REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJAMEĐIMURSKA
OPĆINA GORIČAN

ZAPISNIK SA 23.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Sjednica je održana 19.05.2011.godine u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika
općinskog vijeća općine Goričan Mladena Varošanec.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Blagus Stjepan, Ivanović Stanko, Varošanec Mladen, Ribić
Tatjana, Belec Damir, Kovač Dragutin, Stanko Marina, Špoljarić Silvana.
Odsutni sjednici bili su: vijećnici: Sokač Vlado, Kovač Nevenka, Marđetko Ivan, Čerepinko
Mario, Horvat Ivan.
Sjednici su bili nazočni: načelnik općine Goričan Mario Moharić i zamjenika načelnika
Stjepan Ribarić.
Zapisnik je vodila djelatnica JUO Jasna Vuk.
Predsjednik općinskog vijeća Mladen Varošanec na temelju poziva za 23.sjednicu otvara
sjednicu i predlaže slijedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Usvajanje zapisnika sa 22.sjednice općinskog vijeća
Aktualni sat
Godišnji financijski izvještaj za 2010.godinu GFI-POD poduzeća O.K.P.Gorinka
d.o.o. Goričan
Izvještaj o poslovanju prihodi i rashodi za 2010.godinu.
Tromjesečni statistički Izvještaj za 2010.godinu
Tromjesečni statistički Izvještaj od 01.01.2011.-31.03.2011. O.K.P.Gorinka d.o.o.
Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2010a. godinu O.K.P. Gorinka d.o.o.
Izvješće uprave o stanju društva za 2010.godinu
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za poljoprivredno zemljište
predviđeno za poduzetničku zonu, k.č.br. 2594/2, veličine 4.3674 ha.
Ostala pitanja, informacije i prijedlozi…
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Točka 1.

Usvajanje zapisnika sa 22.sjednice općinskog vijeća

Točka 2.
Aktualni sat…
Načelnik Mario Moharić napominje da će uređenje Dravske ulice stajati oko 250.000,00 kn
koje financira ŽUC-e.
Dragutin Kovač iznosi problem poljoprivrednog zemljišta. Naime, napominje da se o zakupu
poljoprivrednog zemljišta govori još iz 2009.godine pa ga zanima tko je imenom i
prezimenom krivac kašnjenja u davanju zakupa poljoprivrednog zemljišta, zbog čega se nije
na vrijeme sa svime krenulo, kako bi danas naši poljoprivrednici mogli zemlju dobiti u zakup
na vrijeme u sezoni, a sada je već kasno za bilo kakvu sjetvu, osim uljarica.
Načelnik napominje da je općina Goričan jedna od rijetkih koja je sve napravila kako treba,
jer uz druge općine jedini smo dobili suglasnost od Ministarstva poljoprivrede. Svi su papiri
trenutno kod Državnog odvjetništva u Čakovcu i kroz koji dan tj. do kraja svibnja će biti
riješeni.
Mladen Varošanec napominje kako se maximalno radilo i napravilo se sve što je bilo u
mogućnosti da se dođe do rezultata, a za to, tko je kriv što se nije sve na vrijeme riješilo,
načelnik će odgovoriti.
Silvana Špoljarić smatra da su napravljeni veliki propusti, tim više što se radi o velikom
novcu od zakupa, što povećava prihodovnu stranu općine, pa se to mora najviše gledati.
Blagus Stjepan napominje da su za sve ovo krive stručne službe.
Osim toga vijećnik Blagus postavlja pitanje trošenja proračunskih korisnika, odnosno traži da
se o tome dostavi Izvješće na idućoj sjednici.
Mladen Varošanec slaže se sa prijedlogom vijećnika Blagus Stjepana i za drugu sjednicu
vijeća predlaže da se dostavi Izvješće utrošenih proračunskih sredstava po Udrugama.
Točka 3.,4.,5.,6.,7.,8.
Godišnji financijski izvještaj za 2010.godinu poduzeća O.K.P. Gorinka d.o.o.
Blagus Stjepan prije svega ističe da je na ovoj sjednici trebao biti prisutan predsjednik N.O.
O.K.P.Goriinka, jer je on odgovorna osoba koja odgovara za gubitak i dobitak poduzeća.
U cjelokupnom financijskom izvješću O.K.P.Gorinka d.o.o. važno je napomenuti da prihodi
koje samostalno ostvaruje poduzeće nisu dovoljni da se pokriju plaće zaposlenih, već se mora
pokrivati iz Proračuna općine Goričan.
Višak prihoda mora se «preliti» na Ž-R općine Goričan. Zaposleni na G. P. njih više od 50%
nije iz Goričana i svoj porez od nesamostalnog rada ne uplaćuju u općinu Goričan, a mi za sve
njih imamo troškove.
U prihodovnoj strani iznijet je podatak da je općina Goričan doznačila ukupno poduzeću u
2010.godini 242.215,78 kn, a kad se gledaju financijski izvještaji općine stoji da je općina
potrošila u 2010.godini na poduzeće 389.000,00 kn. Postavlja se pitanje gdje je razlika
novčanih sredstava i zašto se tu izvještaji ne slažu.
Blagus napominje da je vrijeme da budemo pragmatični, da treba napraviti koncepciju
prihoda poduzeća. Treba vidjeti kako će poduzeće funkcionirati u budućnosti, napraviti plan
što raditi i čime se baviti kako bi se moglo samostalno financirati, te da prihod bude ostvaren
iz vlastite nove djelatnosti rada.
Vezano uz poduzeće smatra da je potrebno proširiti skupštinu O.K.P.Gorinke na više članova.

Direktor poduzeća Al Mufleh Mohamed nastoji objasniti sve stavke po financijskim
izvještajima i spreman je prihvatiti sve kritike, primjedbe i prijedloge za dobrobit poslovanja i
napretka poduzeća. Isto tako slaže se da se mora poduzeće više otvarati novim poslovima, a i
prihvaća sve prijedloge koji nose dobre namjere u cilju ostvarenja dobiti poduzeća, a time i
održavanja pozitivnog rezultata bez da mora ovisiti o trećim osobama.
Mladen Varošanec slaže se sa svim do sada iznijetim prijedlozima koji oplemenjuju
poduzeće, sa novim proširenjem djelatnosti, sa novim suvremenijim strojevima i sredstvima.
Slaže se sa prijedlogom Blagusa o proširenju skupštine na više članova, kao i da se napravi
strategija razvoja poduzeća sa konkretnim prijedlozima.
Al Mufleh Mohamed uz podršku načelnika proširit će svoju djelatnost na čišćenje javnih
ustanova, te će zaposliti još jednog radnika za čišćenje.
Blagus – može se zaposliti «101» radnik ali samo ako on nosi dobit, ako se zaposli jedan
radnik, a stvara gubitak nije dobro.
Načelnik napominje da ovo stanje koje je sada u komunalnom poduzeću O.K.P.Gorinka nije
za usporediti sa onim komunalnim poduzećem koje smo imali kada je bio Vlastiti pogon.
Jasno je da treba raditi više na modernizaciji i unapređenju poduzeća.
Slaže sa do sada svim iznijetim činjenicama da treba ići k razvoju i pronaći strategiju
napretka.
Sa ovom su diskusijom Financijski izvještaji sa svim statističkim izvještajima O.K.P.
Gorinka za 2010.godinu prihvaćeni.
Točka 9.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za poljoprivredno
zemljište predviđeno za poduzetničku zonu, k.č.br. 2594/2, veličine 4.3674 ha
Varošanec Mladen – Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda i predlaganje najpovoljnijeg
ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta namijenjenog za poduzetničku zonu na
području općine Goričan za k.č. 2594/2 površine 4.3674 ha sastalo se 19. maja 2011.godine i
kao najpovoljnijeg ponuditelja od ukupno pristigle dvije zamolbe odabralo je Poljoprivredno
gospodarstvo Krznar Zvonko koji je ponudio 700,00 kn po ha, u odnosu na početnu cijenu
koja je bila 672,00 kn.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Povjerenstva za odabranog ponuditelja
spomenute katastarske čestice.
Točka 10.
Ostala pitanja, informacije i prijedlozi
Načelnik odgovara na postavljeno pitanje u prethodnim diskusijama u vezi povećanje cijene
vode. Naime, prema Zakonu o vodama i vodnom gospodarstvu nije niti jedna jedinica lokalne
i regionalne samouprave mogla utjecati na povećanje cijene vode, jer je zakonodavac tako
propisao.
Sjednica je završena u 21.00 sat
Klasa: 021-01/11-01/7
Ur.broj: 2109-08-11/01-1
Goričan, 19.05.2011.godine

Predsjednik općinskog vijeća:
Mladen Varošanec

