
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
OP�INA VELIKA 
 
KLASA:021-02/16-06/07 
URBROJ:2177/08-01-16-2 
Velika, 20. prosinca 2016. 
 
 

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

 sa 24. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Velika održane 20. prosinca 2016. 
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�, Ante Adži�, Valentin Raguž, Pero Miholi�, Mario Vukoje, Anka 
Kraljevi�, Drago Petrini�, Darko Banovi�, Alen Soli� i Mirko Štoki�.  
 Neopravdano izostali: Predrag Vidovi� i Zlatko Kova�evi�. 
 Ostali nazo�ni: Vlado Boban, op�inski na�elnik, Ivica Poto�anac, zamjenik 
na�elnika, Marina Duman�i�, voditeljica Odsjeka za financije, Stjepan Mindum, 
komunalni redar i Jadranka �orak, zapisni�ar. 
 Predsjednica je pozdravila nazo�ne, utvrdila da je sjednici nazo�no 13 vije�nika 
od ukupno 15 i da postoji kvorum.  
  
 Pitanja vije�nika: 
 Predsjednica je pozvala vije�nike da postavljaju pitanja. 
 A. Soli� – što je potrebno da se proglasi ulica u Radovancima po poginulom 
branitelju Ivici Zlomisli�u. 
 V. Boban – ne treba podnositi zahtjev, ve� �emo se samo dogovoriti ovdje koja 
ulica i to �emo pripremiti za usvajanje. Možda ulica gdje je njegova ku�a u 
Radovancima. 
 
 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 2016. godinu 
2.  Prijedlog Prora�una Op�ine Velika za 2017. godinu 
3.  Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na podru�ju Op�ine Velika za 2016. 

godinu 
4.  Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Op�ine Velika za 2017. - 2019. g. 
5.   Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Op�ine Velika za 

razdoblje 2016. - 2019. g. 
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6.  Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju Op�inskog 
stožera zaštite i spašavanja Op�ine Velika i Odluke o razrješenju i imenovanju �lana 
Op�inskog stožera zaštite i spašavanja Op�ine Velika 

7.  Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa Op�ine Velika za period 
od 2014. do 2020. godine 

8.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju 
Radovanci na k.�.br. 1222, 276 i 1216 k.o. Radovanci 

9.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u op�oj uporabi na dijelu nekretnine 
ozna�ene kao k.�.br. 1333 z.k.ul.br. 1007, k.o. Velika 

10.  Prijedlog Odluke o prihva�anju prijedloga Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta 
„Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na podru�ju Aglomeracije Požega 
(Projekt aglomeracije Požega)  

11.  Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima Op�ine Velika 
12.  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dje�jeg vrti�a „Velika“ 
13.  Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Slavonskom Brodu, 

Stalna služba u Požegi 
 
 
 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO 
usvojen. 
 
 
 
To�ka 1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Prora�una Op�ine Velika za 2016. godinu 

 
 Predsjednica je dala rije� M. Duman�i� koja je detaljno izvijestila. 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je tako�er izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije� dala  je 
prijedlog na glasovanje i konstatirala da su JEDNOGLASNO donijete 
 
 

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

 
 
 
To�ka 2. Prijedlog Prora�una Op�ine Velika za 2017. godinu 

  
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je detaljno izvijestio. 
 Predsjednica je dala rije� M. Duman�i� koja je tako�er izvijestila. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Soli�, M. Duman�i� i 
V. Boban. Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijet 
 
 

Prora�un Op�ine Velika za 2017. godinu 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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To�ka 3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na podru�ju Op�ine 
Velika za 2016. godinu 
 
 
 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 donijeta 
 
 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na 
 podru�ju Op�ine Velika za 2016. godinu 

(Analiza je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 
 
To�ka 4. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Op�ine Velika za 2017. - 
2019. g. 
 
 
 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 
 
 

Plan razvoja sustava civilne zaštite 
 Op�ine Velika za 2017. - 2019. g. 

 (Plan je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 
 
To�ka 5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
Op�ine Velika za razdoblje 2016. - 2019. g. 
 
 
 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 su JEDNOGLASNO donijete 
 
 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  
Op�ine Velika za razdoblje 2016. - 2019. g. 

(Smjernice su sastavni dio ovog zapisnika i nalaze se u prilogu.) 
 
 

 
To�ka 6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju 
Op�inskog stožera zaštite i spašavanja Op�ine Velika i Odluke o razrješenju i 
imenovanju �lana Op�inskog stožera zaštite i spašavanja Op�ine Velika 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 



 4 

 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 stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju  
Op�inskog stožera zaštite i spašavanja Op�ine Velika i  

Odluke o razrješenju i imenovanju �lana  
Op�inskog stožera zaštite i spašavanja Op�ine Velika 

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

To�ka 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa Op�ine 
Velika za period od 2014. do 2020. godine 

 
 
 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 donijeta 
 
 

O D L U K A 
o usvajanju Strateškog razvojnog programa  

Op�ine Velika za period od 2014. do 2020. godine 
 (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
To�ka 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za rekonstrukciju nerazvrstane 
ceste u naselju Radovanci na k.�.br. 1222, 276 i 1216 k.o. Radovanci 
 
 
 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 donijeta 
 
 

O D L U K A 
o davanju suglasnosti za rekonstrukciju nerazvrstane ceste  

u naselju Radovanci na k.�.br. 1222, 276 i 1216 k.o. Radovanci 
 (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
To�ka 9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u op�oj uporabi na 
dijelu nekretnine ozna�ene kao k.�.br. 1333 z.k.ul.br. 1007, k.o. Velika 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
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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 ukidanju statusa javnog dobra u op�oj uporabi na dijelu 

nekretnine ozna�ene kao k.�.br. 1333 z.k.ul.br. 1007, k.o. Velika 
 (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
To�ka 10. Prijedlog Odluke o prihva�anju prijedloga Sporazuma o suradnji na 
provedbi Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na podru�ju 
Aglomeracije Požega (Projekt aglomeracije Požega)  
 
 
 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 donijeta 
 
 

O D L U K A 
o prihva�anju prijedloga Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta 

„Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture 
 na podru�ju Aglomeracije Požega“ 

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

 
 
 
To�ka 11. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima Op�ine Velika 
 
 
 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 donijeta 
 
 

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 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dje�jeg vrti�a 
„Velika“ 
 
 
 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 donijeta 
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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.) 

 
 
 
To�ka 13. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u 
Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi 
 
 
 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 
 
 

Prijedlog sudaca porotnika za Županijski sud  
u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi 

 
 

 Za suce porotnike Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u 
Požegi, Op�ina Velika predlaže: 
 
1. Evica Ivaneši�, Velika, Trg bana Josipa Jela�i�a 12  
 
2. Tomislav Luki�, Velika, Hrvatskih branitelja 47 
 
 
 V. Boban – zahvaljujem na svemu u protekloj godini vije�nicima i djelatnicima 
Op�ine. Ovo nam je zadnji Prora�un u mandatu.     
 Sretan Boži� i Nova Godina Vama i Vašim obiteljima.  
 
 Predsjednica – zahvaljujem se svima na suradnji i želim Vam mirne blagdane. 
 
 
 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju�ila 24. sjednicu 
Op�inskog vije�a u 19.30 sati. 
 
 
ZAPISNI�AR: 
Jadranka �orak  

PREDSJEDNICA: 
 

_______________________ 
Antonija Pavlovi� 

 


