REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJAMEĐIMURSKA
OPĆINA GORIČAN

ZAPISNIK SA 26. PREKINUTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Sjednica je sazvana za 22.09.2011. godine u vijećnici općine Goričan na poziv predsjednika
općinskog vijeća općine Goričan Mladena Varošanec.
Sjednici su bili nazočni vijećnici:
Blagus Stjepan, Ivanović Stanko, Varošanec Mladen, Ribić Tatjana, Belec Damir, Kovač
Dragutin, Stanko Marina, Špoljarić Silvana, Sokač Vlado, Kovač Nevenka, Marđetko Ivan,
Horvat Ivan.
Sjednici su bili nazočni: načelnik općine Goričan Mario Moharić i zamjenik načelnika općine
Goričan Stjepan Ribarić, te mještani općina Goričan.
Zapisnik je vodila djelatnica JUO Jasna Vuk.
Predsjednik općinskog vijeća Mladen Varošanec, nakon prozivke vijećnika utvrđuje da
postoji kvorum te otvara sjednicu općinskog vijeća općine Goričan.
Na samom početku sjednice gosp. Leo Begović dostavlja na ruke predsjednika vijeća dopis u
kojem moli da s danom 22. rujna 2011.godine aktivira svoj mandat i bude vijećnik u
općinskom vijeću općine Goričan.
Nakon toga počinje rasprava.
Blagus Stjepan pita zbog čega gosp.Leo Begović ne može odmah napraviti vijećničku
prisegu i ne vidi ništa sporno u tome. Napominje da je u Poslovniku općinskog vijeća u
članku 10. vrlo jasno definirano kada izabrani vijećnik sa liste može aktivirati svoj mandat.
Marđetko Ivan predsjednik Mandatne komisije napominje da je stvar potpuno jasna, u ovom
slučaju politička stranka predlaže svog kandidata koji je slijedeći na listi, te ima predstavljati
vijećnika u predstavničkom tijelu vlasti.
Načelnik Mario Moharić napominje da je Zakon o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u članku 8. Zakona sve kristalno jasan.
Osim toga napominje, da je predsjednik HDZ-a Horvat Stjepan dana 05.09.2011.godine u
Upravni odjel općine dostavio Izjavu u kojoj izjavljuje da „upražnjeno mjesto općinskog
vijećnika u općinskom vijeću općine Goričan prepušta koalicijskom partneru HNS-u“.
Načelnik napominje da je Hrvatska narodna stranka- liberalni demokrati dana 13 rujna
2011.godine uputila obavijest u kojem se navodi da Županijska organizacija HNS-a
Međimurja nije raspravljala o predloženom kandidatu za zamjenskog vijećnika te nije
donijeta Odluka o predlaganju istoga za vijećnika u općinskom vijeću općine Goričan.
Stjepan Blagus napominje da nije u redu to što se načelnik miješa u rad predstavničkog tijela
vlasti, te on nema pravo govoriti i raspravljati o pitanjima koja su vezana za članove
predstavničkog tijela, jer na ovaj način opstruira rad općinskog vijeća.
Načelnik napominje da je za ovu sazvanu sjednicu na dnevnom redu više točaka koje su od
velike važnosti, pa tako i Izmjene i dopune proračuna po kojim je potrebno riješiti pitanje
dobivenih 1.200.000,00 kn kao i Odluku o subvencioniranju učeničkih karata.

Napominje da bi vijeće moglo biti raspušteno, ukoliko se ne nađe zajednički dogovor.
Varošanec Mladen ukoliko se radi protiv zakona spreman sam dati ostavku, ali je sramotno
da se ovako nešto događa na sjednicama vijeća, a predstavljamo narod koji nas je izabrao na
izborima.
Oporbeni vijećnici zbog neprihvaćanja točke u vezi prisege vijećnika Lea Begović,
koja se ne stavlja na dnevni red, napuštaju sjednicu i odlaze iz dvorane.
Zbog nedostatka kvoruma sjednica je prekinuta.
Sjednica je završena u 19.30 sati.
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