
 
 
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:021-02/15-06/02 
URBROJ:2177/08-01-15-2 
Velika, 17. ožujka 2015. 
 
 

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

 sa 14. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Velika održane 17. ožujka 2015. 
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�, Dražen Kolundži�, 
Ivan Matijevi�, Valentin Raguž, Ante Adži�, Mario Vukoje, Pero Miholi�, Anka 
Kraljevi�, Darko Banovi�, Drago Petrini�, Mirko Štoki�.  
 Neopravdano izostali: Pero Miholi� i  Predrag Vidovi�. 
 Ostali nazo�ni: Vlado Boban, op�inski na�elnik, Ivica Poto�anac, zamjenik 
na�elnika, Marina Duman�i�, voditeljica Odsjeka za financije, Stjepan Mindum, 
stru�ni suradnik za komunalne poslove, Vjekoslav Poto�anac, tajnik Upravnog odjela 
i Jadranka �orak, 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 Odluke o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju prora�una Op�ine 
Velika za 2014. godinu 

2.  Izvješ�e Op�inskog na�elnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2014. godine 
3.  Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama 
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4.  Prijedlog Statuta Dje�jeg vrti�a „Velika“ 
5.  Prijedlog Odluke o darovanju 
6.  Prijedlog Nagodbe za poljoprivredno zemljište 
7.  Prijedlog Plana davanja koncesija 
8. dopuna Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po žiro ra�unu 
9. dopuna Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Op�ine Velika 

 
 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red 
JEDNOGLASNO usvojen. 
 
 
 
To�ka 1. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
prora�una Op�ine Velika za 2014. godinu 
 
 
 Predsjednica je dala rije� M. Duman�i� koja je kratko obrazložila. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju prora�una  

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

 
 
 
To�ka 2. Izvješ�e Op�inskog na�elnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2014. godine 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijet 
 
 

Z A K L J U � A K 
 Op�insko vije�e Op�ine Velika usvaja Izvješ�e Op�inskog na�elnika za 
razdoblje 01.07. do 31.12.2014. godine. 
 Ovaj Zaklju�ak i Izvješ�e �e se objaviti u Službenom glasilu Op�ine Velika. 

 (Izvješ�e je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 

To�ka 3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Poto�ancu koji je kratko obrazložio.  
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koje je tako�er kratko obrazložio. 
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 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 
 

O D L U K A 
o nerazvrstanim cestama 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 
 
To�ka 4. Prijedlog Statuta Dje�jeg vrti�a „Velika“ 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Poto�ancu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO izdana 
 
 

PRETHODNA SUGLASNOST 
 

�lanak 1. 
            Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Dje�jeg vrti�a „Velika“. 

 
�lanak 2. 

            Ova prethodna suglasnost stupa na snagu osmog dana nakon objave u 
Službenom glasilu Op�ine Velika te �e se uputiti na usvajanje Upravnom vije�u 
Dje�jeg vrti�a „Velika“. 
     
            
To�ka 5. Prijedlog Odluke o darovanju 
       
           
 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 je da je JEDNOGLASNO donijeta 
 

O D L U K A 
o darovanju 

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

To�ka 6. Prijedlog Nagodbe za poljoprivredno zemljište 
 
 

 Predsjednica je dala rije� V. Poto�ancu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO izdana 
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SUGLASNOST�
 

�lanak 1. 
            Daje se suglasnost te ovlaš�uje Op�inskog na�elnika Op�ine Velika da potpiše 
nagodbu izme�u Republike Hrvatske i Op�ine Velika s jedne strane te Josipa Serti�a s 
druge strane. 

 
�lanak 2. 

            Ova suglasnost stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasilu 
Op�ine Velika. 
 
 
 
To�ka 7. Prijedlog Plana davanja koncesija 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Poto�ancu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali V. Boban, I. Matijevi�, 
V. Poto�anac i M. Duman�i�. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijet 
 
 

P L A N 
davanja koncesija u 2015. godini 

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

To�ka 8. Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po žiro ra�unu 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je dala rije� M. Duman�i� koja je tako�er kratko obrazložila. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijeta 
 

O D L U K A 
o odobrenju okvirnog kredita po žiro ra�unu 

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

To�ka 9. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Op�ine 
Velika 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Poto�ancu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 
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O D L U K A 

o izradi Strateškog razvojnog programa Op�ine Velika 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 

 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju�ila 14. sjednicu 
Op�inskog vije�a u 18.40 sati. 
 
 
 
ZAPISNI�AR: 
 
_______________ 
Jadranka �orak  

PREDSJEDNICA: 
 

_______________________ 
Antonija Pavlovi� 

                                                             


