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REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                    

KLASA:021-02/18-06/07 

URBROJ:2177/08-01-18-2 

Velika, 11. listopada 2018. 

 

  

 

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

 

 sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 11. listopada 2018. 

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

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

Anamarija Sikirić, Dražen Kolundžić, Ivica Adžaga, Mario Vukoje, Pero Miholić, Anka 

Kraljević, Zo 

rica Adžić i Alen Solić.  

Ispričali se: Željko Larva, Robert Radman i Marina Lukić. 

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

načelnika, Marina Dumančić, stručni suradnik za financije, Stjepan Mindum, referent za 

komunalne poslove  i Jadranka Čorak, zapisničar. 

Predsjednica je pozdravila nazočne, utvrdila da je sjednici nazočno 11 vijećnika 

od ukupno 15 i da postoji kvorum. 

 

Pitanja vijećnika:  

A.Solić – kada će biti otvorenje Doma u Radovancima jer vidim da su radovi pri 

kraju? 

V. Boban – zacrtao sam si plan da otvorenje bude oko Dana Općine ove godine, 

ali nismo uspjeli jer sam očekivao više sredstava pomoći. Do sad smo dobili 700.000 

kn, a sada očekujemo još bar 300.000 do 400.000 kn. Datum otvorenja ovisi o 

tehničkom pregledu i prijemu nakon završetka radova pošto je to javna zgrada. Možda 

da priredimo otvorenje 02.12. povodom obljetnice pogibije hrvatskih branitelja na 

Papuku pa da se istovremeno otvori spomen ploča poginulom branitelju Zlomisliću na 

Domu.  

I. Adžaga – autobusna kućica u Trnovcu? To je trebalo biti gotovo još prije 

škole. 

V. Boban – ja sam doveo izvođače i smatrao da je to gotovo. S. Mindum će ih 

ujutro nazvati. 

P. Miholić – ograda oko groblja u Tornju? Tamo je neka zemlja dovezena. 

S. Mindum – financijska situacija nije sjajna ali vidjet ćemo što se može. Zemlju 

ćemo odvesti kad Presoflex gradnja bude gotova s radovima. 

 A. Kraljević – iza autobusnog stajališta je ostalo 30 cm koje još treba iskopati. 

V. Boban – Stjepan će to riješiti. Izgradnja nogostupa u Dragi ide u Nacionalni 

program sigurnosti u prometu. 

D. Kolundžić – na pružnom prijelazu u krivini u Veličkom polju je toliko narasla 

šikara da nema preglednosti prilikom izlaska na glavnu cestu. 

 V. Vinčić – kada će biti nogostup od Biškupaca do Stražemana? 
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V. Boban – prva je Draga to smo sad dogovorili. 

 A. Pavlović – kada će biti igralište kod stare škole u Biškupcima? Sljedeće 

godine kreće obnova zvonika crkve u Stražemanu, trebalo bi planirati donaciju Općine u 

2019. godini. 

V. Boban – to ćemo planirati za 2019. godinu. 

 

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.  Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2018. godine 

2.  Prijedlog Odluke o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Velika za 2018. godinu 

3.  Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu 

 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO 

usvojen. 

 

 

 

Točka 1. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. 

do 30.06.2018. godine 

 

 

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

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 Polugodišnje izvješće o radu Općinskog 

načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine. 

 

II. 

 Ovaj Zaključak i Izvješće objavit će se u „Službenom glasilu Općine Velika“. 

 

 (Polugodišnje izvješće načelnika je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 

 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Velika za 2018. godinu 
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Predsjednica je 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 je JEDNOGLASNO donijeta 

 

 

O D L U K A 

o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  

Proračuna Općine Velika za 2018. godinu  

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

 

 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu 

 

 

 Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio i predložio iznos 

od 1.000.000 kn za okvirni kredit. 

Predsjednica je dala riječ M. Dumančić koja je također kratko obrazložila. 

 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 odobrenju okvirnog kredita po žiro računu 

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

 

 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja za uporabu grba 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 davanju odobrenja za uporabu grba Općine Velika 

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

 

  

 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaključila 10. sjednicu 

Općinskog vijeća u 19.35 sati. 

 

ZAPISNIČAR: 

Jadranka Čorak 

PREDSJEDNICA: 

 

______________________ 

Antonija Pavlović 
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