
           Na temelju članka 29. Statuta Općine Gola („Službeni  glasnik Koprivničko-
križevačke  županije“  broj 6/13, 3/18. i 5/20),  Općinsko vijeće Općine Gola  na 
53. sjednici održanoj 29. prosinca 2020. donijelo  je  
 

O D L U K U 
o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata  

na području Općine Gola u 2021. godini 
 

Članak 1. 
          Općina Gola će dodjeljivati novčanu pomoć za legalizaciju bespravno 
sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2021. godini i to: 

- do 5.000,00 kuna po podnesenom zahtjevu (može se podnijeti samo jedan  
zahtjev po domaćinstvu) ili manje ako su ukupni troškovi naknada za legalizaciju 
iznosili manje – u tom slučaju odobravaju se sredstva u iznosu zbroja svih 
utvrđenih naknada (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru, komunalni doprinos, vodni doprinos) i 

- - do 3.000,00 kuna po podnesenom zahtjevu (može se podnijeti samo jedan  
zahtjev po domaćinstvu) za trošak geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito 
izgrađene ugrade (na temelju priloženog računa) za domaćinstva s područja 
katastarske općine Gotalovo, Novačka i Ždala, kao i za objekte s područja 
katastarske općine Gola, a koji su sagrađeni nakon katastarske izmjere na 
području k.o. Gola i nisu evidentirani u katastarskom operatu. 

 
Članak 2. 

           Sredstva navedena u članku 1. Ove Odluke će se isplaćivati nakon 
podnošenja posebnog zahtjeva Općini Gola za isplatu pomoći koji se može podnijeti 
nakon plaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 
jednokratnom iznosu ili nakon plaćene prve rate, plaćenog komunalnog doprinosa 
kao i plaćenog vodnog doprinosa u cijelosti ili plaćene prve rate, te nakon izdavanja 
rješenja o izvedenom stanju, i uz predoćenje računa za uslugu geodetske snimke, 
ukoliko ju je bilo potrebno izvesti. 
 

Članak 3. 
          Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Gola za 
2021. godinu, konto 372193, pozicija „Pomoć kućanstvima za troškove legalizacije“,  
a uplatit će se na tekuće račune podnositelja zahtjeva, čije su brojeve podnositelji 
dužni navesti u zahtjevu za isplatu pomoći.   
          Sredstva se neće isplaćivati onima čije kućanstvo ili članovi kućanstva imaju 
nepodmirene obveze prema Općini Gola. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a danom njezina stupanja na 
snagu prestaje važiti Odluka o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih 
objekata na području Općine Gola u 2020. godini, KLASA: 361-03/19-01/09, 
URBROJ: 2137/06-19-1, od 30. prosinca 2019. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA 
 
KLASA: 361-03/20-01/14 
URBROJ: 2137/06-20-1 
Gola, 29. prosinca 2020.                                 
 
                                                                                              PREDSJEDNIK: 
                                                                                          Marko Horvat   


