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REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                    

KLASA:021-02/19-06/01 

URBROJ:2177/08-01-19-2 

Velika, 30. siječnja 2019. 

 

  

 

I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A 

 

 sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 30. siječnja 2019. godine u 

vijećnici Općine Velika, Zvonimirova 1A, Velika s početkom u 18.00 sati. 

 Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Dario Ivković, Vlado Vinčić, Anamarija 

Sikirić, Dražen Kolundžić, Zorica Adžić, Ivica Adžaga, Mario Vukoje, Pero Miholić, Anka 

Kraljević, Alen Solić, Željko Larva, Robert Radman i Marina Lukić. 

 Opravdali izostanak: Ivan Matijević. 

Ostali nazočni: Vlado Boban, općinski načelnik, Ivica Potočanac, zamjenik načelnika, 

Tomislav Galić, direktor Turističke zajednice Općine Velika  i Jadranka Čorak, zapisničar. 

Predsjednica je pozdravila nazočne, utvrdila da je sjednici nazočno 14 vijećnika od 

ukupno 15 i da postoji kvorum. 

 

Pitanja vijećnika:  

Ž. Larva – Dom Trenkovo da li je kandidiran i dokle se stiglo s tim? 

V. Boban – pozdravljam nazočne. Dom Trenkovo smo kandidirali na Mjeru 7.1. kao i 

proširenje Vrtića. Prioritet imaju vrtići i za to smo dobili pozitivnu odluku na 1,1 mil. kn, a za 

Dom Trenkovo rezultati bi trebali biti krajem ožujka. 

M. Lukić – prije je Agencija vodila naplatu Ugovora o privremenom korištenju, a sad je 

to u nadležnosti Općine. Da li ćemo dobivati uplatnice i kakva je procedura? 

V. Boban – nismo još dobili nikakve upute. Čeka se suglasnost Ministarstva 

poljoprivrede na Program raspolaganja. 

I. Potočanac – dobili smo upit od Katastra za izmjeru državnog poljoprivrednog 

zemljišta. Rok je 30 dana da se očitujemo. Prije se radila izmjera u Radovancima, Poljanskoj i 

Bratuljevcima. Molim vas da obavijestite poljoprivrednike na našem području da nam prijave 

gdje ima nesređenog stanja i da možemo sklopiti ugovor sa Katastrom za izmjeru i sređivanje 

katastarskih i gruntovnih podataka. 

 

Izvod iz zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća: 

Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika s prethodne sjednice 

Općinskog vijeća te je isti JEDNOGLASNO usvojen. 

 

Predsjednica je predložila 

 

DNEVNI RED 

 

1.  Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici 

u kampu 
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 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO usvojen. 

  

 

 

Točka 1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj 

jedinici u kampu 

 

 

Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 

Predsjednica je dala riječ T. Galiću koji je također 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 

 

 

O D L U K A 

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 

 

   

 Predsjednica je konstatirala je da je dnevni red iscrpljen i zaključila 12. sjednicu 

Općinskog vijeća u 18.10 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Jadranka Čorak 

PREDSJEDNICA: 

 

______________________ 

Antonija Pavlović 

 


