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:021-02/13-06/08
URBROJ:2177/08-01-13-2
Velika, 18. prosinca 2013.
IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 18.prosinca 2013.
godine u vijećnici Općine Velika, Trg bana J. Jelačića 34, Velika s početkom u 19.00
sati.
Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Dražen Kolundžić, Vlado Vinčić,
Ivan Matijević, Anka Kraljević, Drago Petrinić, Josip Šipura, Valentin Raguž, Mario
Vukoje, Darko Banović, Ante Adžić, Pero Miholić, Alen Solić i Mirko Štokić.
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, komunalni redar i Jadranka Čorak,
zapisničar.
Predstavnici građana: Jelena Matajić Duvnjak.
Predsjednica je pozdravila nazočne, a posebno načelnika, zamjenika,
službenike Općine Velika i predstavnicu građana. Konstatirala je da je sjednici
nazočno 14 od ukupno 15 vijećnika i da postoji kvorum.
Pitanja vijećnika:
Predsjednica je konstatirala da nema pitanja vijećnika.
Izvod iz zapisnika:
Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika s
prethodne sjednice Općinskog vijeća te je isti JEDNOGLASNO usvojen.
Predsjednica je predložila
DNEVN I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RED

Prijedlog Odluke o usvajanju prijedloga Vansudske nagodbe između Požeškoslavonske županije i Općine Velika
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
Prijedlog Proračuna Općine Velika za 2014. godinu
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Velika
Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Velika
Prijedlog Zaključka o uvjetima prodaje nekretnine u k.o. Stražeman
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Predsjednica je nakon
JEDNOGLASNO usvojen.

glasovanja

konstatirala

da

je

dnevni

red

Točka 1. Prijedlog Odluke o usvajanju prijedloga Vansudske nagodbe između
Požeško-slavonske županije i Općine Velika
Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali V. Boban, M.
Dumančić i A. Solić.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je
JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o usvajanju prijedloga Vansudske nagodbe između
Požeško-slavonske županije i Općine Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
Točka 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
Predsjednica ja 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 su JEDNOGLASNO donijete
I. izmjene i dopune Proračuna
Općine Velika za 2013. godinu
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
Točka 3. Prijedlog Proračuna Općine Velika za 2014. godinu
Predsjednica je dala riječ V. Bobanu i M. Dumančić koji su obrazložili
prijedlog.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Solić, V. Potočanac,
V. Boban i I. Potočanac.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je
JEDNOGLASNO donijet
PRORAČUN
Općine Velika za 2014. godinu
(Proračun je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
Točka 4. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine
Velika
Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.
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Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali D. Kolundžić, V.
Boban i V. Potočanac.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je
JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
Točka 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
Velika
Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio uz napomenu
da se prijedlog mijenja pod točkom 7. Dejan Matijević, zapovjednik DVD Velika i
točkom 9. Ante Adžić, DVD Velika.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanje Općine Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
Točka 6. Prijedlog Zaključka o uvjetima prodaje nekretnine u k.o. Stražeman
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
ZAKLJUČAK
I.
Na temelju Odluke o prodaji nekretnine, Klasa: 940-01/10-01/21,
Urbroj:2177/08-02-13-11 od 04.12.2013. godine na iznos ponuđene cijene 37.000,00
kn, Općinsko vijeće prihvaća radove na temelju potvrde o izvedenim radovima od
strane Caritas-a Požeške biskupije u iznosu 31.250,61 kn koji su uloženi u predmetnu
nekretninu kako bi ista bila osposobljena za korištenje i život ljudi u njoj, te se
navedeni iznos oduzima od ukupne cijene.
Luca Ramljak, Tina Ujevića 3, Velika dužna je uplatiti preostali iznos do
37.000,00 kn za kupnju navedene nekretnine.
II.
Potvrda o izvedenim radovima te Odluka o prihvaćanju ponude sastavni su dio
ovog Zaključka.
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III.
Ovaj Zaključak izdaje se uz uvjet da se Ugovor o prodaji nekretnine pod
uvjetima iz stavka I. ovog Zaključka potpiše ako Luca Ramljak, kao najpovoljniji
ponuditelj, prihvaća Idejni projekt formiranja građevne čestice te izgradnje pristupnog
puta na novoformiranoj građevnoj čestitci, Biškupci br. 59/10 izrađenog po
Zajednički projektantski ured Tamara Rusović i Lidija Jug te da se novoformirana
čestica izdvoji od sadašnje te postane vlasništvo Općine Velika.
Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaključila 5. sjednicu
Općinskog vijeća u 19.50 sati.
ZAPISNIČAR:
_______________
Jadranka Čorak
PREDSJEDNICA:
_______________________
Antonija Pavlović

