
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GORIČAN 
OPĆINSKO VIJEĆE GORIČAN 
 

  ZAPISNIK SA 7.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Sjednica je održana 23.12.2009.godine u vjećnici općine Goričan na poziv predsjednika 
općinskog vijeća Stjepana Blagusa. 
 
Prisutni vijećnici: Sokač Vlado, Blagus Stjepan, Ivanović Stanko, Kovač Nevenka, 
Varošanec Mladen, Ribić Tatjana, Marđetko Ivan, Čerepinko Mario, Belec Damir, Horvat 
Ivan, Kovač Dragutin i  Gotal Goran. 
 
Opravdala izostanak: Silvana Špoljarić 
 
Sjednici su bili nazočni:  načelnik Mario Moharić, pročelnica JUO-a Jasna Štampar Ivanović  
i zamjenik načelnika Stjepan Ribarić. 
Zapisnik je vodila djelatnica JUO-a Jasna Vuk. 
 

DNEVNI RED: 
 
1.Usvajanje zapsinika 
2.Aktualni sat 
3.III.Izmjene i dopune plana Proračuna za 2009.godinu 
4.Donošenje odluke o prihvaćanju Proračuna za 2010.godinu 
  -Odluka o izvršenju Proračuna za 2010.godinu 
  -Plan nabave za 2010.godinu 
  -Socijalni program za 2010.godinu 
  -Program gradnje objekata i održavanja komunalne infrastrukture 
  -Procjena plana Proračuna za 2011.i 2012.godinu 
5.Dopuna odluke o odabiru najpovoljnijih zakupaca za zakup općinskog poljoprivrednog 
zemljišta (umjesto na određeno vrijeme prijedlog da se zakup daje na  3 godine). 
6.Ostala pitanja, informacije i prijedlozi  
 
 Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  
 

 
     

  Donošenje Odluke o prihvaćanju Proračuna za 2010.godinu 

 
Načelnik u svom izlaganju i osvrtu na Proračun za 2010.godinu smatra da je isti dosta  realan, 
te da nije „napuhan“ već su sve stavke prikazane realno.Od kapitalnih investicija predviđene 
su stavke za športsku dvoranu u iznosu od 500.000,00 kn , te sredstva koje će biti izdvojena 
za etno-kuću u iznosu od 100.000,00 kn, a za koja se sredstva trebamo dobiti od Županije, a 
napominje da će Županija izaći u susret  sa novčanim sredstvima koja se budu usmjeravala za 
otvaranje novih kapitalnih investicija.   
Sokač Vlado slaže sa sa dosta realnim okvirama Proračuna, te vjeruje da će se stavke prilikom 
Rebalansa dodavati na prihodovnoj strani. 



Gotal Goran napominje da HDZ-a neće podržati Proračun kao i izvršenje Proračuna, jer nije u 
skladu sa Zakonom. Predlaže da se  napravi  koliki je  izračun 0,5% od izvornih prihoda, te da 
se usaglasi sa Zakonom. 
Blagus Stjepan slaže se sa prijedlogom, te predlaže da se gosp.Gotal uključi u rad oko izrade, 
kako bi sve bilo u skladu sa Zakonom.    
Zajedno sa Proračunom za 2010.godinu prihvaćen je i Plan nabave kao i Socijalni program za 
2010.godinu.  
U konačnici za Odluku o donošenju Proračuna za 2010.godinu a koji iznosi 4.500.000,00 kn 
glasovalo je: 8 ZA i 4 PROTIV. 
     
 

  Dopuna Odluke o odabiru najpovoljnijih zakupaca 

 
Predsjednik općinskog vijeća Blagus Stjepan predlaže da se umjeto dosadašnje Odluke kojim 
je zakup za općinsko poljoprivredno zemljište bio definiran na rok od jedne godine, da se  
sada donese rok za zakup na tri godine, a što u konačnici ne mijenja natječaj. 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili takav prijedlog. 
 
      
 


