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KLASA:021-02/15-06/07
URBROJ:2177/08-01-15-2
Velika, 18. prosinca 2015.
IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 18. sjednice Op inskog vije a Op ine Velika održane 18. prosinca 2015.
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 , Ivan Matijevi , Ante
Adži , Josip Šipura, Mario Vukoje, Pero Miholi , Anka Kraljevi , Darko Banovi ,
Drago Petrini , Alen Soli i Mirko Štoki .
Opravdano izostali: Dražen Kolundži i Valentin Raguž.
Neopravdano izostali: Predrag Vidovi .
Ostali nazo ni: Vlado Boban, op inski na elnik, Ivica Poto anac, zamjenik
na elnika, Marina Duman i , voditeljica Odsjeka za financije, Vjekoslav Poto anac,
tajnik Upravnog odjela, Stjepan Mindum, stru ni suradnik za komunalne poslove i
Jadranka orak, zapisni ar.
Predsjednica je pozdravila nazo ne, konstatirala je da je sjednici nazo no 12
od ukupno 15 vije nika i da postoji kvorum.
Pitanja vije nika:
A. Soli – pozdravljam nazo ne i estitam svima Boži i Novu Godinu. Naša
suradnja je bila uspješna u ovoj godini. Da li se što zna o Toplicama?
V. Boban – lanak na 034 portalu je župan sam inicirao, mene nitko nije
obavijestio o tome. Ju er je bio gosp. Radikovi u Op ini i razgovarali smo 2 sata. On
je ogor en na sustav i na HBOR gdje je došlo do promjene direktora i promjene
na ina rada HBOR-a. Gosp. Radikovi sad ide u strane fondove jer od HBOR-a nema
ništa. Mi smo po Odluci Vije a oslobodili Zlatne terme d.o.o. od pla anja 450.000 kn
komunalnog doprinosa za gradnju hotela u 2012. godini uz uvjet novog zapošljavanja
radnika u roku godine dana. Pošto do toga još nije došlo poslali smo prvu opomenu i
gosp. Radikovi je došao moliti da ga sa ekamo jer nisu odustali od investicije. Puno
su uložili svojih sredstava i ne žele odustati od toga. Toplice su sada privatne i mi ne
možemo ništa u initi, ali prije 20 godina se nije smjelo dogoditi da Toplice prije u u
privatno vlasništvo kao ni stara škola i neke druge nekretnine u Velikoj.
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
DNEVN I

RED

2

1.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Prora una Op ine Velika za 2015. godinu

2.

Prijedlog Prora una Op ine Velika za 2016. godinu

3.

Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima Op ine Velika

4.

Prijedlog Analize stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
u incima za trogodišnje razdoblje za podru je Op ine Velika

5.

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na podru ju Op ine
Velika za razdoblje 2016 – 2020. godine
Predsjednica je nakon
JEDNOGLASNO usvojen.

glasovanja

konstatirala

da

je

dnevni

red

To ka 1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Prora una Op ine Velika za 2015. godinu
Predsjednica je dala rije M. Duman i koja je detaljno obrazložila.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijete
I. izmjene i dopune Prora una Op ine Velika za 2015. godinu
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 2. Prijedlog Prora una Op ine Velika za 2016. godinu
Predsjednica je dala rije V. Bobanu koji je detaljno obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije dala je
prijedlog na glasovanje i konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijet
Prora un Op ine Velika za 2016. godinu
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 3. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima Op ine Velika
Predsjednica je dala rije V. Bobanu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali M. Štoki i V. Boban.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je
JEDNOGLASNO donijeta

3
ODLUKA
o dodjeli stipendija studentima Op ine Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 4. Prijedlog Analize stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim u incima za trogodišnje razdoblje za podru je 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
Analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim u incima za trogodišnje razdoblje za podru je Op ine Velika
(Analiza je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na
podru ju Op ine Velika za razdoblje 2016 – 2020. godine
Predsjednica je dala rije V. Poto ancu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali A. Adži i V.
Poto anac. Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da su
JEDNOGLASNO donijete
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na podru ju
Op ine Velika za razdoblje 2016 – 2020. godine
(Smjernice su sastavni dio ovog zapisnika i nalaze se u prilogu.)
Predsjednica – zahvaljujem Vam se na suradnji i pozivam sve da sutra do u na
Dan udruga u Društveno-vatrogasnom domu Velika.
V. Boban – zahvaljujem vije nicima i djelatnicima Op ine na suradnji u ovoj
godini.
Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju ila 18. sjednicu
Op inskog vije a u 18.40 sati.
ZAPISNI AR:
Jadranka orak

PREDSJEDNICA:
_______________________
Antonija Pavlovi

