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:021-02/14-06/04
URBROJ:2177/08-01-14-2
Velika, 25. rujna 2014.
IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 25. rujna 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,
Ivan Matijević, Drago Petrinić, Valentin Raguž, Mario Vukoje, Darko Banović, Josip
Šipura, Ante Adžić, Pero Miholić, Alen Solić.
Opravdano izostali: Anka Kraljević i Mirko Štokić.
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:
Alen Solić – zašto se Općina nije prijavila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost za povećanje energetske učinkovitosti kuća?
V. Boban – rok za prijavu nije bio zada nego kada se popunila kvota
podvučena je crta i to je objavljeno na web stranici Fonda. Naš planirani udio u
sufinanciranju bio je vrlo mali i nisam htio ići na to, a da ne možemo sve ispoštivati
zbog obveza prema bankama. Požeško-slavonska županija raspisala je natječaj i svi
koji su se prijavili vjerojatno će dobiti sredstva. Natječaj Fonda nije gotov, nastavlja
se 2015. godine i tada ćemo se mi moći prijaviti.
Izvod iz zapisnika:
Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika s
prethodne sjednice Općinskog vijeća te je isti JEDNOGLASNO usvojen.
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Predsjednica je predložila
DNEVN I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RED

Prijedlog Odluke o donošenju polugodišnjeg izvještaja Općine Velika za 2014. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina na području Općine Velika
Prijedlog sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
Prijedlog Odluke o osnivanju jasličke odgojne skupine u Dječjem vrtiću „Velika“
Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red s dopunom
JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1. Prijedlog Odluke o donošenju polugodišnjeg izvještaja Općine Velika
za 2014. godinu
Predsjednica je dala riječ M. Dumančić koja je detaljno izvijestila.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali I. Matijević i V.
Boban.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je
JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o donošenju polugodišnjeg izvještaja Općine Velika za 2014. godinu
(Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu.)

Točka 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Predsjednica ja dala riječ V. Bobanu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Adžić, A. Solić, V.
Boban.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje
JEDNOGLASNO donijeta

i konstatirala da je

ODLUKA
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
(Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu.)
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Točka 3. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Velika
Predsjednica ja dala riječ V. Potočancu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o agrotehničkim mjerama te utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina na području Općine Velika
(Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu.)

Točka 4. Prijedlog sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je pozvala vijećnike da daju prijedloge.
I. Matijević – za suce porotnike Općinskog suda u Požegi predlažem:
1. Marica Gruić, Velika, Stjepana Radića 52
2. Melita Kolundžić, Velika, Nikole Tesle 21
3. Sinela Šnajder, Velika, Strossmayerova 33
4. Augustin Baltić, Stražeman 50
5. Milan Filipčević, Velika, Trg sv. Augustina 12
6. Jelena Buturac, Velika, Kralja Tomislava 27
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala da je JEDNOGLASNO donijet
PRIJEDLOG
sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
Za suce porotnike Općinskog suda u Požegi, Općina Velika predlaže:
1. Marica Gruić, Velika, Stjepana Radića 52
2. Melita Kolundžić, Velika, Nikole Tesle 21
3. Sinela Šnajder, Velika, Strossmayerova 33
4. Augustin Baltić, Stražeman 50
5. Milan Filipčević, Velika, Trg sv. Augustina 12
6. Jelena Buturac, Velika, Kralja Tomislava 27

Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
Predsjednica ja dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je također obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta
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ODLUKA
o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
(Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu.)

Točka 6. Prijedlog Odluke o osnivanju jasličke odgojne skupine u Dječjem vrtiću
„Velika“
Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o osnivanju jasličke odgojne skupine u Dječjem vrtiću „Velika“
(Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu.)
Predsjednica je dala riječ V. Bobanu.
V. Boban – zadnjih četiri godine smo radili na dokumentaciji za odvodnju
koju nikako nismo uspijevali predati Tekiji na upravljanje i izgradnju. Sada kad su se
promijenile zakonske odredbe dogovaramo izgradnju sa Tekijom d.o.o., Hrvatskim
vodama i Europskom unijom. Gotova je projektna dokumentacija za odvodnju
Trenkovo, Antunovac i Trnovac jer se oni mogu spojiti na pročistač Požega. U
Velikoj će se dovršiti ulice u kojima nije izgrađena kanalizacija, ali se mora raditi
nova dokumentacija. Sustav odvodnje Trenkovo-Antunovac-Trnovac mora biti gotov
do kraja 2018. godine.
Što se tiče izgradnje plinovoda Trenkovo-Vetovo kad bude gotova izgradnja
raditi će se vraćanje trase u prvobitno stanje.
Općina Velika je članica LAG-a i kao članicu Europska unija nas časti jednim
izletom u Portugal na trošak EU tako da znate kad otputujem 02.10.2014. da Općina
nije uplatila niti jedne lipe za to putovanje.
Predsjednica je dala riječ A. Adžiću.
A. Adžić – pred sobom imate poziv na 120. obljetnicu DVD-a Velika. Svi ste
pozvani i dobrodošli. Nadam se da ćemo imati potporu Općine i svih vas.
Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaključila 10. sjednicu
Općinskog vijeća u 20.00 sati.
ZAPISNIČAR:
_______________
Jadranka Čorak
PREDSJEDNICA:
_______________________
Antonija Pavlović

