
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
OP�INA VELIKA 
 
KLASA:021-02/16-06/03 
URBROJ:2177/08-01-16-2 
Velika, 05. srpnja 2016. 
 
 

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

 sa 21. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Velika održane 05. srpnja 2016. 
godine u vije�nici Op�ine Velika, Trg bana J. Jela�i�a 34, Velika s po�etkom u 19.00 
sati. 
 Nazo�ni: Antonija Pavlovi�, predsjednica, Vlado Vin�i�, Ante Adži�, Valentin 
Raguž, Mario Vukoje, Anka Kraljevi�, Darko Banovi�, Drago Petrini� i Mirko Štoki�.  
 Opravdano izostali: Ivan Matijevi�, Dražen Kolundži� i Pero Miholi�. 
 Neopravdano izostali: Predrag Vidovi� i Alen Soli�. 
 Ostali nazo�ni:Vlado Boban, op�inski na�elnik, Vjekoslav Poto�anac, tajnik 
Upravnog odjela i Jadranka �orak, zapisni�ar. 
 Predsjednica je pozdravila nazo�ne, konstatirala je da je sjednici nazo�no 9 od 
ukupno 15 vije�nika i da postoji kvorum.  
 
 
 Pitanja vije�nika: 
 Predsjednica je konstatirala da nema 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.  Polugodišnje izvješ�e o radu Op�inskog na�elnika za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2016. 

2.  Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po žiro ra�unu 
3.  Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad politi�kih stranaka u 2016. godini 
4.  Prijedlog za ure�enje imovinskopravnih odnosa na k.�.br. 534 k.o. Draga 
5.  Prijedlog Zaklju�ka o davanju suglasnosti Op�inskom na�elniku za bratimljenje sa 

Op�inom Stolac 
 
 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red 
JEDNOGLASNO usvojen. 
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To�ka 1. Polugodišnje izvješ�e o radu Op�inskog na�elnika za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2016. 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je detaljno 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 o radu Op�inskog na�elnika za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. 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 2. Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po žiro ra�unu 
 

 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 i konstatirala je 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 3. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad politi�kih stranaka u 
2016. godini 
 
 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 i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o rasporedu sredstava za rad politi�kih stranaka u 2016. godini 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
  
 
 
To�ka 4. Prijedlog za ure�enje imovinskopravnih odnosa na k.�.br. 534 k.o. 
Draga 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je 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 sa 0 GLASOVA ZA, 0 SUZDRŽANIH I  
9 GLASOVA PROTIV donijet 
  
  

Z A K L J U � A K 
 Op�insko vije�e Op�ine Velika odbija prijedlog za ure�enje imovinskopravnih 
odnosa na k.�.br. 534 k.o. Draga koji je podnio Goran Kopilaš, M. Kuntari�a 18, 
Požega. 
  
 
To�ka 5. Prijedlog Odluke o uspostavljanju prijateljstva i suradnje izme�u 
Op�ine Velika i Op�ine Stolac (BiH) 
 

 
 
 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 uspostavljanju prijateljstva i suradnje 

izme�u Op�ine Velika i Op�ine Stolac (BiH) 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
 V. Boban  je izvijestio da je Op�ina Velika uplatila u ime vije�nika sredstva za 
obnovu Vukovarskog vodotornja i tamo �e biti upisano Op�insko vije�e kao donator.  
 V. Boban - prije par dana uo�io sam da  jedna livada u Dubokoj nema 
koncesionara. Prije je tamo bila „Sloga“ koja je sada u ste�aju koji ubrzo završava. 
Livada je vlasništvo RH i ne može u�i u ste�aj tako da smo mi postavili tablu „Op�ina 
Velika i zauzeli to za korištenje. Tomislav Gali� je zadužen za vo�enje evidencije o 
korištenju te livade. Livada se mora urediti i naši komunalni radnici i vatrogasci �e 
dobiti zadatke tko što mora odraditi.  
 
 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju�ila 21. sjednicu 
Op�inskog vije�a u 19.45 sati. 
 
 
ZAPISNI�AR: 
Jadranka �orak  

PREDSJEDNICA: 
 

_______________________ 
Antonija Pavlovi� 

 


