
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA VELIKA 
Trg bana J. Jelačića 34, p.p. 27, 34330 Velika 
Tel:034-233-033, fax:034-313-033 

 
KLASA:021-02/13-06/05 
URBROJ:2177/08-01-13-2 
Velika, 02. kolovoza 2013. 
 
 
 

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

 sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 02. kolovoza 2013. 
godine u vijećnici Općine Velika, Trg bana J. Jelačića 34, Velika, s početkom u 18.00 
sati. 
 Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Vlado Vinčić, Dražen Kolundžić, 
Valentin Raguž, Ante Adžić, Josip Šipura, Mario Vukoje, Pero Miholić, Anka 
Kraljević, Darko Banović, Drago Petrinić, Mirko Štokić i Predrag Vidović. 
 Opravdali se: Vlado Boban, općinski načelnik, Ivan Matijević i Alen Solić, 
vijećnici. 
 Ostali nazočni: Ivica Potočanac, zamjenik općinskog načelnika, Vjekoslav 
Potočanac, Tajnik Upravnog odjela i Jadranka Čorak, zapisničar. 
 Predsjednica je pozdravila nazočne i ispričala se u ime općinskog načelnika 
koji je na godišnjem odmoru. Konstatirala je da je sjednici nazočno 13 od ukupno 15 
vijećnika i da postoji kvorum. 
  
 Pitanja vijećnika: 
 Predsjednica je konstatirala da nema pitanja vijećnika. 
 
 
 Izvod iz zapisnika s prethodne sjednice: 
 Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na zapisnik s prethodne 
sjednice te je isti JEDNOGLASNO usvojen. 
 
 
 Predsjednica je predložila 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 
2.  Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
3.  Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Velika 
4.  Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj 
5.  Suglasnost na Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini 
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 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red s dopunom pod točkom 2. 
JEDNOGLASNO usvojen. 
 
 
 
Točka 1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 
 
 
 Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.  
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj je sudjelovao I. Potočanac. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijeta 
 

O D L U K A 
o priključenju na komunalne vodne građevine 

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

Točka 2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
 
 
 Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.  
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je 
prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 
  

O D L U K A 
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

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

Točka 3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Velika 
 
 
 Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio i napomenuo 
da se za svakog kandidata glasuje posebno.  
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj je sudjelovao I. Potočanac. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o dodjeli javnih priznanja Općine Velika 

 
 i to sljedećim kandidatima: 

 
1. Mirko Roginić za počasnog građanina – JEDNOGLASNO 
2. Franjo Bujan, nagrada za životno djelo – JEDNOGLASNO 
3. OPG Marin Jogun, nagrada za rad u gospodarstvu – JEDNOGLASNO 
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4. OPG Josip Lukić, nagrada za rad u gospodarstvu – JEDNOGLASNO 
5. Davor Bašić, nagrada na rad u sportu – JEDNOGLASNO 
6. Branko Brižić, nagrada za radu u sportu – JEDNOGLASNO 
7. Antun Sekulić, nagrada za društveni rad – JEDNOGLASNO 
8. Marija Tomašević, nagrada za društveni rad – JEDNOGLASNO 
 

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

Točka 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj 
 
 
 Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.  
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je 
prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 
 

O D L U K A 
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
Točka 5. Suglasnost na Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini 
 
 
 Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.  
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je 
prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO dana 
 

S U G L A S N O S T 
na Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini 

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

 
  
 Predsjednica je zaključila 2. sjednicu Općinskog vijeća u 18.30 sati. 

 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
 
_______________ 
Jadranka Čorak 

PREDSJEDNICA: 
 

_______________________
Antonija Pavlović 

 


