REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA
Trg bana J. Jelačića 34, p.p. 27, 34330 Velika
Tel:034-233-033, fax:034-313-033

KLASA:021-02/14-06/02
URBROJ:2177/08-01-14-2
Velika, 28. svibnja 2014.
IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 28. svibnja 2014. godine
u vijećnici Općine Velika, Trg bana J. Jelačića 34, Velika s početkom u 19.00 sati.
Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Dražen Kolundžić, Vlado Vinčić,
Anka Kraljević, Drago Petrinić, Josip Šipura, Mario Vukoje, Darko Banović, Ante
Adžić, Pero Miholić, Alen Solić i Mirko Štokić.
Opravdano izostali: Ivan Matijević i Valentin Raguž.
Neopravdano izostali: Predrag Vidović.
Ostali nazočni: Vlado Boban, općinski načelnik, Ivica Potočanac, zamjenik
načelnika, Vjekoslav Potočanac, tajnik Upravnog odjela, Marina Dumančić, voditeljica
Odsjeka za financije, Stjepan Mindum, stručni suradnik za komunalne poslove i
Jadranka Čorak, zapisničar.
Predsjednica je pozdravila nazočne, konstatirala je da je sjednici nazočno 12 od
ukupno 15 vijećnika i da postoji kvorum.
Pitanja vijećnika:
A. Solić – što će biti sa Društveno-vatrogasnim domom Velika, bilo je govora da
će se dati u najam? Zakup državne zemlje? Što će biti sa stadionom i sa NK Papuk ako
budu morali otići sa stadiona?
V. Boban – Društveno-vatrogasni dom sam planirao dati na natječaj i u
koncesiju iz razloga što po pravilima Općina nije registrirana za ugostiteljsku djelatnost
već da bude servis građanima. Međutim, Dom se ne može dati nekome u najam ako nije
100% ispravan. Tamo je jedno brojilo struje i jedno brojilo potrošnje vode, nije etažiran
već je u vlasništvu DVD-a Velika. Pokrenuli smo etažiranje koje košta 14.000 kn, da
bude spremno dok država to ne izregulira i naručili smo stolove i stolice i do daljnjeg se
neće više ulagati u Dom. Sve to podliježe novim pravilima iznajmljivanja. Dio Doma
nije u našoj parceli i mora se legalizirati.
V. Potočanac – raspolaganje državnom zemljom po novom Zakonu prešlo je na
Agenciju za poljoprivredno zemljište. Skupljeno je 15-tak zahtjeva za zakup državne
zemlje na našem području. Moramo vidjeti da li zahtjevi odgovaraju i prikupiti potrebnu
dokumentaciju i sve se šalje u Agenciju. U Povjerenstvu su načelnik i S. Mindum.
V. Boban – za stadion se ništa službeno ne zna, ako dođe do nekih promjena to
će se znati. Pravo zaloga imaju Croatia osiguranje i Pro-kolekt. Dogovorit ćemo
pomoćni teren za NK Papuk ako budu morali izaći ili da igraju u Biškupcima ili
Trenkovu. Poslat ćemo jedan dopis Croatia osiguranju da vidimo što planiraju. Bilo je
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govora da je grupa investitora zainteresirana za preuzimanje stadiona, ali sada imamo i
većih problema.
M. Štokić – kod moje stare kuće u Velikoj, u S. Radića stoji kanalizacija i smrdi.
V. Boban – Stjepan Mindum će to zapisati pa će vidjeti. Tekija je preuzela
kanalizaciju i sada oni to moraju rješavati.
Izvod iz zapisnika:
Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika s prethodne
sjednice Općinskog vijeća te je isti JEDNOGLASNO usvojen.
Predsjednica je predložila
DNEVN I
1.
2.
3.
4.

RED

Polugodišnje izvješće o radu Općine Velika za razdoblje 01.07. do 31.12.2013.
Prijedlog Odluke o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Velika za 2013. godinu
Prijedlog Odluke o davanju na korištenje pokretnina i opreme provoditelju Programa
„Pomoć u kući“ za područje općine Velika
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman k.č.br. 2293
Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO
usvojen.

Točka 1. Polugodišnje izvješće o radu Općine Velika za razdoblje 01.07. do
31.12.2013.
Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijet
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Velika usvaja Izvješće o radu Općine Velika za
razdoblje 01.07. do 31.12.2013. godine.
II.
Ovaj Zaključak i Izvješće će se objaviti u“Službenom glasilu Općine Velika“.

Točka 2. Prijedlog Odluke o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Velika za 2013. godinu
Predsjednica ja dala riječ M. Dumančić koja je kratko obrazložila.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Solić, V. Boban i M.
Dumančić.
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Predsjednica je dala
JEDNOGLASNO donijeta

prijedlog

na

glasovanje

i

konstatirala

da

je

ODLUKA
o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

Točka 3. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje pokretnina i opreme
provoditelju Programa „Pomoć u kući“ za područje općine Velika
Predsjednica ja dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Solić i V. Boban.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je sa 11
GLASOVA ZA I 1 SUZDRŽANIM GLASOM donijeta
ODLUKA
o davanju na korištenje pokretnina i opreme provoditelju
Programa „Pomoć u kući“ za područje općine Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

Točka 4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman
k.č.br. 2293
Predsjednica je dala riječ S. Mindumu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o prodaji nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman k.č.br. 2293
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaključila 8. sjednicu
Općinskog vijeća u 20.05 sati.
ZAPISNIČAR:
_______________
Jadranka Čorak
PREDSJEDNICA:
_______________________
Antonija Pavlović

