
Temeljem članka  49. Poslovnika Općinskog vijeća općine Goričan  ( Službeni glasnik Međimurske 

županije br. 5/2013) sazivam  

 

17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA  

Za dan 23.12.2015.g. (srijeda ) u 17,30 sati 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. Sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2015.godinu te s tim u vezi 

donošenje Odluke o izmjenama: 

- Socijalnog programa općine Goričan za 2015.g. 

- Program javnih potreba u kulturi za 2015.g. 

- Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015.g. 

- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g. 

4. Donošenje Proračuna za 2016.godinu s projekcijama za 2017. I 2018.godinu te s tim u vezi: 

- Odluke o izvršenju proračuna za 2016.g. 

- Socijalnog programa općine Goričan za 2016.g. 

- Programa javnih potreba u sportu za 2016.g. 

- Programa Javnih potreba u kulturi za 2016.g. 

- Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016.g. 

- Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g. 

- Plan razvojnih programa za 2016.g. s projekcijama za 2017. i 2018.g. 

5. Donošenje odluke o mjerama poticanja uređenja nekretnina na području općine Goričan 

6. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba na području općine Goričan 

7. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu općine Goričan 

8. Donošenje odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu općinu Goričan  

9. Donošenje odluke o povećanju koeficijenta za obračun plaća za radno mjesto administrativni 

referent 

10. Donošenje odluke o produljenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji koristi HP POŠTA 

na rok od godinu dana tj. do 31.12.2016.godine 

11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade za rad predsjednika 

vijeća, viječnike i djelatnike JUO za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća 

12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o pokretanju postupka javne nabave za 

nabavu dugoročnog kredita za financiranje izgradnje sportske dvorane 

13. Donošenje odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine 

Goričan za 2015.godine 

14. Donošenje odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine 

Goričan za perio od 2016.do 2019.godine 



15. Donošenje odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite općine Goričan za 2016. 

godinu 

16. Donošenje odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2016.g. 

17. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                        Andrej Blagus 

 


