
 
 
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:021-02/13-06/06 
URBROJ:2177/08-01-13-2 
Velika, 30. listopada 2013. 
 
 

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

 sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 30. listopada 2013. godine u vijećnici 
Općine Velika, Trg bana J. Jelačića 34, Velika s početkom u 18.00 sati. 
 Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Vlado Vinčić, Ante Adžić, Dražen 
Kolundžić, Anka Kraljević, Pero Miholić, Darko Banović, Valentin Raguž, Mario 
Vukoje, Drago Petrinić, Josip Šipura, Alen Solić i Mirko Štokić.  
 Opravdali se: Ivan Matijević. 
 Neopravdano izostali: Predrag Vidović. 
 Ostali nazočni: Vlado Boban, općinski načelnik, Ivica Potočanac, zamjenik 
načelnika, Marina Dumančić, voditeljica Odsjeka za financije, Vjekoslav Potočanac, 
Tajnik Upravnog odjela, Stjepan Mindum, stručni suradnik za komunalne poslove i 
Jadranka Čorak, zapisničar. 
 Predsjednica je pozdravila nazočne i konstatirala da je sjednici nazočno 13 od 
ukupno 15 vijećnika i da postoji kvorum. 
 
 Pitanja vijećnika: 
 Predsjednica je pročitala pitanje vijećnika Alena Solića koje je dostavljeno 
29.10.2013.  u pisanom obliku za načelnika: 
 „Sa rashodovne i prihodovne strane obveze po sudskim presudama su nula 
kuna, a kako do kraja godine treba uplatiti po sporazumu, zanima me kako će se to 
riješiti?“ 
 V. Boban – u kontaktu smo s bankom za dug od 3.450.000,00 kn i u 
pregovorima smo s Požeško-slavonskom županijom gdje bi oni preuzeli taj dug za 
dug po presudi za sportsku dvoranu pri O.Š. „I. G. Kovačića“ u Velikoj. U kontaktu 
smo i s Krunoslavom Grošićem, direktorom Podravske banke d.d., a i da Županija ne 
uplati nama bi Banka produžila rok plaćanja. 
 A. Adžić – Stari grad Velika je u lošem stanju i livade u kanjonu Dubočanke 
također. Trebalo bi poslati zahtjev JU PP Papuk  neka se očituje kada će to dovesti u 
stanje za korištenje. 
 V. Boban – poslati ćemo zahtjev s rokom od 8 dana za očitovanje o stanju 
Starog grada i odmarališta. 
 
 Izvod iz zapisnika: 
 Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika s 
prethodne sjednice Općinskog vijeća te je isti JEDNOGLASNO usvojen. 
 

 



 2

 Predsjednica je predložila  
 

DNEVNI RED 
 

1.  Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 1-6. mjeseca 2013. 
2.  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2013. 
3.  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika 
4.  Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Velika 
5.  Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Velika 
6.  Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Stražeman k.č.br. 1749 
7.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika 

 
 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO usvojen. 
 
 
 
Točka 1. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 1-6. mjeseca 2013. 
 
 
 Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko izvijestio.  
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je 
Izvješće na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijet 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Općinsko vijeće usvaja Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 1-6. 
mjeseca 2013. godine. 
 Ovaj Zaključak i Izvješće će se objaviti u Službenom glasilu Općine Velika. 
 
 
 
Točka 2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika 
za 2013. 
 
 
 Predsjednica je dala riječ M. Dumančić koja je detaljno obrazložila. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali V. Boban i A. Solić. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO usvojen 
 

P O L U G O D I Š N J I  
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2013. godinu 

(Izvještaj je sastavni dio ovog zapisnika i  nalazi se u prilogu ovog zapisnika.) 
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Točka 3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Velika 
 
 
 Predsjednica je dala riječ V. Bobanu 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 izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika 

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

Točka 4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje 
Općine Velika 

 
 
 Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj je sudjelovao A. Adžić. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO usvojena 
 

O D L U K A 
o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Velika 

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

Točka 5. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za 
Općinu Velika 
 
 
 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. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 
 

O D L U K A 
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Velika 

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

Točka 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Stražeman k.č.br. 1749 
 
 
 Predsjednica je dala riječ V. Bobanu 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 raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Biškupcima 

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

Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika 
 
 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. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 
 

O D L U K A 
o izmjeni Statuta Općine Velika 

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

 Predsjednica je dala riječ A. Kraljević koja je upoznala vijećnike s 
događanjima u Dragi vezanim uz postavljanje ploče na Društvenom domu povodom 
obljetnice 100. godina od smrti slikara Miroslava Kraljevića, a koje će se održati 
10.11.2013. u 15.00 sati. 
 
 
 Predsjednica je zaključila 3. sjednicu Općinskog vijeća u 18.40 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNICA: 
 
 
_______________      ___________________ 
Jadranka Čorak      Antonija Pavlović 


