
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
OP�INA VELIKA 
Trg bana J. Jela�i�a 34, p.p. 27, 34330 Velika 
Tel:034-233-033, fax:034-313-033 
 
KLASA:021-02/14-06/07 
URBROJ:2177/08-01-14-2 
Velika, 19. prosinca 2014. 
 
 

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

 sa 12. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Velika održane 19. prosinca 2014. 
godine u vije�nici Op�ine Velika, Trg bana J. Jela�i�a 34, Velika s po�etkom u 18.00 
sati. 
 Nazo�ni: Antonija Pavlovi�, predsjednica, Vlado Vin�i�, Drago Petrini�, 
Valentin Raguž, Mario Vukoje, Anka Kraljevi�, Darko Banovi�, Josip Šipura, Ante 
Adži�, Pero Miholi�, Alen Soli�, Mirko Štoki�.  
 Opravdano izostali: Ivan Matijevi�, Dražen Kolundži�. 
 Neopravdano izostali: Predrag Vidovi�. 
 Ostali nazo�ni: Vlado Boban, op�inski na�elnik, Ivica Poto�anac, zamjenik 
na�elnika, Stjepan Mindum, stru�ni suradnik za komunalne poslove i Vjekoslav 
Poto�anac, tajnik Upravnog odjela i zapisni�ar. 
  
 Predsjednica je pozdravila nazo�ne, konstatirala je da je sjednici nazo�no 12 
od ukupno 15 vije�nika i da postoji kvorum. 
 
 Pitanja vije�nika: 
 Predsjednica je utvrdila da nije bilo pitanja vije�nika. 
 
 
 Izvod iz zapisnika: 
 Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika s 
prethodne sjednice Op�inskog vije�a te je isti JEDNOGLASNO usvojen. 
 
 
 Predsjednica je predložila 
 
 

D N E V N  I     R E D 
 
 

1.  Prijedlog I. izmjena i dopuna Prora�una Op�ine Velika za 2014. godinu 
2.  Prijedlog Prora�una Op�ine Velika za 2015. godinu 
3.  Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Velike 
4.  Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima Op�ine Velika 
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5.  Prijedlog Odluke u svezi uspostave reciklažnih dvorišta 
6.  Prijedlog Odluke o otpisu vrijednosti investicije u tijeku 
7. dopuna Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju �lana Upravnog vije�a JVP Požeško-

slavonske 
 
        
 
 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red s dopunom 
JEDNOGLASNO usvojen. 
 
 
 
To�ka 1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Prora�una Op�ine Velika za 2014. godinu 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Soli� i V. Boban. 
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da su donijete 
 
 

I. izmjene i dopune Prora�una Op�ine Velika za 2014. godinu 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
To�ka 2. Prijedlog Prora�una Op�ine Velika za 2015. godinu 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Soli�, V. Vin�i� i V. 
Boban. Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijet 
 
 

Prora�un Op�ine Velika za 2015. godinu 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 

To�ka 3. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana 
ure�enja Velike 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko obrazložio i dao amandman 
na ovakav prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Velika. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala da je JEDNOGLASNO donijet 
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Z A K L J U � A K 
 

I. 
 Op�insko vije�e Op�ine Velika usvaja predloženi amandman na kona�ni 

prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Velika. 
 

II. 
 Tekst amandmana uputit �e se Županu Požeško-slavonskom na suglasnost. 
 

 
 
 

A M A N D M A N  
 

 
U kartografskom prilogu broj 4. GRA�EVINSKA PODRU�JA NASELJA - 

LIST 4.L., u mjerilu 1 : 5.000 katastarske �estice br. 120, 121, 131, 132, 133, 134, 135 
i 136 sve k.o. Velika ozna�avaju se žutom bojom i dodaju se u izgra�eni dio 
gra�evinskog podru�ja Op�ine Velika. Slijedom navedenog, u predmetnom podru�ju, 
ispravlja se i karta 1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000. 

 
Obrazloženje: 
Zbog neposredne blizine kompleksa bazena te nedovoljne ponude smještaja, 

kao i neposredne blizine najkvalitetnijih lokaliteta Parka prirode Papuk došlo je do 
ideje o potrebi stvaranja nove kvalitetne ponude u obliku malog pansionskog 
smještaja u neposrednoj blizini op�inskog središta. Tako�er potreba za smještajem sve 
ve�eg broja poslovnih ljudi koji svakodnevno dolaze u Požegu zbog poslova koje 
obavljaju za najve�e poslovne subjekte u Požegi (Color, Plamen, Zve�evo, Spin Valis 
i drugi), s mogu�noš�u kvalitetnog smještaja dovele su do promišljanja ovog zahvata. 
Grupiranjem više �estica zemljišta stvorene su pretpostavke izgradnje manje 
gra�evine gospodarsko-turisti�ke namjene. Ideja je izgradnja gra�evine korištenjem 
tradicionalnih materijala u eksterijeru (kamen, drvo, opeka) uz maksimalno luksuzno 
unutrašnje ure�enje. U promišljanju ove gra�evine javila se i misao za mogu�noš�u 
kasnijeg proširenja sadržaja u okviru zemljišta (edukativni park sa zbirkom lokalne 
flore i faune, jahanje i sl.) 

Stoga je predložen ovaj amandman na III. izmjene i dopune Prostornog plana 
ure�enja Velike u smislu da se odobri proširenje gra�evinskog podru�ja naselja 
stalnog stanovanja  - izgra�eni dio – naselje Velika. Proširenjem zone bile bi 
obuhva�ene gore navedene k.�.br. u k.o. Velika koje se trenuta�no vode kao 
poljoprivredno zemljište (P2).  
 
 
 
To�ka 4. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima Op�ine Velika 

 
 

 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 
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O D L U K A 

o dodjeli stipendija studentima Op�ine Velika 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

  
 
 
To�ka 5. Prijedlog Odluke u svezi uspostave reciklažnih dvorišta 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o uspostavi reciklažnih dvorišta 

 (Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 
 
To�ka 6. Prijedlog Odluke o otpisu vrijednosti investicije u tijeku 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o otpisu vrijednosti investicije u tijeku 

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

 
 

To�ka 7. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju �lana Upravnog vije�a 
JVP Požeško-slavonske 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o razrješenju i imenovanju �lana Upravnog vije�a  

Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije 
(Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju�ila 12. sjednicu 
Op�inskog vije�a u 19.10 sati. 
 
 
 
ZAPISNI�AR: 
_______________ 
Jadranka �orak  

PREDSJEDNICA: 
 

_______________________ 
Antonija Pavlovi� 

                                                             


