
 
 
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:021-02/13-06/07 
URBROJ:2177/08-01-13-2 
Velika, 21. studeni 2013. 
 
 

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

 sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 21. studenog 2013. 
godine u vijećnici Općine Velika, Trg bana J. Jelačića 34, Velika s početkom u 19.00 
sati. 
 Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Dražen Kolundžić, Ivan Matijević, 
Valentin Raguž, Ante Adžić, Josip Šipura, Marko Vukoje, Pero Miholić, Anka 
Kraljević, Darko Banović, Drago Petrinić, Alen Solić i Mirko Štokić. 
 Opravdali se: Vlado Vinčić. 
 Neopravdano izostali:  Predrag Vidović. 
 Ostali nazočni: Vlado Boban, općinski načelnik, Ivica Potočanac, zamjenik 
načelnika, Vjekoslav Potočanac, tajnik Upravnog odjela i Jadranka Čorak, zapisničar. 
 Predstavnici građana: Jelena Matajić Duvnjak. 
  
 Predsjednica je pozdravila nazočne, a posebno predstavnicu građana, 
konstatirala da je sjednici nazočno 13 od ukupno 15 vijećnika i da postoji kvorum. 
 
 
 Pitanja vijećnika: 
 A. Solić – koliko će se smanjiti Proračun ako se ukine područje posebne 
državne skrbi? 
 V. Boban – o tome razgovaramo proteklih 20 dana. Dakako da nas to ne 
veseli. Naš Proračun će biti oko 1 do 1,5 mil. kuna manji, ali to nije točna procjena 
dok se Zakon ne usvoji. Radi se o beneficijama koje mi nismo ni imali, ali svakako 
nije dobro. Obratili smo pažnju kod izrade Proračuna da idemo sa jednom rezervom 
jer smo i prije tako radili zbog dugova koje imamo. Povrat poreza je velika stvar za 
Proračun, a sada ga ima sve manje. Uglavnom, smanjenje će ići postepeno. 
 A. Solić – da li će se raditi rebalans ili se Proračun dobro punio? 
 V. Boban – rebalans ćemo raditi paralelno sa proračunom za 2014. Ostvarenje 
Proračuna 19.11. 2013. je 7.600.000 kn ili 70%. Do kraja godine još može doći dosta 
prihoda kao što je bilo i prijašnjih godina pa bi moglo biti i bolje izvršenje. Ako 
završimo godinu za indeksom od 70% to će biti dobro,a onda može biti samo još 
bolje. 
   
 Izvod iz zapisnika: 
 Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika s 
prethodne sjednice Općinskog vijeća te je isti JEDNOGLASNO usvojen. 
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 Predsjednica je predložila  
 

DNEVNI RED 
 

1.  Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Velika za 2012. godinu 
2.  Prijedlog Odluke o diobi Tekije d.o.o., Požega 
3.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
4.  Dodatak: Prijedlog Odluke o usvajanju Dodatka Vansudske nagodbe između 

Podravske banke d.d. i Općine Velika 
5.  Dodatak: Prijedlog Odluke o davanju suglasnost na sudsku nagodbu između 

Osiguranja Helios d.d. i Općine Velika 
 
 

 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO usvojen.  
 
 
 
Točka 1. Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Velika za 2012. godinu 
 
 
 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 donijet 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Velika usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji 
poslovanja Općine Velika za 2012. godinu koje je izradio Državni ured za reviziju, 
Područni ured Požega, studeni 2013. 
 

II. 
 Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu Općine Velika“. 
 
 
 
Točka 2. Prijedlog Odluke o diobi Tekije d.o.o., Požega 

 
 

 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 diobi Tekije d.o.o., Požega 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Velika daje suglasnost na  Odluku o imenovanju 
predstavnika Općine Velika u Skupštinu Tekije d.o.o., Požega, Klasa:022-05/13-
01/19, Urbroj:2177/08-02-13-4 od 20. studenog 2013. godine. 
 

II. 
 Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu Općine Velika“. 
 
 

 
Točka 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine 

 
 

 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 Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

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

 
Točka 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Dodatka Vansudske nagodbe između 
Podravske banke d.d. i Općine Velika 

 
 Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Solić i V. Boban. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijeta 
 

O D L U K A 
o usvajanju Dodatka Vansudske nagodbe između  

Podravske banke d.d. i Općine Velika 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 

Točka 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sudsku nagodbu između 
Osiguranja Helios d.d. i Općine Velika 
 
  
 Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Solić i V. Boban. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijeta 
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O D L U K A 
o davanju suglasnosti na sudsku nagodbu između  

Osiguranja Helios d.d. i Općine Velika 
(Odluka o sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
 
 

 Predsjednica je zaključila 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika u 19.40 
sati. 
 
 
 
ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNICA: 
 
 
_______________       ________________ 
Jadranka Čorak       Antonija Pavlović 


