REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OP INA VELIKA
Op insko vije e
KLASA:021-02/17-06/10
URBROJ:2177/08-01-17-2
Velika, 15. prosinca 2017.
IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 4. sjednice Op inskog vije a Op ine Velika održane 15. prosinca 2017.
godine u vije nici Op ine Velika, Velika, Zvonimirova 1A s po etkom u 18.00 sati.
Nazo ni: Antonija Pavlovi , predsjednica, Ivan Matijevi , Vlado Vin i , Dario
Ivkovi , Anamarija Sikiri , Dražen Kolundži , Ivica Adžaga, Mario Vukoje, Pero
Miholi , Anka Kraljevi , Zorica Adži , Alen Soli , Željko Larva i Marina Luki
(pristupila je sjednici nakon 5. to ke dnevnog reda).
Neopravdano izostali: Robert Radman.
Ostali nazo ni: Vlado Boban, op inski na elnik, Ivica Poto anac, zamjenik
na elnika, Marina Duman i , stru na suradnica za financije, Stjepan Mindum, referent
za komunalne poslove, Valentin Raguž, upravitelj vlastitog pogona i Jadranka orak,
zapisni ar.
Predsjednica je pozdravila nazo ne, utvrdila da je sjednici nazo no 13 vije nika
od ukupno 15 i da postoji kvorum.
Pitanja vije nika:
Ž. Larva – koliko je poslovnih prostora na stadionu u zakupu i koliko je Op ina
prihodovala od tog zakupa?
V. Boban – bilo je više natje aja. Sklopljen je jedan zakup i jedan je u postupku.
Imamo samo prihod od zakupa od Hrvatskog telekoma za odašilja i to je otprilike
3.000 kn. Natje aje za zakup objavljujemo stalno i ima zainteresiranih.
A. Soli – da li postoji mogu nost da se zakup da za 1 kunu uz uvjet da se
zaposli jedna osoba?
V. Boban – o tome smo ve pri ali i zakup je prvu godinu 1 kn. Zaboravio sam
dodati da je sklopljen jedan zakup poslovnog prostora za skladište. To nije proizvodna
djelatnost pa pla aju redovnu cijenu. Stjepane, koliko?
S. Minudm – u pitanju je Adžaga gradnja, zakupili su 38 m2 i pla at e 380,00
kn mjese no.
Ž. Larva – nisam zadovoljan odgovorom, molim pisani odgovor.
V. Boban – dobit ete pisani odgovor.
Izvod iz zapisnika:
Predsjednica – da li ima primjedbi na izvod iz zapisnika.
Ž. Larva – u to ki 1. prilikom glasovanja, piše da je bio 1 SUZDRŽAN GLAS,
ali bio je 1 GLAS PROTIV. Molim da se to ispravi.
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Predsjednica je navedeni ispravak dala na glasovanje i konstatirala da je
JEDNOGLASNO usvojen.
Predsjednica je predložila
DNEVN I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RED

Prijedlog Prora una Op ine Velika za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.
Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Op ine Velika za 2018. do 2020. godinu
Prijedlog Odluke o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Op ine Velika u
trgova kom društvu Tekija d.o.o., Požega
Prijedlog Odluke o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Op ine Velika u
trgova kom društvu Komunalac Požega d.o.o., Požega
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima s podru ja Op ine Velika
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Op ine Velika od 2016.
do 2019. godine
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o op inskim porezima Op ine Velika
Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO
usvojen.
To ka 1. Prijedlog Prora una Op ine Velika za 2018. godinu i projekcije za 2019. i
2020.
Predsjednica je dala rije V. Bobanu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je dala rije M. Duman i koja je tako er kratko izvijestila.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj je sudjelovalo A. Soli . Predsjednica je
dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je sa 12 GLASOVA ZA I 1 GLAS
PROTIV donijet
PRORA UN OP INE VELIKA ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.
(Prora un je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 2. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite
Predsjednica je dala rije V. Ragužu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije , dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta
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Analiza stanja sustava civilne zaštite
(Analiza je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 3. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Op ine Velika za 2018. do
2020. godinu
Predsjednica je dala rije V. Ragužu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije , dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijet
Plan razvoja sustava civilne zaštite Op ine Velika za 2018. do 2020. godinu
(Plan je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 4. Prijedlog Odluke o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Op ine
Velika u trgova kom društvu Tekija d.o.o., Požega

Predsjednica je dala rije V. Bobanu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj je sudjelovalo Ž. Larva, I. Matijevi , V.
Boban. Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je sa 12
GLASOVA ZA I 1 GLAS PROTIV donijeta
ODLUKA
o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Op ine Velika
u trgova kom društvu Tekija d.o.o. Požega
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 5. Prijedlog Odluke o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Op ine
Velika u trgova kom društvu Komunalac Požega d.o.o., Požega
Predsjednica je dala rije V. Bobanu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije , dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je sa 12 GLASOVA ZA I 1 GLAS PROTIV
donijeta
ODLUKA
o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Op ine Velika
u trgova kom društvu Komunalac Požega d.o.o. Požega
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
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Sjednici je pristupila Marina Luki tako da je sada nazo no 14 vije nika od
ukupno 15.

To ka 6. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima s podru ja Op ine
Velika
Predsjednica je dala rije V. Bobanu koji je kratko izvijestio i predložio izmjenu
lanka 3. na na in da se studentima koji studiraju izvan županije prebivališta dodijeli
500,00 kn stipendije mjese no, umjesto prvo predloženih 400,00 kn.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali Ž. Larva i V. Boban.
Predsjednica je dala prijedlog predlagatelja V. Bobana, za izmjenu lanka 3.
Odluke, na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO USVOJEN.
Predsjednica je dala izmijenjeni prijedlog Odluke na glasovanje i konstatirala da
je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o dodjeli stipendija studentima s podru ja Op ine Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Op ine
Velika od 2016. do 2019. godine
Predsjednica je dala rije S. Mindumu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o usvajanju Strategije upravljanja imovinom
Op ine Velika od 2016. do 2019. godine
(Odluka i Strategija su sastavni dio ovog zapisnika i nalaze se u prilogu.)

To ka 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o op inskim porezima Op ine
Velika
Predsjednica je dala rije M. Duman i koja je kratko izvijestila.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta
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ODLUKA
o izmjenama Odluke o op inskim porezima Op ine Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju ila 4. sjednicu
Op inskog vije a u 18.45 sati.
ZAPISNI AR:
Jadranka orak

PREDSJEDNICA:
_______________________
Antonija Pavlovi

