
PRIOPĆENJE SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Sjednica Općinskog vijeća održana je 04. rujna 2015.godine. Na dnevnom redu bilo je pitanje 

sigurnosti i prevencija od nasilja, donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna za 

2015.godinu, donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu općine Goričan te ostala pitanja. 

Sjednici je bio nazočan načelnik Policijske postaje Prelog gospodin Ivan Sokač koji je 

viječnike izvjestio o stanju sigurnosti u općini, te o incidentu koji se dogodio sredinom 

mjeseca srpnja kad je nekoliko romskih mladića fizički napalo troje mladića iz Goričana. 

Općinsko vijeće općine Goričan oštro je osudilo ovakav događaj, te navelo da će od nadležnih 

državnih institucija tražiti da poduzmu sve mjere te da se preispita djelovanje određene 

romske obitelji a sve u cilju nastavka zajedničkog suživota i dobrih međuljudskih odnosa. 

Polugodišnji obračun proračuna za 2015.godinu ostvaren je sa ukupnim viškom prihoda 

poslovanjau iznosu od 703.175,62.  Ostvareni prihodi i primici sa prijenosom viška prihoda iz 

prošle godine  iznosili su 2.286.328,61 kn, dok su rashodi iznosili 1.583.152,99 kn. 

Odluka o polugodišnjem obračunu proračuna prihvaćena je sa 7 glasova za i 4 protiv. 

Vezano uz raspisivanje natječaja za zakup Općinskog poljoprivrednog zemljišta, Općinsko 

vijeće donijelo je odluku da konačni prijedlog natječaja pripremi Odbor za poljoprivredu koji 

ćese uputiti  na usvajanje Općinskom vijeću. 

Na aktualnom satu načelnik je vijećnike izvjestio o događajima koji su se zbili od posljednje 

sjednice Općinskog vijeća. Napominje da je za 24. listopad planirana međunarodna vježba 

obrane od poplava koja će se održavati na rijekama Muri i Trnavi. Organizator vježbe je 

Općina Goričan, operativno će vježbu voditi općinski stožer i Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje. Vježba će biti opsežna i atraktivna, prezentirati će se oprema iz Državnih rezervi, 

sudjelovati će nadležne državne službe iz Hrvatske  i Mađarske. Načelnik je izvijestio da će se 

u narednih desetak dana, radi sigurnosti školske i vrtićke djece postaviti vertikalna svjetlosna 

signalizacija i na cesti horizontalni usporivači prometa u blizini škole. Nastavak na gradnji 

dvorane očekuje se nakon završetka provedbe javne nabave koja je u tijeku, planirani trošak je 

400.000,00 kuna, od čega će općina financirati 100.000,00 kuna. Izvijestio je da su u tijeku 

radovi na rekonstrukciji nasipa Mure i Trnave na području općine Goričan, koji će se podići 

za oko jedan metar i vrijednosti 5 milijuna kuna.   

Sjednici su bili nazočni predstavnici novoformiranog Savjeta mladih općine Goričan i to 

predsjednik Savjeta Petar Baksa, te zamjenica predsjednika Martina Jakšić. 

Općinsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju Sporazuma o financiranju ekonomske cijene 

boravka djece u Dječjem vrtiću Ružica. Sporazumom je između ostalog određeno da u 

vrijeme ljetnih mjeseci i praznika općina Goričan i roditelji za djecu koja neće polaziti vrtić 



plaćaju 50 % od redovne cijene, a ne kao do sada 100%, te da će roditelji biti u potpunosti 

oslobođeni  plaćanja vrtića za djecu koja zbog bolesti ne polaze vrtić duže od 30 dana.  


