
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GORIČAN 
OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 
 
 

ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

 
 
Sjednica je održana 11.06.2010.g. u prostorijama općine Goričan na poziv predsjednika 
općinskog vijeća Stjepana Blagusa. 
 
Prisutni: Sokač Vlado, Blagus Stjepan, Ivanović Stanko, Kovač Nevenka, Varošanec 
Mladen, Ribić Tatjana, Marđetko Ivan, Horvat Ivan, Kovač Dragutin, Stanko Marina i 
Špoljarić Silvana 
 
Odsutni: Čerepinko Mario, Belec Damir 
 
Sjednici su bili nazočni načelnik Mario Moharić, zamjenik načelnika Stjepan Ribarić, te 
Mohamed Al Mufleh. 
 
Zapisnik je vodila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Štampar-Ivanović. 
 
Predloženi dnevni red:  
 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice 
2. Aktualni sat 
3. Donošenje odluke o visini naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika ( 

usklađenje sa novim Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) 
samoupravi 

4. Izmjene i dopune Socijalnog programa općine Goričan za 2010.g. 
5. Donošenje odluke o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade za Ministarstvo 

financija a prema potpisanom Ugovoru o nagodbi 
6. Donošenje odluke o izmjeni rješenja za komunalnu naknadu za 2010.g. za 

Ministarstvo financija 
7. Ostala pitanja i prijedlozi 

 
 
Predloženi dnevni red vijećnici su jednoglasno prihvatili. 
 
 
 
S obzirom da je sjednici općinskog vijeća prvi put prisustvovala vijećnica iz koalicije HDZ-
HNS-HSLS gospođa Stanko Marina prije početka službenog dijela sjednice gospođa je 
položila svečanu prisegu za općinsku vijećnicu općine Goričan. 
 
 
               Donošenje odluke o visini naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika 

( usklađenje sa novim zakonskim odredbama ) 

 



Radi se u usklađenju sa novim zakonskim odredbama. Visina naknade za načelnika i 
zamjenika načelnika ostala bi ista tj iznosila bi i dalje za načelnika mjesečno 4.000,00 kn 
neto, a za zamjenika načelnika 2.000,00 kn neto. 
Vijećnici su sa 8 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN donijeli odluku o visini naknade za 
načelnika i zamjenika načelnika. 
 

 

 

 

 

 

Izmjene i dopune socijalnog programa za 2010.g. 

 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog izmjena i dopuna socijalnog programa općine 
Goričan za 2010.g. 
 

 

 

Donošenje odluke o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade  

za Ministarstvo financija a prema potpisanom Ugovoru o nagodbi 

 

 
Prema potpisanom Ugovoru o nagodbi komunalna naknada za razdoblje od 2002.g. do 
2009.g. iznosi 654.306,24 kn. Da bi se uskladila knjigovodstvena evidencija potrebno je 
otpisati 263.051,69 kn na ime komunalne naknade. Vijećnici su jednoglasno donijeli takvu 
odluku o otpisu potraživanja. 
 
 

 

Donošenje odluke o izmjeni rješenja za komunalnu naknadu za 2010.g. za Ministarstvo 

financija 

 
S obzirom da je sa Ministarstvom financija postignut dogovor oko godišnjeg iznosa 
komunalne naknade vijećnici su donijeli odluku da se u rješenju za 2010.g. koeficijent 
namjene za poslovni prostor za ostale djelatnosti ( otvorene terase) 4 prepolovi te kao takav 
pomnoži sa površinom 2262 m2. 
Odluka je donijeta jednoglasno. 
 
 
 


