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REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                    

KLASA:021-02/18-06/05 

URBROJ:2177/08-01-18-2 

Velika, 18. lipnja 2018. 

 

  

 

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

 

 Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 18. srpnja 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, Marina Lukić i Željko Larva.  

Ispričali se: Robert Radman. 

Ostali nazočni: Ivica Potočanac, zamjenik načelnika i Jadranka Čorak, 

zapisničar. 

Predsjednica je pozdravila nazočne, utvrdila da je sjednici nazočno 14 vijećnika 

od ukupno 15 i da postoji kvorum. 

 

Pitanja vijećnika:  

Ž. Larva – poljski putevi u Trenkovu, u lošem su stanju i godinama nije ništa 

rađeno. Da li je bilo upita građana i da li će se nešto raditi po tom pitanju? 

I. Potočanac – ono što je predviđeno u Proračunu radit će se, a ne znam, kakav je 

plan i rokovi. 

A. Solić – što je bilo sa državnim zemljištem? 

I. Potočanac – još ništa, gužva je u Županiji. 

 

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 

 

Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO 

usvojen. 

1.  Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Velika 

2.  Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine 

Velika – Društveni dom Trenkovo 

3.  Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine 

Velika – Dječji vrtić Velika 
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Točka 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Velika 

 

 

Predsjednica je dala riječ I. 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 dodjeli javnih priznanja Općine Velika 

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

 

 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području općine Velika – Društveni dom Trenkovo 

 

 

Predsjednica je dala riječ I. Potočancu koji je kratko obrazložio. 

Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali Ž. Larva i I. Potočanac. 

Predsjednica je dala prijedlog Odluke na glasovanje i konstatirala da je 

JEDNOGLASNO donijeta 

 

 

O D L U K A 

o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Velika  

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

 

 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području općine Velika – Dječji vrtić Velika 

 

 

 Predsjednica je dala riječ I. 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 davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Velika  

 

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

 

 

 

 Predsjednica je izvijestila Općinsko vijeće da je vijećnik Robert Radman 

dostavio obavijest da od 19.07.2018. u Općinskom vijeću Općine Velika obnaša svoju 

dužnost kao nezavisni vijećnik odnosno da je istupio iz nezavisne liste Preporod. 
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 Z. Adžić – predlažem da se organiziraju projekcije igranih  filmova na 

otvorenom kod stadiona u Velikoj. 

 I. Potočanac – Općina sama ne može to organizirati već bi trebala neka udruga i 

to se plaća. Vidjet ćemo. 

 

A.Kraljević – u Dragi je izgrađena sjenica i bit će uskoro i pecalo, za sve koji se 

žele družiti. 

 

 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaključila 9. sjednicu 

Općinskog vijeća u 19.18 sati. 

 

        

ZAPISNIČAR: 

Jadranka Čorak 

PREDSJEDNICA: 

 

______________________ 

Antonija Pavlović 

 


