
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
OP�INA VELIKA 
 
KLASA:021-02/16-06/05 
URBROJ:2177/08-01-16-3 
Velika, 04. listopada 2016. 
 
 

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

 sa 22. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Velika održane 04. listopada 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�, Dražen Kolundži�,  
Ivan Matijevi�, Ante Adži�, Valentin Raguž, Zlatko Kova�evi�, Pero Miholi�, Mario 
Vukoje, Anka Kraljevi�, Darko Banovi�, Drago Petrini�, Alen Soli� i Mirko Štoki�.  
 Opravdano izostali: Vlado Boban, op�inski na�elnik. 
 Neopravdano izostali: Predrag Vidovi�. 
 Ostali nazo�ni: Ivica Poto�anac, zamjenik na�elnika, Vjekoslav Poto�anac, 
Marina Duman�i�, voditeljica Odsjeka za financije, Stjepan Mindum, komunalni 
redar i Jadranka �orak, zapisni�ar. 
 Predsjednica je pozdravila nazo�ne i navela kako je s nama novi vije�nik, 
Zlatko Kova�evi� umjesto Josipa Šipure te pozvala predsjednika Mandatnog 
povjerenstva da pro�ita svoje izvješ�e. 
 A. Adži�, predsjednik Mandatnog povjerenstva je pro�itao Izvješ�e o 
prestanku obnašanja vije�ni�ke dužnosti Josipa Šipure i po�etku obnašanja vije�ni�ke 
dužnosti zamjenika vije�nika, Zlatka Kova�evi�a. Predložio je da Op�insko vije�e 
donese Odluku o tome. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijeta 
 

O D L U K A 
o utvr�ivanju prestanka mandata vije�nika  

i po�etku obnašanja dužnosti zamjenika vije�nika 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 Predsjednica je konstatirala da je sjednici nazo�no 14 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. 
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 Predsjednica je predložila 
 

D N E V N  I     R E D 
 

1.  Prijedlog Odluke o donošenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Prora�una 
Op�ine Velika za 2016. godinu 

2.  Prijedlog Odluke o odre�ivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite u Op�ini Velika 

3.  Prijedlog Odluke o stipendiranju u�enika i studenata s podru�ja Op�ine Velika 
4.  Prijedlog Odluke o darivanju novoro�ene djece na podru�ju Op�ine Velika 
5. dopuna Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dje�jeg vrti�a „Velika“ 

 
 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red 
JEDNOGLASNO usvojen. 
 
To�ka 1. Prijedlog Odluke o donošenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Prora�una Op�ine Velika za 2016. godinu 
 
 Predsjednica je dala rije� M. Duman�i� koja je detaljno izvijestila. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali I. Matijevi�, M. 
Duman�i� i V. Poto�anac. Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala 
je da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o donošenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  

Prora�una Op�ine Velika za 2016. godinu 
 (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
To�ka 2. Prijedlog Odluke o odre�ivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite u Op�ini Velika 
 

 Predsjednica je dala rije� V. Poto�ancu koji je kratko obrazložio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali I. Matijevi� i V. 
Poto�anac. Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
  o odre�ivanju pravnih osoba od interesa za  

sustav civilne zaštite u Op�ini Velika 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 

To�ka 3. Prijedlog Odluke o stipendiranju u�enika i studenata s podru�ja 
Op�ine Velika 
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 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 stipendiranju u�enika i studenata s podru�ja Op�ine Velika 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
  
 
 
To�ka 4. Prijedlog Odluke o darivanju novoro�ene djece na podru�ju 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 
  
  

O D L U K A 
o darivanju novoro�ene djece na podru�ju Op�ine Velika 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
To�ka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju 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 donijeta 
 
 

O D L U K A 
o izmjenama Odluke o osnivanju Dje�jeg vrti�a „Velika“ 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
  
 
 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju�ila 22. sjednicu 
Op�inskog vije�a u 19.20 sati. 
 
 
ZAPISNI�AR: 
Jadranka �orak  

PREDSJEDNICA: 
 

_______________________ 
Antonija Pavlovi� 

 


