
OPĆINA GORIČAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE 

Sjednica je održana 21.12.2016.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 

Općinskog vijeća Andreja Blagusa. 

Sjednici su bili nazočni: Andrej Blagus, Franjo Šavora, Tatjana Ribić, Nevenka Kovač, Bojan Dominić, 

Marino Mesarić, Danijel Dominik, Zvonko Krznar, Leonard Gudlin, Ivica Mlinarić, Stjepan Sinković i 

Damir Far. 

Odsutni viječnik: Zlatko Varošanec 

Sjednici su bili prisutni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Ivan Blažek, predsjednik HSS 

Goričan Stjepan Ribarić, predsjednik HSLS Goričan Drago Kovač.  

Zapisnik sa sjednice vodila je pročelnica Jasna Štampar-Ivanović. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa  24. sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o III. izmjenama i dopunama plana proračuna općine Goričan za 

2016.godinu te s tim u vezi 

- Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016.g. 

- Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture za 2016.g. 

- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.g. 

- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g. 

4. Donošenje odluke o uspostavi Registra imovine općine Goričan 

5. Donošenje odluke o usvajanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 

općine Goričan za 2017.godinu 

6. Donošenje odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite općine Goričan za 2017.g. 

7. Donošenje odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine 

Goričan za 2016.godinu 

8. Donošenje odluke o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja općine Goričan u 2016.godini 

9. Donošenje odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za općinu 

Goričan u 2016.g. 

10. Donošenje odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Goričan ( u naravi poljoprivrednog 

zemljišta ) i to: 

- K.č.2348 identična k.č. 4180 upisana u z.k. uložak 4880 površine 408 čhv čiji je suvlasnički 

udio općine Goričan 4/12 

- K.č. 2437 identična k.č. 4342/A upisana u z.k.uložak 2543 površine 322 čhv čiji je 

suvlasnički udio općine Goričan 2/24 



- K.č. 2438 identična k.č. 4342/B upisana u z.k.uložak 2543 površine 322 čhv čiji je              

suvlasnički udio općine Goričan 2/24 

11. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta na 

području općine Goričan ( s obzirom da je natječaj otvoren do 20.12. otvaranje ponuda biti će 

21.12. u jutarnjim satima pa se mole vijećnici za razumijevanje jer će materijali po toj točci 

biti dostavljeni  na samoj sjednici ) 

12. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice 

Stjepan Sinković traži da se u točki 2. zapisnika navede da je postavio pitanje u vezi visine prihoda od 

tvrtke Infrastruktura d.o.o. Uz navedenu izmjenu zapisnik je usvojen sa 11 glasova ZA i 1 suzdržani. 

Točka 2. 

Aktualni sat 

Načelnik napominje da je potpisan ugovor sa izvođačem radova na izgradnji sportske dvorane. 

Radove će izvoditi tvrtka TEKELI PROJEKT INŽENJERING iz Murskog Središća. Radovi će započeti oko 

09.01.2017. odnosno čim to vremenske prilike budu dopuštale. Svakog ponedjeljka biti će kolegij u 

Osnovnoj školi gdje će se raspravljati oko pojedinostima gradnje. 

Načelnik napominje da će se i ove godine dijeliti bonovi za socijalnu kategoriju mještana te za djecu 

sa posebnim potrebama. Podijeliti će se otprilike 75 bonova.  

Šavora Franjo postavlja pitanje da li će svi umirovljenici  iznad 80 godina dobiti bonove. Načelnik 

odgovara da hoće. 

S obzirom da više nije bilo pitanja na aktualnom satu isti je zaključen. 

 

Točka 3. 

Donošenje odluke o III. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2016.godinu te s tim u vezi svih 

popratnih dokumenata 

Pročelnica napominje da je kraj godine te da su se stavke proračuna korigirale ovisno o njihovom 

stvarnom izvršenju. 

Sinković Stjepan smatra kako proračun nije realno planiran. U odnosu na 2015.godinu ostvarenje 

proračuna bilo je manje za cca 2.000.000,00 kuna. Postavlja pitanje načelniku zašto su ukinute 

stipendije. Predlaže da se studentima do kraja godine isplati pomoć u iznosu od 500,00 kuna po 

studentu. 



Načelnik napominje da je na Općinskom vijeću bilo razgovora oko stipendija za obrtnička zanimanja 

te da smo pokušali dogovoriti isto sa obrtničkom komorom međutim oni više nisu imali sredstava za 

financiranje pa se od toga odustalo. 

Stjepan Sinković postavlja pitanje da li je Puhačkom orkestru Goričan isplaćeno nešto sredstava iz 

proračuna općine. Pročelnica napominje da je plaćeni jedan račun za prijevoz u iznosu od 8.000,00 

kuna. 

Sinković postavlja pitanje vezano uz sredstva za projektnu dokumentaciju za sportsku dvoranu zašto 

su opet navedena u proračunu. Pročelnica napominje da je napravljena dodatna dokumentacija koja 

je potrebna prije izvođenja radova te je zato taj trošak evidentiran u proračunu.  

Sinković postavlja pitanje zašto su smanjena sredstva koja su namijenjena rekonstrukciji javne 

rasvjete te zašto nisu isplaćene subvencije poljoprivrednicima. 

Načelnik odgovara da će projekt rekonstrukcije javne rasvjete biti realiziran u 2017.godini; bilo je 

potrebno napraviti određene izmjene projekta a i trenutno Fond nema sredstava  za financiranje. 

U vezi subvencija poljoprivrednicima načelnik napominje da je na prošloj sjednici općinskog vijeća 

usvojen program dodjele potpora u poljoprivredi koji je poslan na suglasnost Ministarstvu 

poljoprivrede te se čeka njihovo oodobrenje i isplata subvencija kreće od 2017.godine.  

Stjepan Sinković postavlja pitanje tko donosi odluku o povećanju plaća za djelatnike Knjižnice. 

Načelnik napominje da v.d. ravnateljica nemože samostalno donositi takve odluke, nego da visinu 

plaće odobrava on. 

Odluka o III. izmjenama i dopunama  plana proračuna za 2016.godinu prihvaćene su sa 8 glasova ZA i 

4 protiv. 

Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

donesena je sa 8 glasova ZA, 1 protiv i 3 suzdržana. 

Odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture donesena je sa 8 

glasova ZA, 3 protiv 1 i 1 suzdržani. 

Odluka o izmjenama i dopunama socijalnog programa za 2016.godinu usvojena je sa 8 glasova ZA, 2 

protiv i 2 suzdržana. 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi usvojena je sa 8 glasova ZA, 3 

protiv i 1 suzdržani. 

Točka 4. 

Donošenje odluke o uspostavi registra imovine općine Goričan 

Izlaganje po točki imala je  djelatnica upravnog odjela Jasna Vuk. Napominje da su sve jedinice 

lokalne samouprave dužne donijeti odluku o uspostavi registra imovine. Registar nerazvrstanih cesta 

je već usvojen na vijeću te će on činiti dio registra imovine. Vijećnici su jednoglasno prihvatili 

prijedlog odluke. 



Točka 5. 

Donošenje odluke o usvajanju provedbenog plana unapređenja zaštite od požara  

na području općine Goričan za 2017.godinu 

Izlaganje je imala djelatnica JUO općine Goričan Jasna Vuk. Napominje da se plan donosi za svaku 

godinu.  Stjepan Sinković postavlja pitanje vezano uz kupnju opreme za vatrogasce; da li će općina 

kupovati opremu ili će to oni sami napraviti iz sredstava koji dobiju iz proračuna općine. Jasna Vuk 

odgovara da oni sami kupuju opremu. Viječnici su jednoglasno prihvatili prijedlog odluke. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite općine Goričan za 2017.g. 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog odluke. 

Točka 7. 

Donošenje odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Goričan za 

2016.godinu 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog odluke. 

Točka 8. 

Donošenje odluke o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja općine Goričan u 2016.godini 

Viječnici su jednoglasno prihvatili prijedlog odluke. 

Točka 9. 

Donošenje odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za općinu Goričan u 2016.g. 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog odluke. 

Točka 10. 

Donošenje odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Goričan                                                        

(u naravi poljoprivrednog zemljišta) 

Pročelnica napominje da se radi o tri čestice koje općina Goričan ima u suvlasničkom dijelu s 

Marđetko Zvonkom iz Goričana koji je uputio zahtjev da otkupi taj dio od općine. Napravljena je 

procjena vrijednosti od strane ovlaštenog vještaka te su utvrđene početne cijene kako slijedi: 

- K.č.2348 identična k.č. 4180 upisana u z.k. uložak 4880 površine 408 čhv čiji je suvlasnički 

udio općine Goričan 4/12 prema početnoj cijeni  od 1.552,03 kn, tj. 12,68 kn/čhv 

- K.č. 2437 identična k.č. 4342/A upisana u z.k.uložak 2543 površine 322 čhv čiji je 

suvlasnički udio općine Goričan 2/24 po početnoj cijeni od 374,27 kn, tj. 13,95 kn/čhv 



- K.č. 2438 identična k.č. 4342/B upisana u z.k.uložak 2543 površine 322 čhv čiji je              

suvlasnički udio općine Goričan 2/24 po početnoj cijeni od 374,27 kn, tj. 13,95 kn/čhv 

Općina Goričan će objaviti javni natječaj za prodaju nekretnina te će zainteresirane osobe moći 

dostaviti svoje ponude za otkup nekretnine.  

Sinković Stjepan postavlja pitanje da li će Marđetko Zvonku biti u cijenu uračunati troškovi izrade 

elaborata procjene vrijednosti nekretnina. Načelnik odgovara da hoće. 

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o prodaji nekretnina. 

Točka 11. 

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta na području 

općine Goričan 

Radi se o čestici 2594/5. Po natječaju su pristigle dvije ponude i to ponuda od Ivana Horvata iz 

Goričana, Nova 15 sa ponuđenom zakupninom od 1.001,00 kn/ha te ponuda Gudlin Leonarda iz 

Goričana, Donja 15 sa ponuđenom zakupninom od 1.350,00 kn/ha. Nakon što je komisija pregledala 

pristigle ponude te napravila njihovu analizu predloženo je Općinskom vijeću da donese odluku o 

odabiru Leonarda Gudlina za zakup navedene čestice na rok od  10 godina s ponuđenom zakupninom 

od 1.350,00 kn/ha. Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog odluke. 

 

Klasa: 021-01/16-01/22 

Urbroj: 2109/08-16-14 

Goričan, 21.12.2016.g.                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                             Andrej Blagus 

 

 

 

 

 

 

 


