati božićna predstava za djecu kojom prigodom će biti 

podijeljeni darovi. 

U vezi čestice koja je bila predviđena za kupnju slovenskog investitora načelnik napominje da je 

osobno s njim razgovarao te da mu je rečeno kako ima određenih financijskih problema te da 

trenutno nije u mogućnosti upuštati se u neke poslovne poduhvate. 

Stjepan Sinković  navodi  da je Međimurska županija naručitelj radova u postupku izgradnje sportske 

dvorane. Načelnik napominje da nije županija  već da je to Osnovna škola Goričan. 

Stjepan Sinković poziva predsjednika vijeća da na slijedeću sjednicu uvrsti na dnevni red izmjene 

Poslovnika s obzirom da se materijali za vijeće šalju i drugim osobama a ne samo viječnicima kako je 

u Poslovniku predviđeno. Postavlja pitanje kome se sve šalju materijali za vijeće. Predsjednik vijeća 

napominje da se šalju predsjednicima političkih stranaka u Goričanu. 

Šavora Franjo napominje da ima informaciju od predsjednika HSLS da ne dobiva materijale već samo 

poziv za sjednicu. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje u vezi naplate prihoda temeljem ugovora sa tvrtkom 

INFRASTRUKTURA koliko je do sada novaca uplaćeno u proračun općine. 

Načelnik navodi da će odgovor dobiti u pismenom obliku početkom slijedećeg tjedan; odgovor će se 

dostaviti i svakom vijećniku. 

Gudlin Leonard postavlja pitanje u vezi kamiona koji rade sanaciju nasipa navodi da u zapisniku sa 

prošle sjednice vijeća stoji da će općina pokrenuti postupak kod inspekcije zbog oštećenja cesta. 

Predlaže da se na slijedećoj sjednici donese odluka kojom bi se odredila maksimalna nosivost 

kamiona. 

Načelnik napominje da će provjeriti da li je to uopće u ingerenciji općine da može donositi takvu 

odluku pa će vijećnik dobiti odgovor u pismenom obliku. 

Gudlin Leonard napominje da će rekonstrukcija trajati najmanje dvije godine a nakon toga će općini 

ostati oštećene ceste ukoliko se nešto ne poduzme. Predlaže da se napravi zaobilazni put. 

Stjepan Sinković napominje da su to postupci po javnoj nabavi koji su se trebali utvrditi u sanaciji 

šteta od mjerodavnih tijela. 

Načelnik  napominje da je bila slična situacija sa Hrvatskim autocestama pa se na kraju uspjelo 

dogovoriti da se napravila rekonstrukcija asfalta na pojedinim dionicama. 

Šavora Franjo postavlja pitanje u vezi natječaja za sufinanciranje mjera poticanja uređenja nekretnina 

zašto obitelj Medvar nije mogla ostvariti pravo na poticaj. Pročelnica odgovara da njoj osobno nitko iz 

te obitelji nije došao na razgovor. Bojan Dominić ispred Komisije koja je ocjenjivala pristigle ponude 

napominje da je obitelj Medvar kuću kupila u 2015. godini te da nisu imali pravo na poticaj. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje da li su se isplaćivala sredstva za one objekte na kojima su se vršile 

sitne preinake. 

Dominić Bojan napominje da je kriterij bila starost kuće a ne u kakvom je stanju. 



Točka 3. 

Donošenje odluke o usvajanju proračuna općine Goričan za 2017.godinu s projekcijama za 2018. I 

2019.godinu sa popratnim dokumentima 

Načelnik napominje da je proračun općine Goričan za 2017. godinu planiran u ukupnom iznosu od 

12.615.500,00 kuna te da je  ovo najveći proračun općine do sada a razlog su predviđena sredstva za 

izgradnju sportske dvorane. 

Bojan Dominić postavlja pitanje zašto u proračunu nisu posebno iskazana sredstva za prihode od 

internetske mreže. Načelnik navodi da se slaže da stavka mora biti planirana u proračunu ali 

napominje da će općina Goričan ostvarivati pravo na prihode po toj osnovi tek kad podmiri u cijelosti  

svoje ugovorne obveze a to će biti od travnja slijedeće godine. Istiće da će općina mjesečno po 

aktivnom priključku dobiti iznos od oko 10,00 kuna, prema sadašnjim informacijama trenutno je 108 

aktivnih priključaka, a oni se dnevno povečavaju. 

Bojan Dominić navodi da je povrat investicije takvom dinamikom predviđen za 27 godina. 

Predsjednik vijeća Andrej Blagus navodi da je ukupno planirana 1071 lokacija, 729 osoba će se 

priključiti ali je to dostižno kroz dvije ili tri godine. Napominje da bi povrat investicije mogao biti kroz 

devet godina. 

Šavora Franjo napominje kako misli da su radovi na postavljanju mreže loše napravljeni. 

Stjepan Sinković postavlja kako su planirani rashodi za subvenciju interneta. Pročelnica napominje da 

su planirani u okviru skupine 37, a da je tvrtka Infrastruktura dužna do kraja godine dostaviti godišnje 

izvješćče temeljem kojeg će općina Goričan knjižiti 20 % udjele u svojim poslovnim knjigama. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje zašto je sportska dvorana planirana na kontu 42126 kada se zna da 

to neće biti imovina općine . Pročelnica napomine da je sa Ministarstvom financija potvrđeno da se 

rashodi planiraju na tom kontu ali napominje da će se vjerojatno kad svi radovi budu gotovi napraviti 

iskljiženje imovine iz poslovnih knjiga općine i prenijeti ih na školu. 

Franjo Šavora postavlja pitanje za što su namijenjena sredstva za Lokalnu akcijsku grupu; odnosno 

koja je njezina svrha. 

Načelnik  napominje da je LAG Mura Drava udruženje na području donjomeđimurskih općina s ciljem 

da bi mogli lakše aplicirati na natječaje u okviru EU fondova. Temeljem LAG-ove strategije odobrena 

su im sredstva u visini od 7.000.000,00 kuna koja će se rasporediti prema rezultatima raspisanih 

natječaja. 

Dojan Bominić navodi da kao član LAG-a može odlaziti na njihova studijska putovanja, sajmove i 

prodavati proizvode.  

Načelnik napominje da je lag udruga koje su članovi i općine, osnovani na državnoj razini. 

Napominje da će se održati sastanak svih članova OPG-a u vezi ekološke proizvodnje jer je cilj 

napraviti projekt puteva ekoloških proizvoda. 



Stjepan Sinković postavlja pitanje oko prihoda i rashoda za knjižnicu i čitaonicu Goričan zašto su 

pojedine stavke toliko povećane u odnosu na prošlu godinu. Pročelnica napominje da je u 

2015.godini v.d.ravnateljica Sanja Slaviček bila zaposlena na polovicu radnog vremena a od početka 

ove godine radi puno radno vrijeme pa otuda i povećanje stavki u proračunu. 

Stjepan Sinković navodi da prihodi od poreza na dohodak nisu dobro planirani s obzirom na najavu 

nove porezne reforme. 

Pročelnica napominje da je sa 30.11.2016.g. ostvareno oko 1.500.000,00 kuna na ime prihoda od 

poreza na dohodak te da će se proračun do kraja godine približiti brojci od 1.600.000,00 kuna. 

Franjo Šavora postavlja pitanje u vezi sredstva koja su planirana kao prihodi od prodaje gradilišta u 

industrijskoj zoni. Načelnik napominje da su se određena sredstva trebala planirati u proračunu; 

možda bude ozbiljan investitor koji će htjeti kupiti zemljište. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje koliko iznose rashodi za funkcioniranje upravnog odjela. Pročelnica 

napominje da je već u nekoliko navrata Ministarstvo uprave a i Ministarstvo financija tražilo podatke 

o rashodima za zaposlene i njihov omjer prema ostvarenim prihodima. Napominje da rashodi iznose  

cca 11,5 % prihoda proračuna te da smo ispod prosjeka u odnosu na druge općine  po toj osnovi. 

Stjepan Sinković predlaže da se povećaju rashodi za vijećnike te da bi trebalo isplatiti naknade za 

povjerenstva. 

Vijećnici nisu imali amandmane na proračun te se nakon rasprave pristupilo glasovanju. 

Proračun općine Goričan za 2017.godinu s projekcijama za 2018. I 2019. godinu usvojen je sa 8 

glasova ZA, 2 protiv i 2 suzdržana. 

Odluka o izvršenju proračuna za 2017.godinu usvojena je sa 8 glasova ZA i 4 suzdržana. 

Vijećnici Sinković Stjepan i Danijel Dominik napustili su sjednicu tako da je dalje prisutno 10 vijećnika. 

Socijalni program općine Goričan za 2017.g. usvojen je sa 8 glaova ZA i 2 suzdržana. 

Program javnih potreba u sportu usvojen je sa 8 glasova ZA, 1 protiv i 1 suzdržani. 

Program javnih potreba u kulturi usvojen je sa 8 glasova ZA i 2 suzdržana. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usvojen je sa 8 glasova ZA, 1 protiv i 1 

suzdržan. 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture usvojen je sa 8 glasova ZA, 1 protiv i 1 

suzdržan. 

Plan razvojnih programa usvojen je sa 8 glasova ZA i 2 suzdržana. 

 

 

 



Točka 4. 

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Goričan za 

2017.g. 

Izlaganje po točki imala je v.d. ravnateljica Sanja Glavak.  Viječnicima je prezentiran plan rada 

Knjižnice za 2017.godinu. 

Viječnici su sa 10 glasova ZA usvojili Plan rada i program Knjižnice i čitaonice Goričan za 2017.godinu. 

Točka 5. 

Donošenje odluke o usvajanju Programa dodjele potpora poljoprivrednicima sa područja općine 

Goričan za razdoblje 2017.-2020.g. 

Načelnik napominje da sve potpore koje će se isplaćivati poljoprivrednicima moraju biti usklađene sa 

ovim Programom koji pak je u skladu sa uvjetima iz Uredbe Komisije Europske unije i potporama de 

minimis u poljoprivrednom sektoru. 

Franjo Šavora ima primjedbu na mjeru 3. Programa  te smatra da je iznos subvencije od 80,00 kuna  

za osjemenjivanje stoke previsok . Predlaže da se u mjeri 1. Programa  poveća subvencija za sadnicu 

oraha te da iznosi 20,00 kuna. 

Leonard Gudlin predlaže da se u mjeri 11. doda potpora za okrupljivanje zemljišta i povećanje 

posjeda, te analiza tla za integriranu i konvencionalnu proizvodnju. Analiza tla plaćala bi se u 100 % 

iznosu. Svaki OPG ima pravo na jednu analizu tokom godine.  

Pročelnica napominje da se ovaj prijedlog izmjena Programa mora ponovo uputiti na mišljenje 

Ministarstvu poljiprivrede te ako oni odobre da će prijedlog kao takav biti usvojen. 

Predloženi program sa izmjenama usvojen je sa 10 glasova ZA. 

Franjo Šavora napušta sjednicu. 

Točka 6. 

Donošenje odluke o izdavanju tabularne isprave temeljem zamolbe Mije Smolca i Marije Merlić 

Pročelnica napominje da je kontaktirala ovlaštenog sudskog vještaka Ratka Matoteka za pojašnjenje 

zakonskih odredaba koje se primjenjuju u ovom slučaju. Navodi da je Zakonom o prostornom 

uređenju i Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo definirano postupanje u 

ovakovim slučajevima. S obzirom da se radi o nekretnini  ( zgradi ) koja je u vlasništvu gore navedenih 

osoba, a zemljište na kojem je ta nekretnina izgrađena pripada općini Goričan potrebno ga je 

tabularnom ispravom prenjeti na nove vlasnike. 

S obzirom da su Mijo Smolec i Marija Merlić u svojoj zamolbi naveli dvije čestice koje bi se prenijele u 

njihovo vlasništvo predlaže se da se čestica  br. 5049/94/1 u naravi kuća i dvor površine 243 čhv 

prenese na nove vlasnike, dok druga čestica br. 5049/94/2 pašnjak ukupne površine 242 čhv ostaje u 

vlasništvu općine Goričan. 

Temeljem prijedloga vijećnici su donijeli odluku sa 9 glasova ZA. 



Točka 7. 

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

Goričan Zk čestica 5049/1/27 identična sa čest. 2594/5 oranica površine 17501,26 m2 

Načelnik predlaže da se natječaj raspiše pod istim uvjetima kakvi su bili i na prošlom natječaju tj. da 

se zemljište daje u zakup na rok od 10 godina, minimalna ponuđena cijena od 675,00 kn a 

maksimalna cijena od 1.350,00 kn/ha. Kandidati moraju prema općini Goričan imati podmirene sve 

financijske obaveze. 

Prednost pri odabiru imati će poljoprivredna gospodarstva ili pravne osobe koje imaju minimalno 

jednog zaposlenika, dosadašnji zakupci u mirnom posjedu, obiteljska poljoprivredna gospdarstva sa 

sjedištem na području općine Goričan, nositelj OPG-a mlađi od 40 godina, OPG registriran za ishranu 

stoke, posjed adekvatne mehanizacijeza obradu zemlje, najviša ponuđena zakupnina. 

Bojan Dominić predlaže da jedan od kriterija za dodjelu bude i dokaz o legalizaciji objekata koji služe 

za obavljanje gospodarske djelatnosti. 

Odluka je donesena sa 9 glasova ZA. 

Točka 8. 

Donošenje odluke o produljenju ugovora o zakupu poslovnog prostora koji koristi HP Pošta na rok 

od godinu dana tj. do 31.12.2017. g. 

Viječnici su jednoglasno donijeli odluku kojom se produžuje ugovor o zakupu za poslovni prostor koji 

koristi HP Pošta pod istim uvjetima kao i u 2016. godini. 

Točka 9. 

Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Predsjednik vijeća predlaže da se posljednja sjednica vijeća u ovoj godini održi 21.12.2016. g. a nakon 

toga biti će svečana večera u CLUB 114 na graničnom prijelazu Goričan. 

Zlatko Varošanec predlaže da se ubuduće materijali za sjednice Općinskog vijeća šalju elektronskim 

putem. 

Sjednica je završila u 20.45 sati. 

 

Klasa: 021-01/16-01/20 
Urbroj: 2109/08-16-14 
Goričan, 02.12.2016.g. 
                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                       Andrej Blagus 

   


