
             Na temelju članka 29. Statuta Općine Gola (“Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Gola na 
11. sjednici održanoj  31. ožujka  2014. donijelo je 

                                                                                                                                                                                                                  
 

Odluku o visini i načinu dodjele pomoći vlasnicima sabirališta 
mlijeka unutar obiteljskih gospodarstava   

s područja Općine Gola 
 
 

Članak 1. 
 

Općina Gola će dodjeljivati novčanu pomoć vlasnicima sabirališta mlijeka 
unutar obiteljskih gospodarstava s područja Općine Gola i to: 

1. Ruži Ivančan, Novačka 158, Gola, 
2. Ani i Zvonku Bedenik, Novačka 42, Gola,   
3. Zorku Petričević, Dravska 48, Gola. 

 
 

Članak 2. 
 

Navedena sabirališta mlijeka su prioritetna obzirom da su bila predmetom 

veterinarskog inspekcijskog nadzora i prijeti im zatvaranje. 
 

Članak 3. 

 
Općina Gola će dodjeliti pomoć u visini troška stvarno izvedenih radova, a 

koje će za ime vlasnika sabirališta mlijeka izvesti najpovoljniji ponuđač 
nakon prihvaćanja  ponude i potpisivanja ugovora između njega i izvođača 
radova. Novčana sredstva za opremanje mljekara i izvođenje radova u istima 

osigurana su proračunom Općine Gola za 2014. godinu pozicija „Usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata“, konto 32321, te 
će se ista uplatiti direktno na žiro-račun izvođača nakon završetka radova i 

primopredaje radova. 
 

Članak 4. 
 

Sva tri sabirališta opremit će se potrebnom opremom te će se u njima izvesti 

radovi sukladno naloženim mjerama Službe veterinarske inspekcije, a čija su 
rješenja i u prilogu ove Odluke. Vlasnici sabirališta mlijeka se obvezuju da će 

za nesmetano izvođenje radova dopustiti korištenje električne energije i vode.   
 

 

Članak 5. 
 

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Općina Gola i vlasnici sabirališta 

mlijeka sklopit će poseban sporazum u kojem će regulirati međusobna prava 
i dužnosti, na način da se Općina Gola obvezuje isplatiti potrebna sredstva 



za dovođenje mljekara u funkciju, dok se vlasnici sabirališta obvezuju 

navedene prostore držati u funkciji te dopustiti nesmetano sabiranje mlijeka 
zainteresiranim mještanima  dokle za to postoji potreba, neovisno o broju 

mljekara, količinama mlijeka i otkupljivaču  mlijeka, te da će u protivnom 
vratiti sva uložena sredstva u Proračun Općine Gola. 
  

 
Članak 6. 

 

Odredbe ove Odluke primjenit će se naknadno i na opremanje i izvođenje 
radova u ostalim sabiralištima mlijeka s područja Općine Gola kada za to 

izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2014. godinu budu 
osigurana novčana sredstva i to u vlasništvu: 
 

1. Stanislava Saboliček, Gotalovo,  
2. Željka Bogadi, Gola,  

3. Franje Rac, Gola, 
4. Darka Belčić, Novačka, 
5. Ivice Pasko, Novačka, 

6. Ivice Bogadi, Novačka, 
7. Stjepana Vedriš, Novačka, 
8. Vlade Brunec, Otočka, 

9. Ivica Halavuk, Ždala. 
 

Članak 7. 
 

Za koordinaciju navedenih radova i suradnju sa vlasnicima sabirališta 

mlijeka imenuje se sljedeće Povjerenstvo u sastavu: 
 

1. Marijan Vedriš (Voditelj), 
2. Stjepan Milinković, dr. med.,  
3. Marko Horvat, 

4. Marijan Lukčin, 
5. Stanislav Sabliček, 
6. Ivica Pasko. 

 
Članak 8. 

 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA 

 

 
KLASA: 372-01/13-01/02 

URBROJ: 2137-06/14-65 
Gola, 31. ožujka 2014. 

                                                                                       PREDSJEDNIK: 

                                                                                  Marijan Vedriš 



 

  
 

 
 
 


