
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                    

KLASA:021-02/18-06/04 

URBROJ:2177/08-01-18-2 

Velika, 07. lipnja 2018. 

 

  

 

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

 

 Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 07. lipnja 2018. godine u 

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

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

Ivković, Anamarija Sikirić, Dražen Kolundžić, Ivica Adžaga, Mario Vukoje, Pero 

Miholić, Anka Kraljević, Zorica Adžić, Alen Solić, Robert Radman, Marina Lukić i 

Željko Larva. 

Ostali nazočni: Vlado Boban, općinski načelnik, Ivica Potočanac, zamjenik 

načelnika i Jadranka Čorak, zapisničar. 

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

od ukupno 15 i da postoji kvorum. 

 

Pitanja vijećnika:  

M. Lukić – u Biškupcima prema Stražemanu tabla smeđe signalizacije stvara 

nepreglednost ceste. Trebalo bi je izmjestiti. 

V. Boban – vidjet ćemo sa Županijskom upravom za ceste da to srede. 

 

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. (dopuna) Prijedlog Odluke o ne usvajanju prigovora na prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području 

Općine Velika  

2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika 

3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa društvenog vlasništva – u općoj upotrebi 

 

Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO 

usvojen. 

 

 



Točka 1. Prijedlog Odluke o ne usvajanju prigovora na prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine 

Velika 

 

 

Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je detaljno obrazložio. 

Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali Ž. Larva, A. Solić i V. 

Boban. 

Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 

JEDNOGLASNO donijeta 

 

O D L U K A  

o ne usvajanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika 

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

 

 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika 

 

 

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

Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali M. Lukić i V. Boban. 

V. Boban je predložio da se uz Odluku donese i zaključak koji bi glasio: 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području 

Općine Velika usvojen je u nepotpunom tekstu iz razloga što nisu prikupljena sva 

potrebna mišljenja i očitovanja državnih i lokalnih tijela uprave zbog prekratkog 

zakonskog roka za izradu navedenog Programa.  

Predsjednica je dala prijedlog Odluke na glasovanje i konstatirala da je 

JEDNOGLASNO donijeta 

 

 

O D L U K A 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

u vlasništvu države na području Općine Velika 

(Odluka i Program su sastavni dio ovog zapisnika i nalaze se u prilogu.) 

 

 

 

 Predsjednica je dala prijedlog Zaključka na glasovanje i konstatirala da je 

JEDNOGLASNO donijet 

 

Z A K L J U Č A K  

 

 Program raspolaganja usvojen je u nepotpunom tekstu iz razloga što nisu 

prikupljena sva potrebna mišljenja i očitovanja državnih i lokalnih tijela uprave zbog 

prekratkog zakonskog roka za izradu navedenog Programa.  

 

 



Točka 3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa društvenog vlasništva  - u općoj 

upotrebi 

 

 Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koje je detaljno obrazložio. 

 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javi za riječ, dala je 

prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 

 

 

O D L U K A  

o ukidanju statusa društvenog vlasništva – u općoj upotrebi 

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

 

 

 

 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaključila 8. sjednicu 

Općinskog vijeća u 19.20 sati. 

 

        

ZAPISNIČAR: 

Jadranka Čorak 

PREDSJEDNICA: 

 

______________________ 

Antonija Pavlović 

 


