
Z A P I S N I K  
od  28. travnja 2014. godine, 

 sa 12.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, 

održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati 

   

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/04, URBROJ: 2137/06-14-1, od  23. 

travnja 2014. godine. 

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća: 

1. Marijan Vedriš, predsjednik, 

2. Marijan Lukčin, potpredsjednik, 

3. Milan Foruglaš, član, 

4. Franjo Sočev, član, 

5. Ivica Pasko, član, 

6. Ivica Rac, član, 

7. Danijela Grčić, član, 

8. Nadica Bobovec, član, 

9. Stanislav Saboliček, član, 

10. Zlatko Lovković, član. 

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća: 

1. Tatjana Blažeković (opravdano). 

Ostali prisutni: 

1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik, 

2. Mr.sc. Mladen Matica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, 

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 19,00 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 11. sjednice 

Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima. 

Stanislav Saboliček traži da se u točki 1. zapisnika, prije  zaključenja rasprave, još jednom 

navede da njega nitko nije pozvao na sastanak u Općinu.  

Nakon toga zaključeno je da će se traženi navod dodati u zapisnik, te se takav zapisnik sa 

11. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvaja. 

 

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. Razmatranje trenutnog stanja prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj, s  

osvrtom na Općinu Gola, 

2. Donošenje mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Ciljanih III. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, 
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3. Donošenje  Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova  

deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih  prostora na području Općine Gola za 

2014. godinu, 

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Završnog financijskog obračuna Dječjeg vrtića  

„Vrapčić“ Drnje podružnice Gola i Ždala za 2013. godinu, 

5. Razmatranje problematike vezane uz postavljanje informatičke opreme za 

širokopojasni Internet u naselju Ždala, 

6. Pitanja i prijedlozi.- 

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

Točka 1. 

 

Predsjednik pozdravlja gospodina Mladena Maticu iz županijskog Zavoda za prostorno 

uređenje i zahvaljuje mu što se odazvao pozivu na ovu sjednicu, te mu daje riječ kako bi 

članovima Općinskog vijeća pojasnio trenutno stanje prostornog planiranja u Republici 

Hrvatskoj, s osvrtom na Općinu Gola.  

Mr.sc. Mladen Matica pozdravlja sve nazočne i zahvaljuje na pozivu, te dodaje kako je 

Općina Gola prva koja ga je pozvala da na ovaj način prezentira stanje prostornog planiranja u 

kojem  ima dosta novina, jer je od 1.1. 2014. godine na snazi novi Zakon o prostornom 

uređenju koji donosi velike promjene, stoga će iznijeti  najvažnije promjene u odnosu na stari 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji, te će pojasniti i proceduru donošenja prostornih 

planova, koji imaju snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa  po kojem se izdaju 

lokacijske i građevinske dozvole. Do sada su prostorni planovi bili u papirnatom obliku, a od 

sada će i u papirnatom i u elektroničkom obliku biti od jednake važnosti i Republika Hrvatska 

će biti druga zemlja u Europi koja će imati prostorne planove na internetu  (za sada ih ima 

samo Kraljevina Nizozemska).  Postojeći prostorni planovi  sastojali su se od tekstualnog 

dijela u nekoliko poglavlja i grafičkog dijela, a prema novom prijedlogu prostorni planovi bi u 

tekstualnom dijelu imali samo odredbe za provođenje i u grafičkom dijelu tri karte (korištenje 

i namjena prostora, infrastrukturni sustavi  i uvjeti korištenja, uređenja i zaštite  prostora). Za 

karte će se koristiti orto foto podloge, a ne više katastarske podloge kao do sada. Procedura 

donošenja novih prostornih planova je takva da se mora pričekati da država donese svoj 

državni prostorni plan, pa će se donijeti županijski (tijekom 2015. godine), a iste godine, 

nakon usvajanja županijskog, Općina Gola može pokrenuti proceduru za donošenje svojeg 

novog prostornog plana. Po novom zakonu nema više  prethodnih rasprava, već se odmah ide 

na javnu raspravu i svi će podaci biti dostupni na internetu, a procedura bi mogla trajati oko 8 

do 10 mjeseci. Kako će se određene stvari koje se tiču jedinica lokalne samouprave definirati 

u državnom i županijskom prostornom planu, predlaže da se Općina Gola aktivno uključi u 

proces donošenja ovih planova, kako ne bi promakle neke bitne činjenice koje se odnose  na 

gradnju, namjenu prostora i slično, a posebnu pažnju bi trebalo obratiti na poljoprivredno tlo 

koje je jako važno za ovo područje. U državnom prostornom planu definirat će se osobito 

vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi, šumsko zemljište državnog značaja, koridori 

infrastrukture državnog značaja i zone namijenjene istraživanju i eksploataciji mineralnih 

sirovina, a u županijskom prostornom planu utvrdit će se vrijedno obradivo poljoprivredno 

zemljište i koridori infrastrukture županijskog značaja, stoga na te stvari treba posebno 

obratiti pozornost. Koristi priliku da nazočne upozna i s Informatičkim sustavom prostornog 

uređenja (ISPU) koji je 2013. pokrenulo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,  

gdje su u GIS pregledniku spojeni u jednu cjelinu geoportal DGU i prostorni planovi, a  koji 
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bi služio za izdavanje e-dozvola i pristup prostornom planskim informacijama,  u cilju  

transparentnosti sustava prostornog uređenja.  

Općinski načelnik zahvaljuje gospodinu Matici na iscrpnoj i kvalitetnoj prezentaciji, te 

izražava zadovoljstvo što je Općina Gola prva koja ga je pozvala na ovakvu prezentaciju, jer 

je time pokazana ozbiljnost u pristupanju rješavanja ove problematike. Svjedoci smo da našim 

ljudima često promaknu razne stvari koje se kasnije ne mogu ispraviti , stoga moli da se svi 

aktivno uključe i obrate pozornost poglavito prilikom izrade državnog i županijskog 

prostornog plana.  Od donošenja PPU Općine Gola okolnosti su se dosta promijenile,  ima 

određenih novih ideja, te je pokrenuta 1. ciljana izmjena, a pokazalo se dodatno još stvari koje 

bi trebalo izmijeniti. Podsjeća kakvi su problemi bili kod donošenja PPU Općine Gola, jer 

smo bili jedina općina koja se suprotstavila županijskom i državnom prostornom planu u 

kojima je bio jedan objekt kojeg Općina Gola nije željela prihvatiti – HE Novo Virje i sve dok 

se taj objekt nije maknuo iz  prostornih planova jače važnosti, nije se mogao usvojiti PPU 

Općine Gola, što je zahtijevalo puno truda i vremena, ali se na kraju ipak uspjelo.  Prilikom 

donošenja PPU Općine Gola dosta su se sučeljavala mišljenja i konzultirala se struka, 

poglavito oko građevinskih zona i broja uvjetnih grla  što je izuzetno važno za naše područje, 

stoga pita gosp. Maticu ma li Općina Gola kakvu autonomiju u tom dijelu. 

Mr.sc.Mladen Matica pojašnjava da je županijski prostorni plan imao određena ograničenja 

na 30 uvjetnih grla u naselju, ali će se novim prostornim planovima moći odrediti kako kome 

odgovora, koncenzusom svih stanovnika. U to područje županijski prostorni plan neće ulaziti, 

ali će možda postojati određena ograničenja radi infrastrukturnih koridora županijskog i 

državnog značaja. Uz nerazvrstane ceste će odlučivati općina sama, ali će županija postavljati 

uvjete uz županijske i lokalne, a država uz državne ceste.  

Općinski načelnik drži da je to ključno pitanje, jer su nas hendikepirale upravo ove okolnosti, 

odnosno udaljenosti od državne i županijske ceste, stoga na to treba obratiti posebnu 

pozornost kod donošenja novih prostornih planova. Dodaje kako kod nas ima puno neznanja i 

raznih ograničenja kod izgradnje farmi, što je na zapadu puno liberalnije,  jer se tamo staje 

mogu graditi i uz škole, što je kod nas nezamislivo.  

Stanislav Saboliček pita da li je broj uvjetnih grla vezan uz količinu zemlje, a Mladen Matica 

odgovara da to nije vezano uz zemlju. 

Stanislav Saboliček podsjeća da je on dolazio u Općinu Gola na uvid i 2008. godine kada se 

donosio postojeći PPU i kada su tadašnji vijećnici odredili 30 uvjetnih grla, ali i odredili da se 

gnojnica mora voziti 15 km od naselja. 

Predsjednik kaže kako ovo za gnojnicu  nije točno,  što se može provjeriti uvidom u PPU 

Općine Gola. 

Vezano uz to, Mladen Matica navodi da se u Hrvatskoj provodi nitratna direktiva na bazi 

zaštite okoliša, a više o tome može se saznati iz posebnih podzakonskih akata kojima je to 

regulirano. 

Predsjednik  pita da li će u budućnosti postojati kakve mogućnosti navodnjavanja, jer ima 

dosta zemljišta uz rijeku Dravu koje je u vlasništvu Hrvatskih voda, a koje ljudi obrađuju. 

Mr.sc.Mladen Matica pojašnjava kako je Zavod za prostorno uređenje partner, uz Hrvatske 

vode i Državni zavod za zaštitu prirode, u projektu SEE RIVER i Hrvatske vode već predlažu 

neke projekte korištenja rijeke Drave za navodnjavanje, aktiviranjem starih rukavaca, jer smo 

svjesni da ležimo na vodi, a ne koristimo je.  

Općinski načelnik navodi kako nam predstoji pokretanje određene procedura u području 

zaštite okoliša, odnosno sanacija odlagališta i uređenja reciklažnog dvorišta, a što je 

uvjetovano  prostornim planom, stoga će se morati pokrenuti nove ciljane izmjene postojećeg 

PPU, jer se boji da ove stvari ne mogu čekati donošenje novog plana. Dodaje da je danas u 

Općini Gola bila inspektorica zaštite okoliša i pokrenute su određene aktivnosti oko sanacije 
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odlagališta koje se mora zatvoriti do 2018. godine, ali moramo istovremeno napraviti i 

reciklažno dvorište koje mora biti u prostornom planu. 

Mr.sc. Mladen Matica pojašnjava  kako postoje tri varijante za rješavanje ovog pitanja, a to je 

čekati donošenje novog prostornog plana,  pokrenuti nove ciljane izmjene postojećeg ili ići u 

izgradnju reciklažnog dvorišta s drugim općinama, što je također moguće. 

Općinski načelnik misli da se kod nas reciklažno dvorište ne može riješiti s drugim općinama 

jer smo dosta udaljeni, stoga ćemo to morati rješavati sami uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša,  

a prije svega moramo naći odgovarajuću lokaciju, cca 2000 m2. 

Mr.sc.Mladen Matica misli da se ciljane izmjene PPU mogu napraviti za 6 mjeseci ako je sve 

dobro pripremljeno, a prije svega mora biti riješeno vlasništvo lokacije reciklažnog dvorišta, 

gdje bi moglo biti problema ako se radi o državnom zemljištu, stoga predlaže da se to 

izbjegne ako je moguće, odnosno da se objekt napravi na općinskom ili da se kupi zemljište 

ako općina nema odgovarajuće. Također misli da se  reciklažno  dvorište ne može planirati na 

lokaciji postojećeg odlagališta, što će još i ispitati. 

Na pitanje Darinke Kuzmić Salajpal može li se reciklažno dvorište napraviti unutar naselja, 

Mladen Matica odgovara da bi najidealnije bilo negdje u rubnom dijelu naselja,  jer objekt 

mora imati struju i vodu. 

Predlaže da se u novom prostornom planu razmisli i o bioplinskom postrojenju, jer je u 

Europi najveća subvencija  za bio plin upravo u Republici Hrvatskoj. 

Općinski načelnik navodi primjer grada Mureka u Austriji gdje je udruženo oko 500 

poljoprivrednika koji imaju svoju bioplinsku elektranu, što je dobar primjer za razmišljanje i 

kod nas o jednom takvom projektu. 

Eugen Pali misli da je to dobra ideja pogotovo za poljoprivrednike koji imaju puno stoke, a 

malo zemlje, pa nemaju kuda odvoziti gnojnicu. 

Stanislav Saboliček kaže kako mu je poznato da su pojedinci na našem području o tome već 

razmišljali, pa i napravili određene prostore – lagune za prihvat takvog otpada i krenuli s 

rješavanjem papirologije ali je negdje zapelo, a misli da je problem u broju uvjetnih grla i 

malo zemlje. 

Mr.sc. Mladen Matica pojašnjava da u bio masu ide puno toga što se može iskoristiti, a koliko 

mu je poznato u  Ferdinandovcu su to već počeli primjenjivati. Predlaže da se i o tome 

razmisli prilikom pokretanja ciljanih izmjena PPU Općine Gola. Podsjeća kako Općina Gola 

ima obvezu i izrade Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od 2009. do 2013. godine u 

kojem će se analizirati postojeće stanje prostornog uređenja na ovom području. To će biti 

dobar temelj i za izradu novog PPU Općine Gola kojim će se odrediti građevinska područja 

naselja, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, izdvojeni dio građevinskog područja 

naselja, neizgrđeni dijelovi građevinskog područja, koridori infrastrukture značajni za Općinu 

Gola i uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru (osim zahvata državnog i županijskog značaja). 

Inače, prilikom usvajanja Izvješća o stanju u prostoru na istoj se sjednici Općinskog vijeća 

može donijeti i Odluka o pokretanju ciljanih izmjena PPU Općine Gola, kako bi se dobilo na 

vremenu. 

Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik još jednom zahvaljuje gospodinu Matici na 

iscrpnom izlaganju i pojašnjenju problematike prostornog planiranja, te završava raspravu. 

 

 

Točka 2. 

 

Predsjednik: Nacrt konačnog prijedloga Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Koprivničko-križevačke županije dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za 

ovu sjednicu.  Poziva gospodina Mladena Maticu za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je 

rasprava. 
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Mladen Matica pojašnjava da je PP Koprivničko-križevačke županije usvojen 2001. godine, 

2007. su bile I. Izmjene i dopune, 2012.  su bile II. Izmjene i dopune, a sada su pokrenute III. 

Ciljane Izmjene i dopune, te će ukratko pojasniti o kojim se to izmjenama i dopunama radi. 

Prvi dio odnosi se na brzu cesta Zagreb – Republika Mađarska, odnosno prekategorizaciju u 

auto-cestu i uvrštavanje čvora u Hlebinama  kojeg nije bilo, dok  na području Općine Gola 

nema nikakvih promjena što se tiče te ceste.  

Druga se izmjena odnosi na koridor željezničke pruge Rijeka-Zagreb-Koprivnica-Budimpešta, 

odnosno na gradnju drugog kolosijeka, te uređenje svih kolodvora, a na rijeci Dravi će se 

srušiti postojeći željezni most i izgraditi novi za brzu prugu. 

Slijedeća se izmjena odnosi na zahtjev tvrtke PLINACRO za izgradnju još jednog cjevovoda 

za međunarodni transport plina, uz trasu već postojećeg. 

Zatim je dopuna koja se odnosi na zahtjev Hrvatskih šuma koje traže uvrštenje 

eksploatacijskog polja mineralnih sirovina šljunka i pijeska „Hrušćik“. 

Kako je u međuvremenu čitav tok rijeke Mure i Drave zaštićen u kategoriji regionalnog parka, 

ucrtat će se i stvarne granice na području Koprivničko-križevačke županije. 

Za Općinu Gola važna je činjenica da je čitavo područje regionalnog parka Mura-Drava 

uvršteno u ekološku mrežu RH i postalo dio europske ekološke mreže NATURA 2000., a na 

tom se području mogu koristiti subvencije za tradicionalnu poljoprivredu. 

Ovo je kratko pojašnjenje III. Ciljanih  Izmjena i dopuna, a svi ti prijedlozi prikazani su i na 

grafičkim kartama u prilogu. 

Predsjednik zahvaljuje gospodinu Matici na pojašnjenju, a kako se nakon toga nitko nije  

javio za raspravu, predlaže davanje suglasnosti na Nacrt konačnog prijedloga Ciljanih III. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. 

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Nacrt konačnog prijedloga  

Ciljanih III. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. 

  

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

Predsjednik još jednom zahvaljuje gospodinu Mladenu Matici na suradnji i iscrpnom 

pojašnjenju problematike vezane uz prostorno planiranje, nakon čega gospodin Matica 

pozdravlja nazočne i napušta sjednicu.  

 

Točka 3. 

 

 

Predsjednik: Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova 

deratizacije javnih  površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola za 

2014. godinu 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 temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu 

poslan poziv za dostavu ponuda za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i 

poslovnih površina za 2014. godinu na tri ponuditelja (Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., 

Veterinarska stanica Nova d.d. Koprivnica i Sanitacija d.o.o. Koprivnica). U roku za dostavu 

ponuda zaprimljene su dvije ponude, Sanitacije d.o.o. Koprivnica s cijenom od 14,00 kuna 

plus PDV po domaćinstvu i Veterinarske stanice Koprivnica d.o.o. s cijenom od 13,80 kuna 

plus PDV po domaćinstvu.  Pregledom natječajne dokumentacije zaključeno je da su obadvije 
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ponude potpune sa svom traženom dokumentacijom, a najniža i najpovoljnija za investitora 

Općinu Gola  je ponuda Veterinarske stanice d.o.o. Koprivnica, stoga se i predlaže 

prihvaćanje iste. 

 

Budući da se nakon toga nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog na glasovanje 

nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije 

javnih površina, stambenih i poslovnih prostora 

na području Općine Gola za 2014. godinu. 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

Točka 4. 

 

Predsjednik: Završni financijski obračun Dječjeg vrtića „Vrapčić“  Drnje podružnice Gola i 

Ždala za 2013. godinu dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu 

sjednicu. Poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava. 

Zvonkica Zlatar pojašnjava da je Dječji vrtić „Vrapčić“  u 2013. godini od Općine Gola 

primio sredstva u ukupnom iznosu 963.890,72 kune i u tom se dijelu u potpunosti slaže s 

izvršenjem Proračuna Općine Gola za 2013. godinu, a o rasporedu sredstava po pozicijama 

odlučuje sam Vrtić, odnosno Upravno vijeće. 

 

Budući da se nakon toga nitko nije javio za raspravu, predsjednik predlaže prihvaćanje 

Završnog financijskog obračuna Dječjeg vrtića „Vrapčić“  Drnje podružnice Gola i Ždala za 

2013. godinu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova 

„za“) donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Završnog financijskog obračuna Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje 

podružnice Gola i Ždala za 2013. godinu. 

 

Zaključak  se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.    

 

 

Točka 5. 

 

Predsjednik: Dopisi mještana naselja Ždala vezano uz postavljanje informatičke opreme za 

širokopojasni Internet u naselju Ždala dostavljeni su članovima Općinskog vijeća s 

materijalima za ovu sjednicu. Poziva Milana Foruglaša, vijećnika iz Ždale za pojašnjenje, a 

nakon toga otvorena je rasprava. 

Milan Foruglaš pojašnjava da je grupa mještana Ždale na čelu sa Draganom Šalekovićem 

tražila suglasnost da se postavi odašiljač za širokopojasni internet na općinsku zgradu iznad 

pošte, gdje je i antena od HT-a, ali Šaleković valjda nije mogao čekati suglasnost Općine, pa 

je postavio antenu  na svoju kuću, a nakon toga su krenule glasine po Ždali kako je to opasno 

jer zrači, te je druga grupa građana uputila Općini Gola žalbu kojom su tražili da se to ukloni. 

Inače, problem je što se na tu antenu kod Šalekovića ne mogu svi priključiti pa bi svakako 

trebala još jedna na općinskoj zgradi. 
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Općinski načelnik podsjeća da se o tome govorilo i na prošloj sjednici Vijeća, kada je Tatjana 

Blažeković inzistirala da se cijelo područje Općine pokrije tom nekakvom jeftinijom mrežom 

ako je moguće.  Dodaje kako je on pismeno odgovorio i jednima i drugima, u smislu da će se 

njihovi zahtjevi razmatrati na sjednici Općinskog vijeća, koje će se očitovati o ovoj 

problematici, a u međuvremenu da će se tražiti i pojašnjenje tvrtke Enigma koja to postavlja.  

Nakon toga čita Pismo namjere koje je jučer dostavila Tvrtka Enigma Plus d.o.o. Virje. 

Darinka Kuzmić Salajpal dodaje kako ima saznanja da u Općini Novo Virje ovakav sustav 

funkcionira već duže vrijeme, ali tamo Općina s tim nije imala ništa, već je uvjet da se sakupi 

grupa građana, oko 10 osoba, koji sami reguliraju svoje odnose s tom tvrtkom. 

Općinski načelnik misli da se ovdje traži od Općine Gola suglasnost da se to postavi na 

općinsku zgradu, ali pita smije li Općina davati takva odobrenja. 

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da, ako se radi o zgradi u vlasništvu Općine, ona može 

ili ne mora dati suglasnost da se to postavi na njezin objekt. 

Ivica Rac pita može li se ispitati da se svim građanima Općine Gola omogući besplatan 

internet,  jer je upravo na internetu naišao na podatak da neke općine to već imaju (Općine 

Antunovac i Ivanovac).  

Općinski načelnik drži da je to dobra ideja, ali za razmišljanje u budućnosti, a sada treba 

riješiti ovu problematiku u Ždali, stoga pita vijećnike iz Ždale što oni misle o tome. 

Milan Foruglaš misli da bi Općina Gola to trebala omogućiti i da nitko ne bi trebao imati 

ništa protiv,  jer da se radi o nekakvim ekstremnim zračenjima ova firma ne bi ni dobila 

dozvolu za postavljanje tih antena. 

Danijela Grčić pita može li Općina Gola tražiti i kakvu  naknadu  ako odobri postavljanje te 

antene na svojoj zgradi, a Milan Foruglaš misli da ne bi trebalo tražiti naknadu, jer bi se onda 

povećala i naknada građanima. 

Ivica Rac pita zašto se to onda ne bi omogućilo svima i u drugim naseljima,  a Darinka 

Kuzmić Salajpal pojašnjava da inicijativu ne podnosi Općina Gola, već se mora udružiti 

najmanje 10 osoba i oni sami dogovaraju i ugovaraju svoj odnos s određenom tvrtkom, a 

Općina Gola u taj odnos ulazi samo ako se traži postavljanje opreme na objektu koji je njeno 

vlasništvo. 

Na pitanje Stanislava Saboličeka što ako on pokrene inicijativu i sakupi potpise građana da se 

traži i u Gotalovu postavljanje odašiljača na općinsku zgradu, općinski načelnik odgovara mu 

da se i oni obrate Općinskom vijeću  i traže suglasnost. 

Budući da se više nitko nije javio za raspravu,  predsjednik predlaže davanje suglasnosti tvrtki 

Enigma Plus d.o.o. Virje da može postaviti Wireless opremu za internet na zgradu u Ždali, V. 

Nazora bb, koja je u  vlasništvu Općine Gola (iznad prostora Hrvatske pošte u Ždali). Nakon 

glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti tvrtki Enigma Plus d.o.o. Virje  

za postavljanje wireless opreme na općinsku zgradu u Ždali, V. Nazora bb. 

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

Točka 6. 

 

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika. 

 

Općinski načelnik predlaže nazočnima da razmisle o obilježavanju Dana Općine Gola, jer je 

on obavio određene razgovore s predsjednikom Hrvatske stočarske udruge, a još mora 
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razgovarati i s predsjednikom Konjogojske udruge,  jer i oni se planiraju uključiti u program. 

Prekodravski zvon bi organizirao kulturno-umjetnički program na samo Antunovo, 13. lipnja,  

uz goste koje bi pozvali, a u program bi se uključili i sportaši, pa bi možda najbolje bilo  

svečanu sjednicu s ručkom planirati u nedjelju, 15. lipnja, stoga treba na vrijeme početi s 

pripremama kako bi se sve kvalitetno organiziralo. 

 

Eugen Pali pita ima li kakvih novosti u vezi ponude gospodina Arača za prodaju prostora 

sajmišta, jer se boji da se netko drugi ne zainteresira za kupnju i da ne preduhitri Općinu. 

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da se trenutno čeka procjena ovlaštenog građevinskog 

vještaka, jer se prije toga ne može pokretati nikakva procedura. 

 

Milan Foruglaš navodi probleme koji su se pojavili od kada se printaju uputnice od doktora, 

pa pacijenti iz Ždale moraju ići po uputnice u Golu, jer ambulanta u Ždali nema printer, stoga 

pita može li tu Općina što učiniti i pomoći. 

Općinski načelnik  kaže kako se ovo pitanje može riješiti samo preko Doma zdravlja, tako da 

se njima uputi zahtjev, iako će oni sredstva za opremu (laptop i printer) tražiti od Općine 

Gola, ukoliko je uopće moguće napraviti takav tehnički zahvat  jer se moraju spojiti sa 

sustavom, a Dom zdravlja može se očitovati i tako da otkaže ambulantu u Ždali s 

pojašnjenjem da tamo nemaju interesa.  Stoga predlaže da mještani Ždale to razmotre i 

ukoliko odluče zahtjev mogu predati Domu zdravlja, a ukoliko se Dom zdravlja obrati Općini 

Gola za sredstva, to će se onda i rješavati. 

 

Franjo Sočev prenosi zahtjev pekara iz Virja koji razvozi kruh na području Općine Gola, te je 

molio da mu općinski načelnik potpiše suglasnost za obavljanje takve djelatnosti, što ga traži  

nadležna inspekcija.  

Općinski načelnik kaže kao on to ne može potpisati, jer je i nedavno imao takav zahtjev koji 

je odbijen, s obzirom da Općina Gola nema pravnog temelja po kojem bi se izdala takva 

suglasnost. 

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da Općina Gola nema odluku kojom bi se to reguliralo, 

jer je Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica određena samo prodaja putem kioska ili 

klupe na određenim lokacijama, znači da za sada nema temelja za davanjem tražene 

suglasnosti,  ali Općinsko vijeće može promijeniti navedenu Odluku, te odrediti i naknadu za 

odobrenje ovakve pokretne prodaje.   

Predsjednik misli da te ljude ne bi trebali odbijati jer u Novački i Otočki nema ni dućana, pa 

si ljudi ne mogu kupiti kruh, stoga predlaže da se ova Odluka što prije izmijeni, te daje na 

glasovanje prijedlog da se u što kraćem roku pristupi izmijeni Odluke o prodaji robe izvan 

prodavaonica. Prijedlog se jednoglasno podržava. 

 

Stanislav Saboliček pita u kojoj su fazi aktivnosti oko graničnog prijelaza u Gotalovu. 

Općinski načelnik odgovara kako je imao  namjeru o tome izvijestiti Općinsko vijeće, jer je 

upravo danas primljen dopis načelnika Općine Csurgo s pozivom na forum koji organiziraju u 

Csurgu dana 06. 05. 2014. u 17 sati, a pozvani su svi vijećnici, te i ostali zainteresirani , stoga 

su materijali podijeljeni svim članovima Općinskog vijeća, a obavijesti su stavljene i na 

oglasne ploče. Općinski načelnik će ići na taj sastanak, te predlaže da u delegaciji Općine uz 

njega budu  Franjo Sočev i Milan Foruglaš, a svi ostali koji žele također mogu ići. Kako 

Milan Foruglaš nije u mogućnosti pokušat će se dogovoriti sa zamjenikom načelnika, 

Markom Horvatom da se priključi delegaciji.  

Glede privremenog graničnog prijelaza, odnosno puta u Gotalovu, načelnik pojašnjava da je 

taj put s naše strane pošodran, a ne bi bio problem niti ga asfaltirati, međutim dogovoreno je 
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da će daljnje aktivnosti pokrenuti  naši susjedi iz Mađarske, koji moraju osigurati sredstva za 

svoju dionicu. 

Stanislav Saboliček kaže kako nije dobio pravi odgovor, jer je Gotalovo opet stavljeno u drugi 

plan  kao i uvijek i opet se ništa konkretno nije napravilo. 

Općinski načelnik ponovo pojašnjava kako je Općina Gola bila domaćin sastanka prošle 

godine u Gotalovu, čime je pokazana dobra inicijativa s naše strane, ali dalje aktivnosti ovise 

o našim susjedima iz Mađarske koji moraju osigurati sredstva za svoju dionicu,  jer mi svojih 

200 metara puta možemo asfaltirati kada hoćemo, međutim radi kolegijalnosti se čeka daljnji 

potez naših susjeda,  koji očito još nisu uspjeli osigurati sredstva. Načelnik vjeruje da bi na  

sastanku u Csurgu idući tjedan  moglo biti više informacija i o tome, stoga još jednom poziva 

sve zainteresirane da se odazovu ovom sastanku i misli da se o tome nema više što reći. 

 

Ivica Rac navodi problem glede putova u Otočki uz malo Ješkovo gdje ribiči imaju problem s 

parkiranjem radi širine puta, stoga pita ne bi li se moglo angažirati geodetu da se provjeri 

kolika je tamo širina puta. 

Predsjednik pojašnjava da je tu i očišćeno kako bi se cesta mogla proširiti prema Ješkovu, ali 

koliko god se tu proširi, vlasnici s druge strane se šire prema cesti i opet je na istom.  

Općinski načelnik predlaže da se odabere povjerenstvo koje bi izvršilo izvid na terenu, te da 

se nakon toga angažira ovlašteni geodeta koji bi izvršio izmjeru  na terenu da se utvrde točne 

granice i širina puta. 

Načelnikov se prijedlog jednoglasno prihvaća, te se imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje 

granica puta kod malog Ješkova u Otočki, u sastavu: Marijan Lukčin, Ivica Rac, Nadica 

Bobovec i Eugen Pali.  

 

Marijan Lukčin iznosi kako je na Klubu vijećnika HDZ-a razmatran bilten Hrvatskih laburista 

koji je njega osobno i kao vijećnika i kao dragovoljca Domovinskog rata, a i ostale članove 

Općinskog vijeća iz redova HDZ-a jako povrijedio i ponizio, jer se o njima jako ružno govori, 

kao o stranci opasnih namjera. Misli da je ovdje mjesto da se raspravljaju takve stvari koje se 

navode u tom biltenu ,  jer je logično da u Općinskom vijeću ima više stranaka i da imaju 

različita mišljenja, ali se o tome može i mora raspravljati na sjednici Vijeća, a ne na ovako 

bezobrazan i neprihvatljiv način. Pita čime su Hrvatski laburisti doprinijeli i koje su njihove 

zasluge u ovom Općinskom vijeću, jer su  svi oni projekti koje su naveli u biltenu kao svoju 

zaslugu pokrenuti  i prije osnivanja te stranke. 

Općinski načelnik dodaje kako je našao spomenuti bilten zataknut za vrata Općine nakon 

radnog vremena , te se i pismeno očitovao članovima Hrvatskih laburista – ogranak Gola s 

pozicije Općinskog načelnika. Tužan je takvim načinom komunikacije,  jer je već peti mandat 

općinski načelnik i za to se vrijeme izmijenilo mnogo stranaka i članova Općinskog vijeća , 

bilo je često različitih razmišljanja, ali se uvijek zajednički sve riješilo. Legitimno je pravo 

svih da se nastoje dopasti biračima, ali misli da smo mala sredina i da nema potrebe za 

ovakvim načinom komunikacije. Poziva  na razum i strpljenje jer ne ide uvijek sve lako, a 

ovaj mandat traje još tri godine, stoga ljudski moli da se to odradi u jednoj konstruktivnoj 

atmosferi i demokratskom ozračju. Kaže kako nije točno da se u Općini ništa ne radi niti 

poduzima, jer se radi u skladu s mogućnostima, a cjelokupna situacija u državi je takva da 

neke stvari ne idu kako su planirane i više puta treba strpljenja i tolerancije, stoga još jednom 

apelira da se svi uključe i doprinesu razvoju demokratske i kolegijalne  atmosfere u ovoj 

sredini, jer bi Općinsko vijeće trebalo funkcionirati kao jedna velika obitelj. Uz mnoge druge 

aktivnosti u Općini, navodi projekt asfaltiranja cesta preko IPARD-a na kojem se već duže 

radi, ali je konačno pred realizacijom i potpisivanjem ugovora, već dugo se radi na sanaciji 

odlagališta i na tom se području u zadnje vrijeme nazire rješenje, zatim projekti kanalizacije, a 

pokrenute su i aktivnosti oko starog župnog dvora u Goli, za koji je Ministarstvo kulture 
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odobrilo 100.000,00 kuna za ovu godinu, nakon što je upravo načelnik uložio puno truda i 

napora u lobiranju, što se na kraju i isplatilo jer je Općina Gola s tim projektom ušla u sustav 

Ministarstva za dalje financiranje. 

Zlatko Lovković pojašnjava da su svi članovi njegove stranke iznijeli svoje mišljenje, što znači 

da to što se navodi u biltenu nije samo njegovo razmišljanje. Oni su svjesni da su u manjini i 

možda previše pesimisti, jer ne shvaćaju ove prilike u Općini na pozitivan način. Dodaje da su 

stranački kolege i njega kritizirali jer je bio tolerantan i glasao za povećanje naknade 

članovima Općinskog vijeća. Slaže se da mora biti konsenzusa, ali misli da ne bi trebalo biti 

problema ako se postave pitanja ili traže pojašnjenja, jer je pitanje što će biti s ovom Općinom 

za 10-ak godina ako se tako nastavi, s obzirom da se mladi ljudi nemaju gdje zaposliti, ne 

mogu si riješiti stambeno pitanje i moraju otići kao da su otjerani, a na taj nam način Općina 

propada. 

Predsjednik pita zašto su u tom biltenu navedene samo negativne stvari, a nije spomenuto 

ništa pozitivno, iako toga ima jako puno. Misli da se u ovoj Općini pozitivno razmišlja i daje 

se puno truda i zalaganja za razne projekte i za zadovoljavanje svih potreba i ne može nitko 

reći da Općina ili Općinsko vijeće koče natalitet, jer i na tom se području puno radi (nagrade 

rodiljama, besplatni vrtić, školska kuhinja, učenički  i studentski krediti). Iako nas je malo 

zajedništvom se može još i puno više napraviti, a on je već više puta čuo pohvale na račun 

Općine Gola iz drugih sredina, što je također potvrda tome da se ovdje dobro radi.   

Stanislav Saboliček   misli da je opravdano što se laburisti bore za Gotalovo, jer su potekli iz 

Gotalova, a isto tako znaju kakvo je stanje i imaju pravo da ukažu na ono što nije dobro. Ako 

se traži da svi budu složni trebalo bi onda naći rješenje i da svi budu jednaki i da se riješe 

jednako pitanja u svim selima, pa tako i on želi da njegovo selo dobije sve što dobivaju i 

druga sela, jer i on sam ima 5-ero djece, a pitanje je što oni mogu očekivati u Gotalovu. Drži 

da nije u redu da se daje milijun kuna za vrtić, a za malog čovjeka – seljaka ne daje se ništa. 

Predsjednik navodi primjer dječjeg igrališta u Gotalovu za koje su bili zaduženi upravo 

vijećnici Lovković i Saboliček, a niti to nisu uspjeli riješiti. 

Stanislav Saboliček  odgovara kako je imao i  još uvijek ima ponude za dječje igralište, ali 

podsjeća da nije bio pozvan na sastanak u Općinu kada se to rješavalo. 

Ivica Pasko kaže da je već 5 godina član Općinskog vijeća i može potvrditi da za to vrijeme ni 

jedno mjesto pa tako ni Gotalovo nikada nije bilo zakinuto. 

Općinski načelnik drži kako nije točno da bi se bilo koja sredina zakidala, jer se svima uvijek 

realno pomagalo i nikad nije bio problem da bi se bilo koji projekt u Gotalovu osporavao i da 

ne bi išao. On se i osobno u zadnje vrijeme dosta angažirao i kontaktirao pročelnika Ureda za 

graditeljstvo da se iznađe rješenje za projekt mljekare u Gotalovu, a za probleme oko 

natječaja za pješačku stazu u Gotalovu nije kriv nitko iz Općine. Ponavlja kako i on osobno 

ulaže veliki napor da se postigne ravnopravnost svih sredina i misli da nitko nije zakinut, 

samo što neke stvari ponekad idu sporije, a neke brže, ali upravo zato treba strpljenja i 

tolerancije, stoga još jednom apelira na suradnju svih, bez obzira na osobne ambicije. 

Ivica Rac misli da je Zlatko Lovković mogao svojim stranačkim kolegama ukazati da je puno 

prije započela realizacija projekata za koje oni navode da su zaslužni, jer ako su oni kritizirali 

njega što je glasovao za povećanje dnevnica, mogao je i on kritizirati njih. 

 

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne 

i završava sjednicu u 21,45 sati.  

  

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                                     

Jasna Čimin-Sinjeri                                        OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                      Marijan Vedriš 


