REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-02/19-06/03
URBROJ:2177/08-01-19-2
Velika, 30. svibnja 2019.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 30. svibnja 2019. godine u
vijećnici Općine Velika, Zvonimirova 1A, Velika s početkom u 19.00 sati.
Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Ivan Matijević, Dario Ivković, Vlado Vinčić,
Dražen Kolundžić, Zorica Adžić, Mario Vukoje, Pero Miholić, Anka Kraljević, Alen Solić,
Željko Larva i Marina Lukić.
Opravdali izostanak: Ivica Adžaga i Robert Radman.
Ostali nazočni: Vlado Boban, općinski načelnik, Ivica Potočanac, zamjenik načelnika,
Valentin Raguž, Savjetnik u JUO i Jadranka Čorak, zapisničar.
Predsjednica je pozdravila nazočne, utvrdila da je sjednici nazočno 13 vijećnika od
ukupno 15 i da postoji kvorum.
Pitanja vijećnika:
A. Solić – molim načelnika da u ime organizatora da osvrt na proteklu Smotru folklora.
Zahvaljujem načelniku, zamjeniku, financijama i ostalima što je dom u Radovancima gotov.
Prelijepo izgleda.
V. Boban – što se tiče doma u Radovancima, drago mi je da je gotov i da tako dobro
izgleda, a sada krećemo dalje na uređenje doma u Trenkovu i druge investicije što prije nisam
mogao zbog financijske situacije. Što se tiče Smotre folklora, pogodili smo vrijeme sva tri dana.
Petak – koncert je bio odličan sa više posjetitelja nego lani. Subota je također odlično prošla sa
više posjetitelja nego do sada. Nedjelja – na smotrama folklora kod drugih nisam vidio toliko
ljudi da dođu gledati nastup kao u Velikoj. Zahvaljujem sponzorima kojih ima i ovdje i s njima
će se dosta financija zatvoriti.
Predsjednica – za Dom Radovanci su svi oduševljeni.
V. Boban – koliko je bilo problema oko gradnje i voda je curila to je sve super ispalo.
Vidjet ćemo da se odrede cijene najma i da se možda nekome izda u koncesiju uz određene
uvjete koji ne bi išli na štetu mještana Radovanaca. Ima zainteresiranih za zakup gdje će se
možda netko zaposliti tako da dom radi svaki dan. Mislim da je to u našoj općini jedina A+
građevina sa vakuumskim sunčevim kolektorima koji toliko dobro akumuliraju energiju da smo
morali zatvoriti grijanje.
Izvod iz zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća:
Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika s prethodne sjednice
Općinskog vijeća te je isti JEDNOGLASNO usvojen.
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Predsjednica je predložila
DNEVNI RED
1.

2.
3.

Prijedlog Odluke o usvajanju Usklađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Velika i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Velika
Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Velika za rad
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini
Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Usklađene procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Velika i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
Općinu Velika
Predsjednica je dala riječ V. Ragužu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj je sudjelovala Z. Adžić.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO
donijeta
ODLUKA
o usvajanju Usklađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Velika i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
za Općinu Velika
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

Točka 2. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Predsjednica je dala riječ V. Ragužu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj je sudjelovao V. Boban.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je JEDNOGLASNO donijet
PLAN
Djelovanja u području prirodnih nepogoda
(Plan je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

Točka 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Velika za rad
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini
Predsjednica je kratko obrazložila prijedlog Odluke.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je prijedlog na
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glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta

ODLUKA
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Velika
za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)

Predsjednica je konstatirala je da je dnevni red iscrpljen i zaključila 14. sjednicu
Općinskog vijeća u 19.15 sati.

ZAPISNIČAR:
Jadranka Čorak
PREDSJEDNICA:
______________________
Antonija Pavlović
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