REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OP INA VELIKA
Op insko vije e
KLASA:021-02/18-06/03
URBROJ:2177/08-01-18-2
Velika, 16. svibnja 2018.
IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 7. sjednice Op inskog vije a Op ine Velika održane 16. svibnja 2018. godine
u vije nici Op ine Velika, Velika, Zvonimirova 1A s po etkom u 19.00 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 , Robert Radman, Marina Luki i
Željko Larva.
Ostali nazo ni: Vlado Boban, op inski na elnik, Ivica Poto anac, zamjenik
na elnika, Marina Duman i , stru ni suradnik 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 15 vije nika
od ukupno 15 i da postoji kvorum.
Pitanja vije nika:
Ž. Larva – koji su aktualni projekti trenutno u realizaciji?
V. Boban – pozdravljam nazo ne. Vi ste danas dobili izvješ e o radu za
razdoblje 01.07-31.12.2017. godine, a o ovome što se danas doga a bit e u izvješ u za
sljede e razdoblje.
Ž. Larva – zanima me koji su projekti trenutno u realizaciji?
V. Boban – ima ih puno i dobit ete pisani odgovor na sljede oj sjednici.
Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Op inskog vije a:
Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika sa 6.
sjednice Op inskog vije a te je isti JEDNOGLASNO usvojen.
Predsjednica je predložila
DNEVN I
1.
2.
3.

RED

Polugodišnje izvješ e o radu Op inskog na elnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2017.
Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una Op ine
Velika za 2017. godinu
Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Op ine Velika za
razdoblje 2018-2023. godine

2
4.
5.

Prijedlog Odluke o uvjetima, na inu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Op ine Velika
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju lana Upravnog vije a Javne vatrogasne
postrojbe Požeško-slavonske županije
Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO
usvojen.
To ka 1. Polugodišnje izvješ e o radu Op inskog na elnika za razdoblje 01.07. do
31.12.2017.
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 14 GLASOVA ZA I 1 SUZDRŽAN
GLAS donijet
ZAKLJU AK
Op insko vije e Op ine Velika usvaja Polugodišnje izvješ e o radu Op inskog
na elnika Op ine Velika za razdoblje 01.07.-31.12.2017. godine.
Ovaj Zaklju ak i Izvješ e e se objaviti u Službenom glasilu Op ine Velika.

To ka 2. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una
Op ine Velika za 2017. godinu
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
ODLUKA
o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una
Op ine Velika za 2017. godinu
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Op ine
Velika za razdoblje 2018-2023. godine
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

3
ODLUKA
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Op ine Velika
za razdoblje 2018-2023. godine
(Odluka i Plan su sastavni dio ovog zapisnika i nalaze se u prilogu.)

To ka 4. Prijedlog Odluke o uvjetima, na inu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Op ine Velika
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 uvjetima, na inu i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Op ine Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 5. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju lana Upravnog vije a
Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije
Predsjednica je dala rije V. Bobanu koji je predložio Valentina Raguža za lana
JVP Požeško-slavonske županije umjesto Tomislava Gali a.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je
JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o razrješenju i imenovanju lana Upravnog vije a
Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
V. Boban – pozivam sve lanove Op inskog vije a do u na Smotru folklora.
Tako er pozivam sve da predlože osobe koje su svojim radom i zalaganjem za našu
zajednicu zaslužni za dodjelu javnih priznanja povodom 25. obljetnice osnivanja Op ine
Velika. Javni poziv je otvoren do 30.06.2018.
Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju ila 7. sjednicu
Op inskog vije a u 19.20 sati.
ZAPISNI AR:
Jadranka orak

PREDSJEDNICA:
Antonija Pavlovi

