ZAPISNIK
od 24. veljače 2014. godine,
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2137/06-14-1, od 19.
veljače 2014. godine.
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Marijan Vedriš, predsjednik,
2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
3. Tatjana Blažeković, član,
4. Milan Foruglaš, član,
5. Franjo Sočev, član,
6. Ivica Pasko, član,
7. Ivica Rac, član,
8. Danijela Grčić, član,
9. Nadica Bobovec, član,
10. Stanislav Saboliček, član,
11. Zlatko Lovković, član.
Ostali prisutni:
1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.
Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i pozdravio
sve prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici
nazočna većina, odnosno svi članovi Općinskog vijeća, pa Općinsko vijeće može donositi
pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 8. sjednice
Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi, konstatira da je zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća
usvojen.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Pita ima li
drugih prijedloga ili primjedbi na dnevni red.
Stanislav Saboliček ukazuje na povredu Poslovnika jer su materijali ponovo dostavljeni
četiri dana prije sjednice i pita ima li pravo on kao vijećnik snimati slijedeću sjednicu
Općinskog vijeća.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava kako svatko ima pravo tonski snimati sjednicu, te
navodi kako su se jedno vrijeme sjednice i snimale, međutim bilo je dosta teško po tonskom
zapisu raditi zapisnik, stoga je prekinuta ta praksa. Isto tako na sjednicama mogu prisustvovati
svi koji žele, jer su sjednice javne, samo te osobe ne mogu sudjelovati u raspravi.
Zlatko Lovković predlaže da se s dnevnog reda skine točka 10. jer nisu poznati svi
relevantni podaci za donošenje predložene Odluke, te također traži pojašnjenje zbog čega

