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REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                    

KLASA:021-02/19-06/02 

URBROJ:2177/08-01-19-2 

Velika, 20. ožujka 2019. 

 

  

 

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

 

 sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 20. ožujka 2019. godine u 

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

 Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Ivan Matijević, Dario Ivković, Vlado Vinčić, 

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

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

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

Valentin Raguž, Savjetnik u JUO, Marina Dumančić, Stručni suradnik za financije, Stjepan 

Mindum, komunalni redar  i Jadranka Čorak, zapisničar. 

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

ukupno 15 i da postoji kvorum. 

 

Pitanja vijećnika:  

A. Solić – dokle su došli pregovori s Petrićem za kupnju zgrade Požeške doline na Trgu 

Sv. Augustina u Velikoj? 

V. Boban – pozdravljam nazočne. Nismo se još našli i to stoji otvoreno. Malo smo stali s 

tim. 

 

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.  Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.07. do 31.12.2018. 

2.  Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Velika za 2018. godinu 

3.  Prijedlog Programa razvoja gospodarstva Općine Velika 

4.  Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Velika  

5.  Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 

invaliditetom na području Općine Velika za razdoblje od 2018. – 2020. godine 

6.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Velika 

7.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Općine 

Velika 

8.  Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2019. godini 
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9.  Prijedlog Odluke o uporabi i zaštiti grba i zastave Općine Velika 

10.  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju  

a) k.č.br. 1232 k.o. Stražeman 

b) k.č.br. 855dio k.o. Draga  

c) k.č.br. 981/1 k.o. Velika - ponovljeni  

   

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

  

 

 

Točka 1. Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.07. do 

31.12.2018. 

 

 

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 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Velika usvaja Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine. 

 

II. 

 Ovaj Zaključak i Izvješće objavit će se u „Službenom glasilu Općine Velika“. 

  

        

 Predsjednica je konstatirala da je sjednici pristupila Anamarija Sikirić tako da je sjednici 

sada nazočno 15 vijećnika. 

 

 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Velika za 2018. godinu 

 

 

 Predsjednica je dala riječ M. Dumančić koja je kratko obrazložila. 

 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali M. Lukić, V. Boban i M. 

Dumančić.  

 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 

donijeta 
 

 

O D L U K A 

o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2018. godinu 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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Točka 3. Prijedlog Programa razvoja gospodarstva Općine Velika 

 

 

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

 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Solić i V. Raguž.  

Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijet 

 

 

P R O G R A M 

razvoja gospodarstva Općine Velika 

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

 

 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Velika 

 

 

 Predsjednica je dala riječ V. Ragužu 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 

 

 

O D L U K A 

o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Velika 

(Odluka i Procjena su sastavni dio ovog zapisnika i nalaze se u prilogu.) 

 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 

invaliditetom na području Općine Velika za razdoblje od 2018. – 2020. godine 

 

 

Predsjednica je dala riječ V. Ragužu 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 

 

 

O D L U K A 

o usvajanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom  

na području Općine Velika za razdoblje od 2018. – 2020. godine 

 (Odluka i Strategija su sastavni dio ovog zapisnika i nalaze se u prilogu.) 

 

 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine 

Velika 

 

 

Predsjednica je dala riječ S. Mindumu koji je kratko obrazložio. 

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



4 

 

 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  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Velika 

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

 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

Općine Velika 

 

 

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 

 

 

O D L U K A 

o  izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Velika 

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

 

 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2019. godini 

 

 

 Predsjednica je dala riječ M. Dumančić koja je kratko obrazložila. 

 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 rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2019. godini 

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

 

 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o uporabi i zaštiti grba i zastave Općine Velika 

 

 

 Predsjednica je dala riječ V. Ragužu 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 

 

 

O D L U K A 

o uporabi i zaštiti grba i zastave Općine Velika 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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Točka 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju  

a) k.č.br. 1232 k.o. Stražeman 

b) k.č.br. 855dio k.o. Draga  

c) k.č.br. 981/1 k.o. Velika - ponovljeni  

 

 

Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio točke a) i b) dok je točku c) 

povukao s dnevnog reda. 

 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je prijedloge 

redom na glasovanje.  

a) Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 

 

 

O D L U K A 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju k.č.br. 1232 k.o. Stražeman 

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

 

 

b) Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 

 

 

O D L U K A 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju k.č.br. 855dio k.o. Draga 

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

 

 

 

 Predsjednica je konstatirala je da je dnevni red iscrpljen i zaključila 13. sjednicu 

Općinskog vijeća u 18.25 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Jadranka Čorak 

PREDSJEDNICA: 

 

______________________ 

Antonija Pavlović 

 


