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

 sa 25. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Velika održane 20. velja�e 2017. 
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�,  
Ante Adži�, Valentin Raguž, Pero Miholi�, Mario Vukoje, Anka Kraljevi�, Drago 
Petrini�, Darko Banovi�, Alen Soli� i Mirko Štoki�.  
 Opravdano izostali: Ivan Matijevi�. 
 Neopravdano izostali: Predrag Vidovi� i Zlatko Kova�evi�. 
 Ostali nazo�ni: Vlado Boban, op�inski na�elnik, Ivica Poto�anac, zamjenik 
na�elnika, Stjepan Mindum, komunalni redar i Jadranka �orak, zapisni�ar. 
 Predsjednica je pozdravila nazo�ne, utvrdila da je sjednici nazo�no 12 vije�nika 
od ukupno 15 i da postoji kvorum.  
  
 Pitanja vije�nika: 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu. 
 V. Boban – dajem odgovor na pitanje vije�nika na zadnjoj sjednici Vije�a. Naziv 
ulice u Radovancima ne može se dati samo jednoj ulici ve� bi trebalo napraviti plan i 
imenovati sve ulice, a to je trošak za sve mještane zbog zamjene dokumenata. Moj 
prijedlog je da trg u Radovancima gdje je igralište i gdje se gradi društveni dom 
nazovemo po poginulom branitelju Ivici Zlomisli�u. 
 D. Petrini� – podržavam prijedlog da se trg imenuje i da se na dom postavi 
spomen plo�a poginulom branitelju. 
 V. Raguž – ja sam za imenovanje ulica jer su ku�ni brojevi postavljeni bez reda, 
pa bi se time riješile dvije stvari. 
 A. Soli� – u Radovancima su ku�ni brojevi postavljeni bez ikakvog reda i 
stvarno bi se trebalo imenovati sve ulice i postaviti nove ku�ne brojeve. 
 V. Boban – predlažem onda da se napravi plan na karti i da se kontaktira katastar 
i mještani preko medija. Postoji povjerenstvo za imenovanje ulica koje bi onda trebalo 
sve to složiti. 
 I. Poto�anac – onda bi trebalo u Trenkovu i Biškupcima provesti imenovanje 
ulica. Ostala naselja su manja i mogla bi ostati  kao i do sada. 
 V Boban – Biškupce ne bi trebalo, ali ne bih žurio s time ve� treba vidjeti sve 
polako i kakva �e se imena davati – povijesne li�nosti, branitelji ili nešto drugo.  
 Predsjednica je pozvala vije�nike da postavljaju pitanja. 
 A. Soli� – LAG Barun Trenk u kojem je i Op�ina Velika �lan jedini nije dobio 
sredstva koja su podijeljena svim LAG-ovima u Hrvatskoj u iznosu od 52 mil. kn. Što 
se dogodilo? 
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 V. Boban – dogodio se propust u LAG-u i u Ministarstvu poljoprivrede. LAG je 
kasnio 5 dana s izvješ�em. Izvješ�e je poslano na e-mail koji nije radio i nitko ga nije 
otvarao 5 dana pa se smatralo da izvješ�e kasni. To se toliko zakompliciralo da je u 
ministarstvu jedan službenik dobio otkaz zbog tog propusta, a  LAG tj. svi njegovi 
�lanovi moraju vratiti 600.000 kn sredstava. LAG je tužio ministarstvo zbog toga što u 
pravilima piše da izvješ�e može, a ne mora sti�i u roku, a ministarstvo je strogo gledalo 
rok i odbilo ih.  Zbog toga nisu dobili dio od 52 mil. kn. Ina�e, LAG je Lokalna akcijska 
grupa koju su osnivale županije gdje su se ljudi organizirali u jedno udruženje  koje je 
uvjet za povla�enje sredstava iz EU fondova. LAG zaobilazi politiku, EU daje njima 
direktno novce jer smatraju da oni na lokalnoj razini bolje mogu to utrošiti. 
  
 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 ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Op�ine 

Velika 
2.  Prijedlog Odluke o koeficijentima za obra�un pla�e službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Op�ine Velika 
3.  Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
4.  Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti 

na podru�ju Op�ine Velika 
5.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 
6.  Prijedlog Plana davanja koncesija za 2017. godinu 
7.  Prijedlog Odluke o darovanju vozila 
8.  Prijedlog Odluke o sudjelovanju u javnom nadmetanju za kupnju nekretnina 
9.  Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju �lana Upravnog vije�a JVP Požeško-

slavonske županije 
 
 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO 
usvojen. 
 
 
To�ka 1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 
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 i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Op�ine Velika 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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To�ka 2. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obra�un pla�e službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 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 i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

 O D L U K A 
o koeficijentima za obra�un pla�e službenika i namještenika  

u Jedinstvenom upravnom odjelu Op�ine Velika 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
To�ka 3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
 
 
 Predsjednica je dala rije� S. Mindumu 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 komunalnom doprinosu 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 
 
To�ka 4. Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih 
djelatnosti na podru�ju Op�ine Velika 
 
 
 Predsjednica je dala rije� S. Mindumu 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 osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  

na podru�ju Op�ine Velika 
 (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
To�ka 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 
 
 
 Predsjednica je dala rije� S. Mindumu 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 izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 

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

 
To�ka 6. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2017. godinu 
 
 
 Predsjednica je dala rije� S. Mindumu 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 davanja koncesija za 2017. godinu 
(Plan je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 

To�ka 7. Prijedlog Odluke o darovanju vozila 
 

 
 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 darovanju vozila 

 (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 
 
To�ka 8. Prijedlog Odluke o sudjelovanju u javnom nadmetanju za kupnju 
nekretnina 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Soli� i V. Boban. 
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 
donijeta 
 
 

O D L U K A 
o sudjelovanju u javnom nadmetanju za kupnju nekretnina 
 (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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To�ka 9. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju �lana Upravnog vije�a JVP 
Požeško-slavonske županije 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je predložio Tomislava Gali�a za �lana 
Upravnog vije�a JVP Požeško-slavonske županije. 
 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 razrješenju i imenovanju �lana Upravnog vije�a  

JVP Požeško-slavonske županije 
 (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
 V. Boban – pozivam sve vas na festival Kulenove seke koji se održava 
04.03.3017. u Domu Velika. U ponedjeljak 27.02. je licitacija, u utorak dolazi 
predsjednica RH i no�it �e u Velikoj. Ako bude prilike da do�e u samu Op�inu pozvat 
�u vas. Planiramo još jednu sjednicu Op�inskog vije�a na kojoj �e biti par odluka za 
mjeru 7.4. i bit �e slikanje vije�nika. 
  
 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju�ila 25. sjednicu 
Op�inskog vije�a u 18.42 sati. 
 
 
ZAPISNI�AR: 
Jadranka �orak  

PREDSJEDNICA: 
 

_______________________ 
Antonija Pavlovi� 

 


