
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, 137/15,

123/17, 98/19 i 144/20), članka 47. Statuta Općine Goričan (Službeni glasnik Međimurske

županije 5/2013, 9/18 i 8/21) podnosim

I Z V J E Š Ć E

o radu načelnika Općine Goričan za razdoblje 01.01. do 30.06.2022.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 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 polugodišnjeg

obračuna proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u

obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine 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 te radnim dogovorima.

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

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

tehnička osnova rada Općinskog načelnika.

U izvještajnom razdoblju održane su dvije radne sjednice općinskog vijeća te svečana

sjednica povodom Dana općine.

1. U području financija

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

izvršavanje proračuna, izradu propisanih tromjesečnih i polugodišnjih 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 o proračunu. Polugodišnjim

obračunom proračuna za 2022. godinu ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od

4.407.089,95 kn dok su ukupni rashodi iznosili 3.156.446,32 kn kn; preneseni višak prihoda

iz ranijih godina iznosilo je 156.718,15 kn, a ukupni rezultat poslovanja iznosio je: višak

prihoda poslovanja u iznosu od 1.407.361,78 kn.

Tijekom polugodišnjeg razdoblja 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.

Sa Međimurskoj županijom potpisan je Sporazum o kapitalnoj donaciji za školsku dvoranu za

2022.g. kojom se nastavlja zajedničko financiranje rata kredita.

Likvidnost

Sve obveze Općine Goričan nastojale su se podmiriti u ugovorenim rokovima.

Sa danom 30.06.2022.g. Općina Goričan imala je nepodmirene obveze u visini 5.836.798,31
kn od čega se iznos od 832.014,10 kuna odnosi na dospjele obveze, a 5.004.783,61 kuna
iznose nedospjele obveze.



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.

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.

U izvještajnom razdoblju izrađivala se projektna dokumentacija za rekonstrukciju dijela

oborinske odvodnje u naselju i to u ulicama Radnička i Školska.

Tvrtka BIOINSTITUT d.o.o. provela je deratizaciju za cijelo područje općine te tretiranje

komaraca s ciljem suzbijanja ličinki.

Prodana je jedna nekretnina namijenjena za gradnju kuće u stambenoj zoni te dvije nekretnine

u poduzetničkoj zoni za gradnju proizvodnih objekata. Radi se o tvrtkama IZOLAMONT

d.o.o. iz Zagreba te NEUGEBAUER d.o.o. iz Goričana.

Na turističko rekreativnom centru „Ribnjak“ izvedeni su radovi na izgradnji parkirališta te

postavljanju sanitarnog kontejnera. Izvođač radova bila je tvrtka PAVLIC ASFALT-BETON

d.o.o. a ukupna vrijednost izvedenih radova bila je cca 413.000,00 kn.

Od mjeseca travnja s poslovanjem je započeo Vlastiti pogon kao unutarnja ustrojstvena

jedinica Općine Goričan. Vlastiti pogon ima zaposleno dvoje namještenika a glavna djelatnost

je košnja i održavanje javnih površina i održavanje groblja.



3. U području prometa

Nastojala se unaprijediti prometnu infrastrukturu na području Općine Goričan kroz:

- praćenje stanja prometa u općini

- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta

4. 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. Općina je sufinancirala rad

dječjeg vrtića. Za svako dijete u redovitom programu Općina Goričan financira 755,00 kn

mjesečno a za jasličku skupinu 1.156,00 kn što je u polugodišnjem razdoblju iznosilo

307.833,00 kuna. Trenutni broj djece u dječjem vrtiću je 70.

Općina Goričan financira prehranu za učenike Osnovne škole Goričan. Za tu namjenu općina

je u polugodišnjem razdoblju izdvojila 71.935,00 kuna.

Općina Goričan sufinancira rad udruga MURID i Savez udruga „PRVI KORAK“ koje

pružaju pomoć djeci s teškoćama u razvoju pa je tako u polugodišnjem razdoblju 2022.g. za tu

namjenu izdvojeno 7.486,81kn.

Općina Goričan i Obrtnička komora Međimurske županije potpisale su ugovor o stipendiranju

učenika deficitarnih zanimanja te je za tu namjenu osigurano 9.000,00 kn.

Za učenike Osnovne škole Goričan koji su u težoj materijalnoj situaciji Općina Goričan

pokrila je troškove sportsko-edukativnog ljetovanja u Dramlju. Za tu namjenu izdvojeno je

42.500,00 kn.

Sa Međimurskoj županijom potpisan je Sporazum o kapitalnoj donaciji za školsku dvoranu za

2022.g. kojom se nastavlja zajedničko financiranje rata kredita.

5. U području kulture

Općina Goričan financijski pomaže rad udruga u kulturi. U 2022.godini odobrena su sredstva

u visini od 100.000,00 kn za rad udruga u kulturi (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).

U izvještajnom razdoblju izdvajam manifestaciju „ Fašnik u Goričanu“ za koju namjenu je

osigurana podjela novčanih nagrada najljepšim maskama u iznosu od 3.500,00 kuna.



6. U području športa

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

području Općine Goričan. Financijski i materijalno pomažemo rad sportskih udruga. Tako je

u 2022.g. predviđeno ukupno 250.000,00 kn za financiranje javnih potreba u sportu.

Sa Udrugom sportske rekreacije „ Sport za sve“ sklopljen je ugovor o privremenom korištenju

nekretnina u vlasništvu općine.

Općina Goričan i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopile

su ugovor o financiranju projekta „Rekonstrukcija sportskog centra u Goričanu“ ukupne

vrijednosti cca 7.500.000,00 kn.

7. U području EU fondova

U polugodišnjem razdoblju Općina Goričan nastavila je s provedbom projekta „Two rivers

one goal-II. dio“. Provodile su se aktivnosti sukladno planu provedbe projekta. Nastavilo se s

uređenjem objekta na turističko rekreativnom centru „Ribnjak“, nabavljen je namještaj,

pametna biciklistička solarna ploča, postavljen vanjski roštilj, stolovi i klupe. U izvještajnom

razdoblju utrošen je ukupno 280.821,91 kn od kojeg iznosa 85 % ili 238.698,62 kn financira

Europska unija; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financira u visini od

19.657,53 kn dok su 22.465,00 kn vlastita sredstva Općine Goričan.

Sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi. Ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan je ugovor o

financiranju projekta „ Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma“ čija je vrijednost cca

7.500.000,00 kn. Isto tako potpisan je ugovor o financiranju projekta „Rekonstrukcija

sportskog centra u Goričanu“ ukupne vrijednosti cca 7.500.000,00 kn.

Općina Goričan je u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice kojeg provodi

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopila ugovor o sufinanciranju

projekta izgradnje parkirališta na turističko rekreativnom centru Ribnjak te je za tu namjenu

osigurano 120.000,00 kn.

8. U području socijalnog programa

Općina Goričan je sa Centrom za pomoć u kući Međimurske županije sklopila ugovor o

pružanju socijalnih usluga kojim je jednom mještaninu pružena pomoć u vidu osiguranja

toplih obroka.



U izvještajnom razdoblju, povodom uskršnjih blagdana, isplaćeno je ukupno 114 bonova

umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja i osobama starijima od 65 godina koji su bez

mirovine. Za tu namjenu utrošeno je ukupno 22.800,00 kuna.

III. ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Goričan za razdoblje od 01.01.-

30.06.2022. 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

Emanuel Sinković, mag.oec.
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