ZAPISNIK
od 31. ožujka 2014. godine,
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 09,30 sati
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/03, URBROJ: 2137/06-14-1, od 25.
ožujka 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. Nadica Bobovec, član,
9. Stanislav Saboliček, član,
10. Zlatko Lovković, član.
Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Danijela Grčić (opravdano).
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. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.
Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 9,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i pozdravio
sve prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici
nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 10. sjednice
Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi, konstatira da je zapisnik sa 10. 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.
Budući da nema primjedbi ni dopuna dnevnog reda daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o visini i načinu dodjele pomoći vlasnicima sabirališta mlijeka
unutar obiteljskih gospodarstava s područja Općine Gola,
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2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Glasu Podravine d.o.o. Koprivnica za
otpis amortizacije i otpis starih potraživanja,
3. Pitanja i prijedlozi.Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Predsjednik: Prijedlog Odluke o visini i načinu dodjele pomoći vlasnicima sabirališta mlijeka
unutar obiteljskih gospodarstava s područja Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog
vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a
nakon toga otvorena je rasprava.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je ovom Odlukom regulirano kako i na koji način bi
se odobravala pomoć vlasnicima sabirališta mlijeka unutar obiteljskih gospodarstava, s tim da
bi se najprije išlo s uređenjem tri sabirališta navedena u članku 1. Odluke, jer je tu situacija
najozbiljnija, a naknadno, nakon što se osiguraju sredstva u rebalansu Proračuna išlo bi se u
rješavanje i ostalih devet sabirališta navedenih u članku 6. Odluke.
Općinski načelnik izvješćuje nazočne da je održan sastanak s vlasnicima privatnih sabirališta
kojem su se svi odazvali i na kojem je bila pozitivna i konstruktivna atmosfera, te je nakon
toga dogovoreno da se sve uredi odlukom kako bi bilo u skladu sa zakonom, a da se
prioritetno rješavaju sabirališta kojima prijeti zatvaranje.
Predsjednik dodaje kako će i za ostalih devet sabirališta biti isti postupak kao i za ova tri koja
će se prva rješavati, jedino što će to ići kasnije, nakon osiguranja sredstava u rebalansu.
Stanislav Saboliček moli pojašnjenje i pita što se događa sa sabiralištem u Gotalovu, jer misli
da je to trebalo biti prioritetno. Pita da li je nastao problem zbog legalizacije drugih objekata
na toj lokaciji?
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za
sabiralište u Gotalovu paralelno s izradom dokumentacije za sabiralište u Otočki. Potvrđuje
kako se naknadno pojavio problem vage na toj čestici koju nitko nije spomenuo prilikom
predaje zahtjeva za legalizaciju, ali je inž. Ljubić koji radi projektnu dokumentaciju rekao da
će to još provjeriti i ako je potrebno ta se vaga može i naknadno legalizirati.
Stanislav Saboliček predlaže da se to ubrza kako se ne bi razvuklo i da ne bi došlo do
zatvaranja sabirališta u Gotalovu, koje je zapravo bilo prvo za rješavanje.
Predsjednik misli da se radovi mogu izvesti u vrlo kratkom roku, ali je problem s izradom
projektne dokumentacije za što uvijek treba više vremena, stoga i on predlaže da se malo
požuri s izradom dokumentacije.
Općinski načelnik slaže se s vijećnikom Saboličekom da treba ubrzati aktivnosti oko
sabirališta u Gotalovu, ali želi istaknuti kako je svima bio propust što za legalizaciju nije
prijavljena i vaga u Gotalovu. Podsjeća da je o legalizaciji bilo dosta govora i na sjednicama
Općinskog vijeća i na žalost to je svima promaklo. Načelnik nema i ne može imati pregled
svega po terenu, stoga apelira na vijećnike da daju prijedloge i sugestije i ukažu na probleme
u svom mjestu, jer im je to i zadatak, s obzirom da su izabrani voljom građana. Predlaže da se
zamoli inž. Ljubića da ubrza taj postupak kako ne bi bilo problema i još jednom apelira na sve
vijećnike da upozore na probleme u svojim sredinama.
Stanislav Saboliček navodi kako nije bio pozvan u Općinu na prezentaciju projektne
dokumentacije i nije mu jasno zašto ga nitko nije zvao.
Darinka Kuzmić Salajpal kaže kako to nije točno, jer su svi vijećnici iz Gotalova bili uredno
pozvani. Misli da to što vaga u Gotalovu nije prijavljena za legalizaciju nije samo propust
zaposlenika u Općini, već i vijećnika iz Gotalova, koji su imali i obvezu prijaviti objekte za
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legalizaciju, svaki za svoje mjesto i mogli su podatke o tome dostaviti u Općinu do konca
lipnja 2013. godine.
Franjo Sočev slaže se da je to propust, ali opravdava kako nitko nije ni mislio da bi trebalo
legalizirati i vagu.
Budući da se nakon toga nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog na glasovanje,
nakon kojeg konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 „za“) donosi
ODLUKU
o visini i načinu dodjele pomoći vlasnicima sabirališta mlijeka
unutar obiteljskih gospodarstava s područja Općine Gola.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 2.
Predsjednik: Prijedlozi Zaključka o davanju suglasnosti Glasu Podravine d.o.o. Koprivnica za
otpis amortizacije i otpis starih potraživanja s prijedlozima Odluke o knjiženju amortizacije i
Odluke o otpisu starih potraživanja dostavljeni su članovima Općinskog vijeća s materijalima
za ovu sjednicu. Poziva Marka Horvata za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.
Marko Horvat, član Skupštine Glasa Podravine, pojašnjava da bi se otpisala amortizacija u
iznosu 103.263,47 kuna, kao i stara potraživanja u iznosu od 74.873,14 kuna, koja se ne mogu
naplatiti, jer se to vuče već niz godina, a neke su firme već i propale.
Na pitanje Zlatka Lovkovića u kakvoj je vezi Općina Gola s Glasom Podravine, Marko Horvat
odgovara da Općina Gola ima udio u Glasu Podravine oko 5%, što iznosi oko 30.000,00
kuna, s tim da će se to povećati za procijenjenu vrijednost zgrade i okućnice, jer to sve ide u
vrijednost društva.
Općinski načelnik pojašnjava da su sve općine i Grad Koprivnica stekli udjele u Glasu
Podravine razdiobom bivše Općine Koprivnica, a Marko Horvat je predstavnik Općine Gola u
Skupštini Glasa Podravine. Općina Gola od toga nema puno koristi, jer se već više puta
interveniralo dokapitalizacijom, ali su sve općine suglasne da se nastoji održati taj list, a opće
je poznato da su i ostali mediji u problemu glede financija.
Budući se nakon toga nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje
nakon kojeg konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova članova (8 „za“, 1
„protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Glasu Podravine d.o.o. Koprivnica
Za otpis amortizacije i otpis starih potraživanja.
Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 3.
Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.
Predsjednik izvješćuje nazočne da ga je zvao Eugen Pali koji je obavio određene kontakte
glede vaga, te je predložio i prezentaciju od strane jedne tvrtke koja se time bavi, a cijena je
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oko 100.000,00 kuna, s tim da se prostor gdje bi bila vaga mora legalizirati i imati svu
popratnu opremu.
Općinski načelnik dodaje kako je i njega Eugen Pali izvijestio o ponudama za vage, te da je i
gospodin Arač zainteresiran za prodaju svoje vage, međutim to sve treba pričekati rebalans
Proračuna da se vidi s kojim ćemo sredstvima raspolagati.
Koristi priliku da spomene kako će Općina Gola kao i ostale jedinice lokalne samouprave, u
budućnosti dobivati manje sredstava od eksploatacije mineralnih sirovina, jer im se smanjuje
naknada dok se povećava županiji i državi. Misli da nema logike da se smanjuje tamo gdje je
štetni utjecaj od te eksploatacije, stoga je dogovoreno s okolnim načelnicima da se zauzme
zajednički stav i pokrene inicijativa da se to promijeni. Podsjeća koliko je on napora i truda
uložio za dobivanje uporabne dozvole za bušotinu Gola-9 koja Općini donosi značajan prihod,
jer je bez toga prihod od rente bio puno manji.
Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik pozdravlja nazočne
i završava sjednicu u 10,05 sati.

ZAPISNIČAR:
Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marijan Vedriš

