REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJAMEĐIMURSKA
OPĆINA GORIČAN

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Sjednica je održana 09.05.2011.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika
općinskog vijeća Mladena Varošanec.
Sjednici su bili prisutni : Stjepan Blagus,Vlado Sokač, Stanko Ivanović, Nevenka Kovač,
Mladen Varošanec, Tatjana Ribić, Damir Belec, Ivan Horvat, Dragutin Kovač, Marina Stanko
i Silvana Špoljarić, .
Odsutni sjednici bili su: Mario Čerepinko i Ivan Marđetko
Sjednici su bili nazočni: načelnik Mario Moharić i zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, te
mještani općine Goričan.
Zapisnik je vodila djelatnica JUO Jasna Vuk.
Predsjednik općinskog vijeća Mladen Varošanec na temelju poziva otvara 22.sjednicu
općinskog vijeća i predlaže sljedeći dnevni red, sa dopunom dnevnog reda.
DNEVNI RED:
1.
Usvajanje zapisnika sa 21.sjednice općinskog vijeća
2.
Izmjena Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu R.H. na području općine Goričan za k.č. 6550 k.o.Goričan.
DOPUNA DNEVNOG REDA:
3.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zemljište predviđeno za
poduzetničku zonu od tvrtke Arteferro Dohomont prema «Dvorščekovom mostu»,
čestica br. 2594/2 veličine 4.3674 ha, po cijeni od 672,00 kn/ha.
Dnevni red sa dopunom jednoglasno je prihvaćen.
Točka 1.
Usvajanje zapisnika sa 21.sjednice općinskog vijeća

Točka 2.
Izmjena Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu R.H. na području općine Goričan za k.č. 6550 k.o.Goričan.
Mario Moharić u vezi spomenute točke daje pojašnjenje. Temeljem naputka od Ministarstva
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja od 04.05.2011.godine, kada je načelnik općine bio
na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede i prijedloga Povjerenstva za otvaranje ponuda i
predlaganje najpovoljnijeg ponuditelja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu R. H. na području općine Goričan potrebno je donijeti izmjenu odluke za k.č. 6550.
Naime, previdom Povjerenstva za otvaranje ponuda i predlaganje najpovoljnijeg ponuditelja
za zakup poljoprivrednog državnog zemljišta na području općine Goričan od
29.03.2011.godine k.č. 6550 k.o.o Goričan, oranica površine 2,9366 ha dodijeljena je OPG
Krznar Đuro, Ljudevita Gaja 23, a trebala je biti dodijeljena OPG Mesarić Zvonko,
Prvomajska 17 iz Goričana.
Zorko Zoran nadovezuje se sa objašnjenjem spomenute točke da je prilikom odabira došlo do
previda, jer gosp. Krznar Đuro nije imao, prema uvjetima dokaz o postojanju izgrađenog
gospodarskog objekta (građevna ili uporabna dozvola) što je u konačnici bio bod manje.
Špoljarić Silvana napominje da je čestica o kojoj se raspravlja sporna odnosno da nema
prilazni put. U vezi toga napominje da je dostavljena pismena obavijest , od strane fizičke
osobe iz Goričana, u pismenom obliku sa obrazloženjem u svezi spornog dijela puta u vezi
čestice o kojoj se raspravlja i da to treba uzeti u obzir.
Prijedlog spomenute točke jednoglasno je prihvaćen.
Točka 3.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zemljište predviđeno za
poduzetničku zonu od tvrtke Arteferro Dohomont prema Dvorščekovom mostu,
čestica br. 2594/2, veličine 4.3674 ha, po cijeni od 672,00 kn/ha.
U vezi spomenute točke pojašnjeno je da se radi o čestici koja nije previđena za zakup, a da
ne bi čestica ostala neobrađena u ovoj godini, bilo bi najbolje da se raspiše javni natječaj, koji
bi se objavio na oglasnoj ploči sa početnom cijenom od 672,00kn po ha, a veličina čestica je
4.3674 ha. Zakup bi se dao na rok od jedne godine sa mogućnosti produženja, te bi na taj
način bilo koristi i za općinu i za onog koji će uzeti spomenutu česticu u zakup.
Blagus Stjepan slaže se sa ovim prijedlogom, te smatra da bi bilo dobro da se za iduću
sjednicu to pribilježi u zapisniku od ove sjednice.
Prijedlog spomenute točke jednoglasno je prihvaćen.
Sjednica je završila u 19.30 sati.
Klasa: 021-01/11-01
Ur.broj: 2109-08-11-01/1
Goričan, 09.05.2011.godine

Predsjednik općinskog vijeća:
Mladen Varošanec

