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ZAPISNIK S 1. KONSTITITIRAJUĆE SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

 Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održana je dana 

27.lipnja 2017.g u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica s početkom u 

19 sati. 

Sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br.144/12 i 

121/16), konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica saziva čelnik 

središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ili osoba koju on ovlasti. Čelnik središnjeg tijela državne uprave ovlastio je 

predstojnika Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Maria Vučinića, dipl.iur. za 

otvaranje i vođenje 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica do 

utvrđivanja prvog izabranog člana s kandidacijske liste koja je osvojila najviše glasova. 

 

Predsjedatelj je otvorio konstituirajuću sjednicu i pozdravio sve izabrane članove 

Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica, načelnika Ivana Meteša, dipl.ing.preh.tehn i 

njegovog zamjenika Blaža Šokčevića, prof, prisutnog novinara i pročelnicu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine. Nakon pozdrava, minutom šutnje se odaje počast  svim poginulim 

hrvatskim braniteljima, svim civilnim žrtvama Domovinskog rata koji su dali život za slobodu 

hrvatske države.  

Predsjedatelj prozivanjem utvrđuje nazočnost vijećnika i konstatira da je prisutno svih 13 

izabranih vijećnika Općinskog vijeća.  

Predsjedatelj podsjeća vijećnike da su s Pozivom na konstituirajuću sjednicu Općinskog 

vijeća dobili i Dnevni red sjednice. Dnevni red:  

1. Izbor Mandatne komisije 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

Općine Velika Kopanica 

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će presjedati sjednicom do 

izbora predsjednika 



- svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica 

 

TOČKA 1: Izbor Mandatne komisije 

Predsjedatelj upoznaje vijećnike da prema odredbi članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 09/09 i 05/13 ), 

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana koje se biraju na prvoj sjednici Općinskog 

vijeća iz redova vijećnika na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika. 

Prijedlog kandidata za predsjednika i članove ove Komisije, dostavila je 1/3 izabranih 

vijećnika, potpisan od 7 vijećnika, Hrvatska demokratska zajednica zajedno s g.Ivanom 

Stojšićem. Njihov prijedlog je: Tomislav Jagić (predsjednik), Goran Švaganović (član) i 

Anamarija Budimir (članica). Predsjedatelj navodi da je Anamarija Budimir vijećnica s 

Nezavisne liste i da je razgovarao s nositeljicom Nezavisne liste, koja se slaže s prijedlogom 

za Mandatnu komisiju te on smatra da je ovo usuglašen prijedlog za sastav Mandatne 

komisije.  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i dodatnih prijedloga, Predsjedavatelj daje na 

glasanje usuglašen prijedlog za sastav Mandatne komisije. Javnim glasanjem, dizanjem ruku, 

13 vijećnika je glasalo ZA – jednoglasno, za sastav Mandatne komisije.  

 

Vijećnici Općinskog vijeća izabrali su u Mandatnu komisiju: 

1. Tomislav Jagić (HDZ) – predsjednik 

2. Goran Švaganović  (HDZ) – član 

3. Anamarija Budimir (Grupa birača) – članica. 

Predsjedatelj objašnjava da sukladno članku 44. Statuta Općine Velika Kopanica (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 09/09 i 5/13),  Mandatna komisija na konstituirajućoj 

sjednici podnosi Izvješće o provedenim izborima, odnosno imenima izabranih vijećnika, o 

stavljanju mandata u mirovanje ili podnošenju ostavke na dužnost člana Općinskog vijeća.  

 

 

TOČKA 2: Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

Općine Velika Kopanica 

Predsjedatelj poziva predsjednika Mandatne komisije, Tomislava Jagića da podnese Izvješće  

Mandatne komisije Općinskom vijeću.  

 

Predsjednik Mandatne komisije izvještava da:  

  

1. Na redovnim Lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017.godine za članove 

Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica sudjelovale su političke stranke sa svojim 

kandidacijskim listama i to: 

 

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  



      Nositelj liste: IVAN METEŠ, dipl.ing.preh.tehn. 

- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 

Nositelj liste: IVAN STOJŠIĆ, univ.bacc.ing.el. 

 

- HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB 

Nositeljica liste: JELENA MIJATOVIĆ 

- KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

      Nositeljica liste: RUŽICA VUKOVAC, dipl.iur.  

 

2. Mjesta u Općinskom vijeću Općine Velika Kopanica ostvarile su sljedeće 

kandidacijske liste  

 

- KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA     6 mjesta 

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA                      6 mjesta 

  -  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA                                                      1 mjesto 

 

Kandidacijska lista Hrvatskog demokratskog saveze Slavonije i Baranje – HDSSB nije dobila ni 

jedno mjesto te s te liste nije izabran niti jedan član.  

   

3. Mandatna komisija obavila je uvid u izborni materijal i rezultate izbora te utvrđuje da su za 

članove Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica izabrani: 

  

1. RUŽICA VUKOVAC, dipl.iur. – Grupa birača 

2. JOSIP GLAVAČEVIĆ, bacc.ing.techn.aliment. – Grupa birača 

3. ZDENKA KNEŽEVIĆ, dr.med. – Grupa birača 

4. MATO MIKLEUŠEVIĆ – Grupa birača 

5. ANAMARIJA BUDIMIR – Grupa birača 

6. ŽELJKO MATIĆ – Grupa birača 

 

7. IVAN METEŠ, dipl.ing.preh.tehn. – HDZ 

8. BLAŽ ŠOKČEVIĆ, prof. – HDZ 

9. TOMISLAV JAGIĆ, mag.ing.silv. – HDZ 

10. KRUNOSLAV ZDUNIĆ – HDZ 

11. MIROSLAV MATIĆ – HDZ 

12. GORAN ŠVAGANOVIĆ – HDZ 

 

13. IVAN STOJŠIĆ, univ.bacc.ing.el. – HSS 

 

 

4.  Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica konstatira da sukladno 

članku 78. stavak 2. i  članku 90. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 

121/16) zbog nespojive dužnosti: 

 



- Ivanu Metešu, dipl.ing.preh.tehn., načelniku i Blažu Šokčeviću, prof, zamjeniku načelnika, 

izabranima na kandidacijskoj listi HDZ-a, mandat miruje po sili zakona. 

  

Članovima Općinskog vijeća izabranoj na  listi HDZ-a  kojima mandat miruje zbog nespojive 

dužnosti  sukladno članku  81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 121/16) 

zamjenjuje neizabrani kandidati s iste kandidacijske liste, a određuje ih politička stranka koja 

je bila predlagatelj kandidacijske liste 

Općinska organizacija HDZ-a odredila je da Ivana Meteša, dipl.ing.preh.tehn. zamjeni 

MARIJA KUCJENIĆ, a da Blaža Šokčevića, prof. zamjeni IVAN ANTOLOVIĆ, ing.prom.  

 

U smislu gore naznačenog ispunjeni su zakonski uvjeti da se verificira mandat: 

 

1. MARIJI KUCJENIĆ - HDZ 

2. IVANU ANTOLOVIĆU, ing.prom. - HDZ 

 

Sukladno članku 79. stavku 9. Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 121/16) na 

sjednici predstavničkog tijela umjesto člana predstavničkog tijela koji je stavio mandat u 

mirovanje, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana. 

 

Sukladno utvrđenom iz prethodnog stavka, Mandatna komisije Općinskog vijeća 

Općine Velika Kopanica predlaže da se verificiraju mandati izabranim vijećnicima te 

zamjenicima vijećnika koji će iz spomenutih razloga, a sukladno Zakonu o lokalnim izborima 

(„NN“ 144/12 i 121/16) započeti obnašati dužnost vijećnika, kako slijedi 

 

1. RUŽICA VUKOVAC, dipl.iur. – Grupa birača 

2. JOSIP GLAVAČEVIĆ, bacc.ing.techn.aliment. – Grupa birača 

3. ZDENKA KNEŽEVIĆ, dr.med. – Grupa birača 

4. MATO MIKLEUŠEVIĆ – Grupa birača 

5. ANAMARIJA BUDIMIR – Grupa birača 

6. ŽELJKO MATIĆ – Grupa birača 

7. MARIJA KUCJENIĆ – HDZ 

8. IVAN ANTOLOVIĆ, ing.prom. – HDZ 

9. TOMISLAV JAGIĆ, mag.ing.silv. – HDZ 

10. KRUNOSLAV ZDUNIĆ – HDZ 

11. MIROSLAV MATIĆ – HDZ 

12. GORAN ŠVAGANOVIĆ – HDZ 

13. IVAN STOJŠIĆ, univ.bacc.ing.el. – HSS. 

 

Predsjedatelj se zahvaljuje Predsjedniku Mandatne komisije na Izvješću i konstatira da 

Općinsko vijeća prima na znanje Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine 

Velika Kopanica o provedenim izborima za o provedenim izborima za Općinsko vijeće 

Općine Velika Kopanica održanim 21. svibnja 2017. godine i verifikaciji mandata 

članovima Općinskog vijeća.  



- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će presjedati sjednicom do izbora 

predsjednika 

Predsjedatelj navodi da prema rezultatima izbora koje je objavilo Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Velika Kopanica, kandidacijska lista koja je osvojila najveći broj 

glasova je KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, a prva na toj listi je Ružica 

Vukovac koja će sukladno članku 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 

121/16)  preuzeti predsjedanje konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika. 

Vijećnica Ružica Vukovac zahvaljuje predstojniku Ureda Državne uprave u Brodsko-

posavskoj županiji i pozdravlja sve prisute te preuzima vođenje sjednice.   

 

- svečana prisega članova Općinskog vijeća 

Predsjedateljica poziva sve članove Općinskog vijeća da ustanu i daju svečanu prisegu: 

„Prisežem svojom čašću da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine 

Velika Kopanica i Republike Hrvatske, i da ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog 

vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine Velika Kopanica i da ću štititi ustavni 

poredak Republike Hrvatske.“  

Po pročitanom tekstu svečane prisege, Vijećnici su izrekli riječ „prisežem“.  

 

TOČKA 3: Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 

Predsjedateljica navodi da sukladno odredbi članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 09/09 i 05/13), Komisija 

za izbor i imenovanja ima 5 članova (predsjednik i četiri člana) koji se biraju se na prvoj  

sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika. 

Dostavljen je sljedeći prijedlog: Ivan Antolović (predsjednik),  Krunoslav Zdunić (član), 

Miroslav Matić (član), Zdenka Knežević (članica) i Josip Glavačević (član).  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i dodatnih prijedloga, Predsjedavateljica daje na 

glasanje prijedlog za sastav Komisije za izbor i imenovanja. Javnim glasanjem, dizanjem 

ruku, 13 vijećnika je glasalo ZA – jednoglasno, za sastav Komisije za izbor i imenovanja  

 

Vijećnici Općinskog vijeća izabrali su u Komisiju za izbor i imenovanja: 

1. Ivan Antolović (HDZ) – predsjednik 

2. Krunoslav Zdunić (HDZ) – član 

3. Miroslav Matić (HDZ) – član 

4. Zdenka Knežević (Grupa birača) – članica 

5. Josip Glavačević (Grupa birača) – član. 

Predsjedateljica moli članove Komisije da se povuku i predlože kandidate za predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica. 

 

 

Kratka stanka. 

 



TOČKA 4: Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica 

Predsjedateljica napominje da sukladno odredbama članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 09/09 i 05/13), 

Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika. Predsjednika, odnosno potpredsjednika 

bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor 

i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih 

vijećnika.  

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 

 

Predsjedateljica moli predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da pročita imena kandidata 

za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica. 

Predsjednik Komisije pozdravlja prisutne i predlaže:  

- Ivana Stojšića za predsjednika Vijeća 

- Marija Kucjenić za potpredsjednicu Vijeća. 

Predsjedateljica daje na glasanje prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica. Javnim glasanjem, dizanjem ruku, 13 vijećnika je glasalo ZA – jednoglasno, za 

imenovanje Ivana Stojšića predsjednikom Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica. 

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica su izabrali Ivana Stojšića za 

predsjednika. 

 

Predsjedateljica daje na glasanje prijedlog za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine 

Velika Kopanica. Javnim glasanjem, dizanjem ruku, 7 vijećnika je glasalo ZA, 6 vijećnika je 

glasalo PROTIV.  

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica su izabrali Mariju Kucjenić za 

potpredsjednicu. 

 

Predsjedateljica objavljuje da je izborom predsjednika Općinskog vijeća 

sukladno odredbi članka 87. Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 121/16)  i 

konstituirano Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica.  

 

Za kraj sjednice Vijećnici su poslušali hrvatsku himnu Lijepa naša domovino. 

 

 

Predsjedateljica zatvara sjednicu u 19:23 h. 

 

 

 

 

             Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

     Marija Lolić, mag.soc.                                     Ivan Stojšić, univ.bacc.ing.el. 

 

        


