REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA
Trg bana J. Jelačića 34, p.p. 27, 34330 Velika
Tel:034-233-033, fax:034-313-033

KLASA:021-02/14-06/01
URBROJ:2177/08-01-14-2
Velika, 25. ožujka 2014.
IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika održane 25. ožujka 2014. godine
u vijećnici Općine Velika, Trg bana J. Jelačića 34, Velika s početkom u 19.00 sati.
Nazočni: Antonija Pavlović, predsjednica, Dražen Kolundžić, Vlado Vinčić,
Anka Kraljević, Drago Petrinić, Josip Šipura, Valentin Raguž, Mario Vukoje, Darko
Banović, Ante Adžić, Ivan Matijević, Pero Miholić, Alen Solić i Mirko Štokić.
Neopravdano izostali: Predrag Vidović.
Ostali nazočni: Vlado Boban, općinski načelnik, Ivica Potočanac, zamjenik
načelnika, Vjekoslav Potočanac, tajnik Upravnog odjela, Stjepan Mindum, stručni
suradnik za komunalne poslove i Jadranka Čorak, zapisničar.
Predsjednica je pozdravila nazočne, konstatirala je da je sjednici nazočno 14 od
ukupno 15 vijećnika i da postoji kvorum.
Pitanja vijećnika:
I. Matijević – Županijska uprava za ceste je održavala ceste, ali je nakon radova
ostalo trave i busenja na cesti. Što mislimo učiniti po tome da se to više ne događa
zbog sigurnosti prometa?
S. Mindum – mi smo odmah reagirali u Županijskoj upravi za ceste kod gosp.
Kristijana, od koga smo dobili obećanje da će se to riješiti. ŽUC je imao problema s
izvođačem radova, bilo je promjena pa se posao nije odradio do kraja. Pismeno ćemo
reagirati još jednom.
A. Solić – kako se puni Proračun, da li je sve po planu, da li je riješena
pozajmica, kako napreduje vrtić, da li se pravi popis poljoprivrednog zemljišta i kome
ide prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta?
V. Boban – punjenje Proračuna nije baš dobro, ali ide po dogovoru. Pozajmica
tj. minus po žiro računu je ostvaren, ali uz teške pregovore i čak razgovore za prelazak
u Splitsku banku. Na kraju je Podravska banka ipak odobrila 1.000.000 kn uz jednu
godinu za povrat tih sredstava. Imamo još Helios osiguranje kojima uredno vraćamo
dug. Smanjiti ćemo po selima rashode kako bismo vratili pozajmicu. Komunalni
odsjek se pokrenuo za radove po naseljima. Vrtić – radi se centralno grijanje,
žbukanje, još treba postaviti pločice, podove i unutarnje uređenje. Sporo idu radovi i
ne vide se jer se radi unutra. Nadamo se za Augustinovo ili do kraja 2014. godine
otvorenje vrtića. Sve smo sami napravili osim 2012. kada je Ministarstvo regionalnoga
razvoja sufinanciralo radove sa cca 280.000 kn. Vrtić ide i zadovoljan sam s
izvođačem radova. Državno poljoprivredno zemljište – 31.03. je rok za predaju
zahtjeva u Agenciju za poljoprivredno zemljište. Bio sam u Zagrebu na radnom
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sastanku na tu temu i nemamo nekih većih problema. Nema prodaje osim nekih manjih
komada, sve ide u dugogodišnji zakup. Imamo Program raspolaganja iz 2002. godine,
još ćemo ga preurediti i vidjeti što se treba izmijeniti.
Izvod iz zapisnika:
Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika s
prethodne sjednice Općinskog vijeća te je isti JEDNOGLASNO usvojen.
Predsjednica je predložila
DNEVN I
1.
2.
3.

4.
5.
6.

RED

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području
općine Velika
Prijedlog zahtjeva za ishođenje prethodne suglasnosti za usklađenje najniže cijene
vodnih usluga
1) Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
2) Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu troškova
stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman k.č.br. 1932
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Trnovcu k.o. Trenkovo k.č.br. 576
Prijedlog Plana davanja koncesija za 2014. godinu
Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red uz dopunu 6.
točke JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih
cesta na području općine Velika
Predsjednica je dala riječ S. Mindumu koji je kratko izvijestio.
Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali D. Kolundžić, I.
Matijević, S. Mindum, V. Boban, V. Potočanac i A. Solić.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje te konstatirala da je
JEDNOGLASNO donijet
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Velika usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji
učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Velika koje je izradio
Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek, studeni 2013.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u“Službenom glasilu Općine Velika“.
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Točka 2. Prijedlog zahtjeva za ishođenje prethodne suglasnosti za usklađenje
najniže cijene vodnih usluga
Predsjednica ja dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijet
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Velika daje suglasnost općinskom načelniku za
izdavanje prethodne suglasnosti za usklađenje najniže cijene vodnih usluga prema
prijedlogu Tekije d.o.o., Požega, od veljače 2014. godine.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u“Službenom glasilu Općine Velika“.

Točka 3. 1) Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je pozvala vijećnike da daju prijedloge za imenovanje u
Povjerenstvo.
I. Matijević je ispred kluba vijećnika HDZ-a predložio:
1. Vlado Boban
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je
JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o imenovanju člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa
na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske imenuje se Vlado Boban, općinski načelnik, Trg bana J. Jelačića
34, 34330 Velika.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu
Općine Velika“.
Ova Odluka će se nakon stupanja na snagu dostaviti Agenciji za poljoprivredno
zemljište, Zagreb, Ul. Grada Vukovara 78.
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Točka 3. 2) Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu
troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog
zemljišta
Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je pozvala vijećnike da daju prijedloge za imenovanje u
Povjerenstvo.
I. Matijević je ispred kluba vijećnika HDZ-a predložio:
1. Stjepan Mindum
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je
JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju
poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji
poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost
drvne mase
Članak 1.
U Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje
ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase, imenuje se Stjepan
Mindum, stručni suradnik za komunalne poslove, Trg bana J. Jelačića 34, 34330
Velika.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu
Općine Velika“.
Ova Odluka će se nakon stupanja na snagu dostaviti Agenciji za poljoprivredno
zemljište, Zagreb, Ul. Grada Vukovara 78.

Točka 4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman
k.č.br. 1932
Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o prodaji nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman k.č.br. 1932
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
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Točka 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Trnovcu k.o. Trenkovo k.č.br.
576
Predsjednica je dala riječ V. Bobanu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta
ODLUKA
o prodaji nekretnine u Trnovcu k.o. Trenkovo k.č.br. 576
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.)
Točka 6. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2014. godinu
Predsjednica je dala riječ V. Potočancu koji je kratko obrazložio.
Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za riječ, dala je
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijet
PLAN
davanja koncesija za 2014. godinu
I.
Vrsta koncesije

Zakonska osnova
za davanje
koncesije

Koncesija za obavljanje
komunalne djelatnosti –
prijevoz pokojnika na
području Općine Velika

Zakon o
komunalnom
gospodarstvu

Vrijeme
davanja
koncesije i
trajanje
5 godina

Opis očekivanih
ekonomskih učinaka
Procijenjen promet
koncesionara iznosi
20.000,00 kn

Učinci na
proračun
davatelja
koncesije
1.000,00
kn/godina

II.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu
Općine Velika.
Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaključila 7. sjednicu
Općinskog vijeća u 19.30 sati.
ZAPISNIČAR:
_______________
Jadranka Čorak
PREDSJEDNICA:
_______________________
Antonija Pavlović

