
Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 19/13.), članka 47. 

Statuta općine Goričan (Službeni glasnik Međimurske županije 5/2013) podnosim 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu načelnika Općine Goričan za razdoblje 01.07. do 31.12.2017.g. 

 

I. UVODNI DIO 

 Člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  utvrđeno je da 

općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, između ostalog  priprema 

prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, 

usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, 

upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne odnosno 

područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom 

i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija 

pojedina vrijednost ne prelazi 0,5%  iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše 

do 1.000.000,00 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u 

proračunu, a  stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim 

propisima, obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

  

 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Goričan, u okviru svog djelokruga, 

obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, 

utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  vijeće, davao mišljenje o 

prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, 

izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih 

planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu 

Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, 

usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa 

zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

 



 Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 

konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, 

zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

 

II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je i 

tehnička osnova rada Općinskog načelnika. 

 

1. U području financija  

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izvršavanje 

proračuna, izradu propisanih financijskih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje 

računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji 

pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji 

proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o 

proračunu i Statutom Općine Goričan. 

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna 

izdvajam: 

 

Proračun 

Praćenje realizacije proračuna obavljeno je u skladu sa zakonom. Godišnjim obračun proračuna 

za 2017. godinu ostvaren je višak prihoda poslovanja  u iznosu od 96.484,01  kuna. 

Kad se tome pridoda manjak prihoda iz prethodnih godina ostvaren je ukupni manjak prihoda 

poslovanja u visini od 74.569,25 kn. Tijekom cijele godine pojačan je nadzor na naplati prihoda, 

gdje se  nastojalo  pored mjerljivih financijskih efekata, podići opći stupanj odgovornosti svih 

fizičkih i pravnih osoba za podmirenje financijskih obveza prema Općini.   

 

Likvidnost 

Sve obveze općine Goričan nastojale su se podmiriti u ugovorenim rokovima. Za neke obveze 

je definirana obročna otplata kako bi se moglo osigurati normalno poslovanje općine.  

Sa danom 31.12.2017.g. općina Goričan imala je nepodmirene obveze u visini od 7.659.119,00  

kn od čega su 628.403,00 dospjele obveze a od tog iznosa 420.517,00 kuna odnosi se na obveze 

fizičkih i pravnih osoba na ime naknade za uređenje voda; dok su ostalo obveze za pokriće 

redovitog poslovanja općine. 



 

Informacijski sustav 

Uspješno održavanje postojećeg informacijskog sustava te  nadogradnja programa pridonijela 

je da se u 2017. godini poslovanje vodi i prati na novoj, suvremenijoj opremi.  

Općina je još u 2016.g. započela sa elektronskim urudžbiranjem dokumenata te programom za 

digitalnu arhivu. 

U prvom polugodištu 2017.godine nadograđen je program kojim se trebao pratiti porez na 

nekretnine. Vrijednost nadogranje programa iznosila je 6.125,00 kuna. 

 

Unutarnja revizija i proračunski nadzor 

Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja obavljali su se i poslovi proračunskog nadzora i to     

poslovi i aktivnosti kako slijedi: 

- svakodnevni nadzor svih akata koji su predmetom razmatranja općinskog načelnika  ili 

su predmet donošenja odluka i to sa stajališta proračunskog financiranja. 

 

2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša 

Kao načelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, 

gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose 

na skrb i unapređivanje okoliša.  

Općina Goričan priprema projekt rekonstrukcije objekta karaule koji se nalazi na GP Goričan 

a koji je zbog svog položaja ( blizina graničnog prijelaza i zaštićeni krajolik rijeke Mure) 

interesantan udrugama koje se bave zaštitom okoliša i sportom. 

U gospodarskoj zoni Istok završeni su radovi na izgradnji trafostanice čija se ukupna vrijednost 

procjenjuje na 1.248.581,25 kuna. Općina Goričan je temeljem sklopljenog ugovora sa HEP-

om sufinancirala izgradnju u iznosu od 492.695,18 kn. 

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti: 

- opskrbu pitkom vodom 

- održavanje čistoće 

- odlaganje komunalnog otpada 

- održavanje javnih površina 

- prodaje putem klupa na otvorenom 

- obavljanje dimnjačarskih usluga  

- stanje javne rasvjete 

- stanje sustava odvodnje oborinskih voda 



- uređenje groblja i izgrade grobnog očevidnika, 

          

Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi Općine namijenjeni za gradnju i 

održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su 

potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg naplate ovih 

prihoda. Razmatrani su zahtjevi obveznika u pogledu oslobađanja od plaćanja, odgode plaćanja, 

načina plaćanja  komunalne naknade.  

 

4.  U području prometa 

 Nastojala se  unaprijediti prometnu infrastrukturu na području Općine Goričan kroz: 

- praćenje stanja prometa u općini  

- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta na način da su postavljene uzdignute 

plohe i prometna signalizacija u Prvomajskoj i Školskoj ulici. Radove su zajednički 

financirale Općina Goričan i ŽUC Međimurske županije. 

 

5. U području gospodarstva  

U izvještajnom razdoblju u području gospodarstva obavljao sam poslove u svezi poticanja 

razvoja gospodarstva i poduzetničkih aktivnosti. 

U 2016. godini općina Goričan je sa tvrtkom INFRASTRUKTURA d.o.o. sklopila ugovor o 

kupoprodaji i korištenju telekomunikacijske infrastrukture kojim se općina Goričan obvezala 

sufinancirati 700 pasivnih priključaka na izgrađenu telekomunikacijsku infrastrukturu baziranu 

na optičkim nitima. Sve obveze po navedenom ugovoru ispunjenje su u prvom polugodištu 

2017.godine. 

Rekonstruiran je dio javne rasvjete u širem centru naselja te je postavljena nova LED rasvjeta 

ukupne vrijednosti 219.731,25 kn bez usluge montaže. 

              

6. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva 

Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika    

Općine u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju. Djelatnost društvene brige o  

djeci predškolske dobi utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi.   

Navedena djelatnost financirana je iz općinskog proračuna. 

Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića. Za svako dijete općina Goričan financira   

605,00kn mjesečno što na godišnjoj razini iznosi cca 530.000,00 kuna. 

Od mjeseca rujna 2012.g. općina Goričan financira prehranu za   učenike Osnovne  



škole Goričan što mjesečno iznosi cca 13.000,00 kn. Za tu namjenu općina je u prvoj polovici  

2017. godine izdvojila 66.892,53 kuna. 

Od kapitalnih investicija svakako je najznačajnija izgradnja sportske dvorane čija je vrijednost 

radova u 2017.godine iznosila cca 7.000.000,00 kuna.  

U suradnji sa Osnovnom školom Goričan prema Ministarstvu obrazovanja i športa upućen je 

zahtjev za financiranje opreme za sportsku dvoranu čija je vrijednost procijenjena na cca 

1.200.000,00 kuna.  

U okviru MRRiFEU putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2018.g. nastojati će 

se namaknuti sredstva koja nedostaju da bi se projekt dvorane završio do kraja. 

 

7.    U području kulture 

Općina Goričan financijski pomaže u radu aktivnih udruga iz područja kulture. U 2017.godini 

odobrena su sredstva udrugama temeljem javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba. 

Posebno je aktivna Knjižnica i čitaonica Goričan koja organizira različita događanja za svoje 

korisnike ( radionice za djecu, noć knjiga, posjet književnika i sl.) 

          

8. U području športa 

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na  

području općine Goričan. Financijski i materijalno smo pomagali rad ŽNK Trnava i ostalih 

sportskih udruga kroz prijavljene projekte za financiranje javnih potreba.  

 

9. U području socijalne skrbi i zdravstva 

Socijalni program 

Socijalni program općine Goričan obuhvaća pomoći obiteljima, naknadu za novorođenu djecu, 

sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Ružica i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatskog 

crvenog križa. 

U godišnjem razdoblju općina Goričan je iz socijalnog programa izdvojila sredstva u visini od 

70.000,00 kuna za financiranje aktivnosti u okviru proračunske stavke 1008A100001 Pomoć 

obiteljima. 

- kao redovne mjere pomoći navode se sufinanciranje vrtića te prehrana za učenike 

Osnovne škole 

 

 

 



10. U području EU fondova 

      U 2017.g. općina Goričan je u suradnji sa Europskom grupacijom za teritorijalnu suradnju 

počela provoditi projekt u okviru INTERREG V Mađarska-Hrvatska. Radi se o projektu „Two 

rivers one goal“ kojim se planira urediti turističko rekreacijski centar Ribnjak na šoderici. 

Tijekom 2017.g. provedena je javna nabava za izvođenje radova na turističko rekreacijskom 

centru uz Ribnjak te je odabrana ponuda zajednice ponuditelja TEGRA i AMBIJENTI d.o.o. 

Čakovec. Ugovor je potpisan početkom 2018.g. Održano je nekoliko sastanaka projektnih 

partnera. Ukupna vrijednost projekta za općinu Goričan iznosi 255.000,00 EURO. 

U okviru INTERREG V Slovenija-Hrvatska od 01.08.2017.g. provodi se projekt „Buđenje-

kulturna baština kao temelj održivog razvoja“ čija je vrijednost za općinu Goričan cca 

470.000,00 EURO.  

U okviru europskih fondova Općina Goričan planira prijaviti projekt energetske obnove Doma 

kulture. Pripremljeni su troškovnici i ostala potrebna dokumentacija te se očekuje raspisivanje 

natječaja početkom 2018.godine. Procijenjena vrijednost radova iznosi cca 4.500.000,00 kuna. 

Po istom modelu općina Goričan predložila je Međimurskoj županiji da kandidira projekt 

energetske obnove zgrade Osnovne škole čiji troškovi bi prema prvim procjenama iznosili 

2.500.000,00 kuna. U slučaju pozitivnog ishoda natječaja radovi bi trebali započeti na jesen. 

    

    III. ZAKLJUČAK 

 Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Goričan za razdoblje od 01.07.-

31.12.2017. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela 

općine Goričan. 

Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu  Jedinstvenog upravnog odjela 

u općini Goričan, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u 

izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete 

za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Goričan te je s toga nastojao 

odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine Goričan kao 

jedinice lokalne samouprave. 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                 Načelnik 

                                                                                                    

                                                                                                  Mario Moharić dr.vet.med. 

 


