
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
OP�INA VELIKA 
 
KLASA:021-02/17-06/02 
URBROJ:2177/08-01-17-2 
Velika, 17. ožujka 2017. 
 
 

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

 sa 26. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Velika održane 17. ožujka 2017. godine 
u Društveno-vatrogasnom domu Toranj, Toranj bb  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� i Zlatko Kova�evi� 
 Neopravdano izostali: Predrag Vidovi�. 
 Ostali nazo�ni: Vlado Boban, op�inski na�elnik, Ivica Poto�anac, zamjenik 
na�elnika, Stjepan Mindum, referent komunalne poslove 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 konstatirala da nema pitanja. 
  
 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 pokretanju izrade Strategije razvoja turizma Op�ine Velika 

2017-2020. 
2.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za rekonstrukciju postoje�e stambene i 

gospodarske gra�evine – Slavonska ku�a u naselju Velika na k.�.br. 665 k.o. 
Velika 

3.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju i opremanje Spomen trga 
Hrvatskim braniteljima u naselju Velika na k.�.br. 913 k.o. Velika 

4.  Prijedlog Odluke o raspisivanju natje�aja za prodaju nekretnine u Velikoj k.o. 
Velika k.�.br. 880 

5.  Prijedlog Zaklju�ka o ponudi HNK Gorica, Velika Gorica 
6. dopuna Prijedlog za darovanje zemlje za izgradnju puta u Dragi 
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 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO 
usvojen. 
 
 
To�ka 1. Prijedlog Odluke o pokretanju izrade Strategije razvoja turizma Op�ine 
Velika 2017-2020. 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali D. Kolundži� i V. Boban. 
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO 
donijeta 
 

O D L U K A 
o pokretanju izrade Strategije razvoja turizma Op�ine Velika 2017-2020. 

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

To�ka 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za rekonstrukciju postoje�e 
stambene i gospodarske gra�evine – Slavonska ku�a u naselju Velika na k.�.br. 
665 k.o. Velika 
  
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali S. Mindum, V. Boban i 
A. Adži�. Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je 
JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

 O D L U K A 
o davanju suglasnosti za rekonstrukciju postoje�e stambene i gospodarske 

gra�evine – Slavonska ku�a u naselju Velika na k.�.br. 665 k.o. Velika 
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 

 
 
 
To�ka 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju i opremanje Spomen 
trga Hrvatskim braniteljima u naselju Velika na k.�.br. 913 k.o. 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 davanju suglasnosti za izgradnju i opremanje Spomen trga  

Hrvatskim braniteljima u naselju Velika na k.�.br. 913 k.o. Velika  
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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To�ka 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju natje�aja za prodaju nekretnine u 
Velikoj k.o. Velika k.�.br. 880 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je dala rije� S. Mindumu koji je tako�er 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 k.�.br. 880 k.o. Velika etažnim vlasnicima bez naknade 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 
 
To�ka 5. Prijedlog Zaklju�ka o ponudi HNK Gorica, Velika Gorica 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali D. Kolundži� i V. Boban. 
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala je da je JEDNOGLASNO 
donijet 
 

Z A K L J U � A K 
 

I. 
 Op�insko vije�e Op�ine Velika odbija ponudu HNK Gorica, Velika Gorica, za 
otkup opreme i ostalih tehni�kih pomagala sa stadiona u Velikoj.  
 

II. 
 Ovaj Zaklju�ak �e se objaviti u „Službenom glasilu Op�ine Velika“. 

 
 

 
To�ka 6. Prijedlog za darovanje zemlje za izgradnju puta u Dragi 
 
 
 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 � AK 
 

I. 
 Op�insko vije�e Op�ine Velika daje suglasnost na Idejno rješenje prometnice na 
k.�.br. 1173, 522 i 521 k.o. Draga, oznaka projekta: 16-M/2017 izra�eno po Orking 
d.o.o., Osijek, ožujak 2017. 
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II. 
 Nakon provedbe postupka parcelacije prema navedenom Idejnom rješenju 
Op�insko vije�e Op�ine Velika �e donijeti odluku o davanju statusa javnog dobra u 
op�oj uporabi – put na novoformiranoj �estici u k.o. Draga. 
 

III. 
 Ovaj Zaklju�ak �e se objaviti u Službenom glasilu Op�ine Velika. 

  
 

 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju�ila 26. sjednicu 
Op�inskog vije�a u 18.40 sati. 
 
 
ZAPISNI�AR: 
Jadranka �orak  

PREDSJEDNICA: 
 

_______________________ 
Antonija Pavlovi� 

 


