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REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                    

KLASA:021-02/18-06/08 

URBROJ:2177/08-01-18-2 

Velika, 11. prosinca 2018. 

 

  

 

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

 

 sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 11. prosinca 2018. godine u 

vijećnici Općine Velika, Zvonimirova 1A, Velika s početkom u 18.00 sati. 

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

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

Kraljević, Alen Solić, 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, Valentin Raguž, voditelj komunalnog pogona, Tomislav Galić, direktor Turističke 

zajednice Općine Velika  i Jadranka Čorak, zapisničar. 

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

ukupno 15 i da postoji kvorum. 

 

Pitanja vijećnika:  

A. Solić – vidio sam vijest da je Općini Velika odobren besplatni WI-FI. Gdje će to biti 

postavljeno, u centru Velike ili u turističkom dijelu? 

V. Boban – uspjeli smo kliknuti na vrijeme i dobili smo besplatni WI-FI za četiri lokacije. 

Prijedlog je da ih rasporedimo po cijeloj općini i to u Trenkovu kod škole, u Velikoj kod škole i 

u Biškupcima kod škole, gdje ima djece, ako treba još negdje, možemo dokupiti još lokacija. 

Kad budemo znali koji su uvjeti za provedbu tog projekta, onda ćemo sve detaljno isplanirati. 

D. Ivković – što je sa radovima u Frankopanskoj ulici u Velikoj i na Domu u 

Radovancima, kad će biti gotovo? 

V. Boban – Stjepan Mindum i ja smo poslali upit prema izvođaču. Od početka su radovi 

išli dobro, ali počeli su se nagomilavati problemi. Uputili smo upozorenje Prometu da ćemo 

aktivirati zadužnicu ako ne nastave radove. Nakon toga su krenuli sa radovima. Ništa nije 

problem kao Frankopanska ulica. Za cestu u Radovancima ima vremena do veljače, ali 

Frankopanska je stvarno loša. Tekija je izabrala te izvođače kao najpovoljnije. 

 M. Lukić – što je sa poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH? 

V. Boban – bilo je nekih ispravaka, još nismo dobili suglasnost i čekamo.  

I. Adžaga – što je sa nasipanjem putova u Trnovcu? 

V. Boban – to je pitanje u redu, ali nije vrijeme za nasipanje, to ćemo na proljeće. Još ću 

pod točkom izvješća Državne revizije reći nešto o tome. 

 

 

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. 

 

 



2 

 

Predsjednica je predložila 

 

DNEVNI RED 

 

1.  Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Velika za 2017. godinu 

2.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika za 2018. godinu 

3.  Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Velika za 2019. godinu 

4.  Prijedlog 

a) Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu 

b) Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika za 2019-2021. godinu 

5.  Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja turizma Općine Velika 

6.  Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Velika  

7.  Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u 

a) Velikoj  

b) Gornjim Vrhovcima 

8.  Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika 

9.  Prijedlog Odluke o ukidanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

području Općine Velika  

10.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 

11.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika 

12.  Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu 

13.  Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Velika 

14.  Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika 

15.  Prijedlog sudaca porotnika 

a) Općinskog suda u Požegi 

b) Općinskog suda za mladež u Požegi 

   

 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO usvojen. 

 U vijećnicu ulazi Zorica Adžić, tako da je sjednici sada nazočno 15 vijećnika. 

 

 

 

Točka 1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Velika za 2017. godinu 

 

 

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

Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali I. Matijević, M. Dumančić i V. 

Boban. Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijet 

 

 

Z A K L J U Č A K 

  

I. 
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 Općinsko vijeće Općine Velika usvaja Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 

Velika za 2017. godinu koju je proveo Državni ured za reviziju, Područni ured Požega, srpanj-

listopad 2018. godine.  

 

II. 

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

 
 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika za 2018. 

godinu 

 

 

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 su JEDNOGLASNO donijete 

 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2018. godinu  

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

 

 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Velika za 2019. godinu 

 

 

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

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

 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Solić, M. Dumančić, I. 

Matijević. Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 

donijet 

 

 

Proračun Općine Velika za 2019. godinu  

i projekcije za 2020. i 2021. 

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

 

 

Točka 4. Prijedlog 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu 

b) Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika za 2019-2021. godinu 

 

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

 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je prijedlog na 

glasovanje.  

 

a) Predsjednica je konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 

 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu 

 (Analiza je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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a) Predsjednica je konstatirala da je JEDNOGLASNO donijet 

 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika za 2019.-2021. godinu 

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

 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja turizma Općine Velika 

  

 

 Predsjednica je dala riječ T. Galiću koji je kratko obrazložio. 

 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali I. Potočanac i T. Galić. 

Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta  

 

 

O D L U K A  

o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Velika 2018. do 2022. godine 

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

 

 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja 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 dodjeli stipendija studentima s područja Općine Velika 

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

 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u 

a) Velikoj  

b) Gornjim Vrhovcima 

 

 

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

Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali D. Kolundžić, V. Boban i A. 

Pavlović.  

a) Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 

donijeta 

 

 

O D L U K A 

o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj 

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



5 

 

 

 

b) Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 

donijeta 

 

 

O D L U K A 

o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Gornjim Vrhovcima 

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

 

 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika 

 

 

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

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

 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovale M. Lukić i A. Pavlović. 

 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 

donijeta 

 

 

O D L U K A 

o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika 

 i zamjenika općinskog načelnika 

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

 

 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o ukidanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na području Općine Velika 

 

 

 Predsjednica je dala riječ S. Mindumu koji je kratko obrazložio. 

 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovale Z. Adžić i M. Dumančić. 

Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 

 

 

O D L U K A 

o ukidanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  

na području Općine Velika 

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

 

 

 

Točka 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 

 

 

 Predsjednica je dala riječ S. Mindumu 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  
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O D L U K A 

o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 

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

 

 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika 

 

 

 Predsjednica je dala riječ S. Mindumu 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 izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika  

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

 

 

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu 

 

 

 Predsjednica je dala riječ S. Mindumu 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 koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika 

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

 

 

 

Točka 13. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

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 imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Velika 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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Točka 14. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja 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 stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika 

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

 

 

 

Točka 15. Prijedlog sudaca porotnika 

a) Općinskog suda u Požegi 

b) Općinskog suda za mladež u Požegi 

 

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

kandidate: 

a) 1. Sinela Šnajder 

2. Marijana Pavlović 

3. Martina Sabo 

4. Martina Krajček 

5. Kristina Lovrić 

 

b) 1. Danica Rončević 

2. Monika Grozdanić 

 

 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je prijedlog na 

glasovanje.  

 

a) Predsjednica je konstatirala da je JEDNOGLASNO donijet 

 

 

  Prijedlog sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi 

 

 

 Za suce porotnike Općinskog suda u Požegi, Općina Velika predlaže: 

1. Sinela Šnajder, Velika, Strossmayerova 33 

2. Marijana Pavlović, Velika, V. Korajca 19A 

3. Martina Sabo, Velika, S. Radića 17 

4. Martina Krajček, Velika, Radovanci 6D 

5. Kristina Lovrić, Draga 68A 
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b) Predsjednica je konstatirala da je JEDNOGLASNO donijet 

 

 

Prijedlog sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi 

 

 Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Požegi, Općina Velika predlaže: 

1. Danica Rončević, Velika, H. branitelja 46 

2. Monika Grozdanić, Velika, Trg bana J. Jelačića 5 

 

 

   

 Predsjednica je zahvalila svima na suradnji u ovoj godini, zaželjela svima Sretan Božić i 

Novu 2019. godinu i puno uspjeha u radu. Konstatirala je da je dnevni red iscrpljen i zaključila 

11. sjednicu Općinskog vijeća u 19.15 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Jadranka Čorak 

PREDSJEDNICA: 

 

______________________ 

Antonija Pavlović 

 


