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REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                    

KLASA:021-02/19-06/07 

URBROJ:2177/08-01-19-2 

Velika, 19. rujna 2019. 

 

  

 

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

 

 

 sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 19. rujna 2019. godine u 

vijećnici Općine Velika, Zvonimirova 1A, Velika s početkom u 19.00 sati. 

 Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Ivan Matijević, Vlado Vinčić, Dražen 

Kolundžić, Ivica Adžaga, Zorica Adžić, Anamarija Sikirić, Dario Ivković, 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 i Jadranka 

Čorak, zapisničar. 

Predsjednica je pozdravila nazočne, utvrdila da je sjednici nazočno 15 vijećnika od 

ukupno 15 i da postoji kvorum. 

 

 

Pitanja vijećnika:  

Ž. Larva – javni poziv za potporu gospodarstvu, dokle se došlo s tim? 

V. Raguž – još uvijek prikupljamo prijave. Došlo je petnaestak prijava i sve su za istu 

vrstu potpore tako da ćemo pričekati kraj prikupljanja prijava i napraviti preraspodjelu planiranih 

sredstava tako da svi dobiju potporu.  

I. Adžaga – kanalizacija u Trenkovu i Trnovcu, rečeno je da će radovi krenuti u 

kolovozu? 

V. Boban – nije do nas, radove je naručila Tekija d.o.o., Požega. 

Ž. Larva – izvođač radova je Promet građenje d.o.o., Požega i oni su ovih dana obišli 

gradilište. Sada se rade izvedbeni planovi i to je procedura koja se mora odraditi tako da će sami 

radovi vjerojatno krenuti krajem godine. 

I. Matijević – dom u Trenkovu? 

V. Boban – nadzor je Ž. Larva. Projektant nije predvidio bočne zidove u projektu, a 

trebalo bi ih srušiti i ponovo od temelja izgraditi zbog statike i vlage. Novi zidovi bi bili uži i 

dobilo bi se više prostora u vatrogasnom spremištu doma. Svi su pristali na to proširenje pa 

čekamo izmjenu projekta i uskoro bi radovi mogli početi. 

A. Pavlović – vidim da su došli izvođači i u Biškupce? 

V. Boban – od ovog ponedjeljka će krenuti radovi. Čekali smo suglasnosti susjeda. 

A. Pavlović – da li se mogu početi pripremati prijedlozi za uvrštenje u plan Proračuna za 

iduću godinu. 

V. Boban – da. 

M. Dumančić – može. 
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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 o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01-

30.06.2019. godine 

2.  Prijedlog Odluke o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Velika za 2019. godinu 

3.  Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području općine Velika 

4.  Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Požeško-

slavonske županije 

5.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika 

6.  Prijedlog 

a) Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Velika 

b) Rješenja o imenovanju zamjenice ravnateljice Dječjeg vrtića Velika 

7. Dopuna Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića 

Velika 

8. Dopuna Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Velika 

 

 

 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red uz dopunu od dvije točke 

JEDNOGLASNO usvojen. 

  

 

 

Točka 1. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01-30.06.2019. 

godine 

 

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 U Č A K 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Velika usvaja Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine. 

 

II. 

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

 

(Polugodišnje izvješće je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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Točka 2. Prijedlog Odluke o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Velika za 2019. godinu 

 

 

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

 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali Ž. Larva i V. Boban. 

 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 

donijeta 

 

 

O D L U K A 

o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2019. godinu 

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

 

 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području općine Velika 

 

 

 Predsjednica je dala riječ I. Potočancu 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 donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 

 na području općine Velika 

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

 

 

 

Točka 4. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Požeško-slavonske 

županije 

 

 

 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 donijet 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Velika primilo je na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 

jedinica lokalne samouprave na području Požeško-slavonske županije izrađeno po Državni ured 

za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, srpanj 2019. 

 

II. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasilu Općine Velika“. 
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Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika 

 

 

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

 V. Boban je dodatno 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 ustrojstvu i djelokrugu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika  

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

 

 

 

Točka 6. Prijedlog 

a) Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Velika 

b) Rješenja o imenovanju zamjenice ravnateljice Dječjeg vrtića Velika 

 

 

 

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

 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali M. Lukić, Ž. Larva, A. Pavlović i 

V. Boban. 

 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 

donijeta 

 

a) 

O D L U K A 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Velika 

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

 

 

b) 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Velika primilo je na znanje Odluku Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Velika o imenovanju Mire Adžić za zamjenicu ravnateljice Dječjeg vrtića Velika. 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića 

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  
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O D L U K A 

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama  

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Velika 

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

 

 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Velika 

 

 

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

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

Dumančić. 

 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 

donijeta 

 

O D L U K A 

o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu 

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

 

 

 Predsjednica je konstatirala je da je dnevni red iscrpljen i zaključila 16. sjednicu 

Općinskog vijeća u 19.35 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Jadranka Čorak 

PREDSJEDNICA: 

 

______________________ 

Antonija Pavlović 

 


