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

IZ

ZAPISNIKA

sa 20. sjednice Op inskog vije a Op ine Velika održane 06. lipnja 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, Mario Vukoje, Pero Miholi , Anka
Kraljevi , Darko Banovi , Drago Petrini , Alen Soli i Mirko Štoki .
Neopravdano izostali: Predrag Vidovi .
Ostali nazo ni: Ivica Poto anac, zamjenik na elnika, Vjekoslav Poto anac,
tajnik Upravnog odjela i Jadranka orak, zapisni ar.
Predsjednica je pozdravila nazo ne, konstatirala je da je sjednici nazo no 13
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.
Predsjednica je predložila
DNEVN I

RED

1.

Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Op inu Velika

2.

Prijedlog Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i
naobrazbe na podru ju Op ine Velika

3.

Prijedlog sudaca porotnika za mladež

4.

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju lana Mandatnog povjerenstva
Predsjednica je nakon
JEDNOGLASNO usvojen.
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To ka 1. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za
Op inu 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
ODLUKA
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Op inu Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 2. Prijedlog Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog
odgoja i naobrazbe 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 i konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja
i naobrazbe na podru ju Op ine Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

To ka 3. Prijedlog sudaca porotnika za mladež
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 donijet
ZAKLJU AK
I.
Za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna
služba u Požegi, Op ina Velika predlaže:
1. Monika Grozdani , Velika, Trg bana J. Jela i a 5, 091/890-7572
2. Ivana Hofman, Velika, Šubi eva 8, 099/201/2112
3. Nikola Brkovi , Velika, Kralja Tomislava 26, 098/979-4320

To ka 4. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju
povjerenstva

lana Mandatnog

3
Predsjednica je dala rije V. Poto ancu koji je kratko obrazložio.
A. Soli je predložio Peru Miholi a.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije , dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju lana Mandatnog povjerenstva
I.
Razrješuje se dužnosti lana Mandatne komisije Op inskog vije a Op ine

Velika:
1. Josip Šipura

II.
Imenuje se za lana Mandatne komisije Op inskog vije a Op ine Velika:
1. Pero Miholi
III.
Ova Odluka objavit e se u Službenom glasilu Op ine Velika.

Predsjednica je predložila da se današnja naknada za rad u Op inskom vije u
uplati za obnovu vodotornja u Vukovaru te je odlu eno da se za sljede u sjednicu
pripremi IBAN i napravi zajedni ka uplata.
A. Soli je predložio u ime obitelji i prijatelja pokojnog hrvatskog branitelja
Ivice Zlomisli a da se jedna ulica u Radovancima imenuje prema njemu. Ove godine
je 25. obljetnica pogibije Ivice Zlomisli i na taj na in bi se to obilježilo uz
postavljanje spomen plo e na njegovu rodnu ku u.
V. Poto anac je dodao da se treba podnijeti zahtjev za imenovanje ulice, a
možda i cijeli Radovanci da dobiju naziv ulice. Napomenuo je da to donosi i troškove
oko promjene dokumenata za sve mještane i da se sve još treba pripremiti.
V. Poto anc je izvijestio da je danas dogovoreno u školama Velika i Trenkovo
nabava radnih bilježnica za sve u enike s podru ja Op ine Velika koje e platiti
Op ina Velika, a udžbenici se trebaju razmijeniti izme u razreda.
A. Soli – porez na tvrtku, da li e se smanjivati?
V. Poto anac – naš porez na tvrtku je isti kao i kod svih drugih i nema potrebe
za promjene. Tvrtku „Zlatne terme“ smo oslobodili komunalnog doprinosa ako u
roku dvije godine krenu sa radom i zapošljavanjem. Dvije godine su prošle i ništa se
nije dogodilo tako da smo njihov dug za komunalni doprinos predali na naplatu preko
tvrtke EOS Matrix koja se bavi naplatom potraživanja.
Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju ila 19. sjednicu
Op inskog vije a u 19.25 sati.
ZAPISNI AR:
Jadranka orak

PREDSJEDNICA:
_______________________
Antonija Pavlovi

