REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA KOPANICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/17-01/8
URBROJ: 2178/12-03-17-02
Velika Kopanica, 30. lipanj 2017. godine

ZAPISNIK S 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Na 2. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 30. lipnja 2017.godine u
Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 12 izabranih
vijećnika od ukupno 13.
Nazočni vijećnici: Ivan Stojšić – predsjednik Vijeća, Marija Kucjenić – zamjenica
predsjednika Vijeća, Ružica Vukovac, Zdenka Knežević, Mato Mikleušević, Anamarija
Budimir, Željko Matić, Ivan Antolović, Tomislav Jagić, Krunoslav Zdunić, Miroslav Matić i
Goran Švaganović.
Odsutni vijećnici: Josip Glavačević.
Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Blaž Šokčević – zamjenik načelnika, Marija Lolić –
pročelnica.
.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu Predsjednik) – Ivan
Stojšić otvorio je sjednicu u 20:30 h i pozdravio sve prisutne te konstatirao kvorum.
Predsjednik predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika s 1. konstiuirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Velika
Kopanica;
2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017.
godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu s Planom razvojnih programa i Odlukom o
izvršavanju Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017.g;
3. Razno.
Nakon čitanja Dnevnog reda, Predsjednik isti daje na raspravu. Nakon što nije bilo komentara
i prijedloga i na glasanje. Dnevni red je usvojen jednoglasno (12 glasova ZA).

TOČKA 1: Verifikacija Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Velika Kopanica
Predsjednik otvara 1.točku Dnevnog reda i daje ju na raspravu.
Vijećnica Vukovac pita što je Vijećnicima koji nemaju e-mail adrese, jesu li oni dobili
Zapisnik na uvid. Pročelnica odgovara da je telefonski razgovarala s Vijećnikom koji nije
ostavio svoju e-mail adresu te da je dogovoreno na koju e-mail adresu će taj Vijećnik dobivati
materijale.
Kako nema nikakvih drugih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku
Dnevnog reda na glasanja.
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je
jednoglasno (12 glasova ZA) usvojen.
TOČKA 2: Prijedlog Odluke o donošenju Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za
2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu s Planom razvojnih programa i
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017.g
Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku Općine.
Načelnik pozdravlja sve prisutne. Napominje da je rasprava i donošenje Proračuna jedno od
najvažnijih odluka koje donosi Vijeće te da se nada suradnji. Načelnik objašnjava da je
Proračun usklađen s prošlogodišnjim, da se nastavlja sa svim programima koji su se pokazali
dobrima za širu zajednicu – financiranje školskih udžbenika, sufinanciranje prijevoza školske
djece, pomoć u kući, jednokratne pomoći, nagrađivanje učenika i studenata, igraonica. Planira
se i program javnih radova u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Načelnik
navodi da je najavljen natječaj iz Europskog fonda za ruralni razvoj 2014. – 2020. Mjera 7.2.
za nerazvrstane ceste te su u Proračun uvršteni ti projekti:
1. Projekt Izgradnja prometnica, parkirališta i biciklističke staze - 1.668.205,00 kn
2. Projekt Izgradnja prometnice, parkirališta i autobusnih ugibališta - 1.322.514,375 kn
3. Izgradnja prometnice – cesta prema reciklažnom dvorištu – 429.873,00 kn.
A ovisno o uvjetima natječaja Općina će aplicirati s projektima, o čemu će Vijećnici biti
obaviješteni.
Načelnik napominje da su svaki prijedlog, sugestija i amandman dobrodošli.
Za riječ se javlja Vijećnica Vukovac koja moli načelnika da detaljno pojasni iznos prenesenih
obveza iz prethodnog razdoblja od 234.240,67 kn. Zamjenik načelnika objašnjava da to nema
nikakve veze sa zaduženjem da su to prenesene obveze. Od toga je nekih 79.000 kn za Argus
još iz doba Šimunovića. Načelnik nadopunjuje da je tu riječ o isplati nekih projekata koji su
završeni i došli na naplatu u siječnju, kao što je javna rasvjeta na igralištu, tekući računi.
Vijećnica Vukovac pita za objašnjene iznosa od 40.000,00 kn u Planu razvojnih programa za
javnu rasvjetu. Zamjenik načelnika navodi da je to planirano za održavanje javne rasvjete na
području Općine Velika Kopanica ove godine. Načelnik navodi da je u tom iznosu cijena i za
rasvjetni stup koji je postavljen kod Kitanovića, ističe ugovor ovih dana pa postoji mogućnost,
ovisno o cijeni, da ih se postavi i po drugim mjestima u Općini.
Vijećnica Vukovac dalje pita za javne radove, navodi da je za 6 mjeseci planirano 100.000,00
kn i da bi to trebalo smanjiti. Načelnik odgovara da su do tog iznosa došli tako što su
prepolovili iznos koji je planiran za cijelu godinu. Vijećnica Vukovac navodi da je

ishodovanje dokumentacije traje 3-4 mjeseca. Načelnik odgovara da ništa još nije pokrenuto
vezano za programe javnog rada, ali da će se to učiniti čim bude prilike.
Vijećnica Vukovac komentira iznos za Mjeru 4.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i
kulturne baštine, donacije udrugama u kulturi - 110.000,00 kn. Navodi da u Općini postoje 3
udruge u kulturi, da će se ukoliko se usvoji Proračun, morati raspisati natječaj za dodjelu
sredstava udrugama prema Uredbi Vlade RH. I na što točno misle da će udruge potrošiti taj
novac. Zamjenik odgovara da će udruge potrošiti taj novac na putovanja. Načelnik odgovara
da će se raspisati natječaj za udruge, na koji će se udruge javiti sa svojim programima i
projektima, temeljem kojih će im se dodijeliti sredstva te da on ne zna planove svih udruga.
Vijećnica Vukovac pita hoće li biti novca za ostale udruge. Načelnik odgovara da hoće i da ni
jedna udruga neće ostati zakinuta.
Vijećnica Vukovac pita što je točno predviđeno u sredstvima za zaštitu okoliša u iznosu od
491.073,00 kn. Navodi da je to iznos koji su oni planirali radi prijave na natječaj, kojeg više
nema. Načelnik odgovara da se ove godine planiralo postavljati zelene otoke po naseljima i
cesta prema reciklažnom dvorištu. Vijećnica Vukovac odgovara da je cesta infrastruktura i da
bi se to trebalo promijenit.
Vijećnica Vukovac dalje pita za prihode od zakupa poslovnih objekata. Zanima ju je li
Matijević počeo plaćati najam za prostor u Beravcima. Načelnik odgovara da nije. Vijećnica
Vukovac dalje pita za Teku. Načelnik odgovara da nisu ni oni. Vijećnica pita što planiraju s
njima poduzeti. Načelnik odgovara da nisu još stigli do tih predmeta, no da oni svakako
planiraju da oni koji nemaju ugovore i oni koji ne plaćaju svoje obveze, to počnu podmirivat.
Vijećnica Vukovac pita što je s koncesijom poljoprivrednog zemljišta, pošto Općina nikad
nije davala koncesije. Načelnik odgovara da to nije lako pitanje, da će se to rješavat. Zamjenik
navodi da općenito ima problema sa zakupom poljoprivrednog zemljišta. Vijećnica Vukovac
navodi da će se to morat rješavat, zato što osobe koje nisu mještani Općine koriste
poljoprivredno zemljište na našem području.
Vijećnica Vukovac dalje pita jesu li načelnik i zamjenik išli u Vodovod, zato što se krajem
godine treba otvoriti natječaj kojim će se moći financirati projektna dokumentacija za
vodovod Mala Kopanica-Divoševci. Načelnik odgovara da to nije u Proračunu, ali se može
planirat.
Vijećnica Vukovac navodi da se vjerojatno ne će Općina moći kandidirati na natječaj iz Mjere
7.2. za nerazvrstane ceste dok se ne završi projekt koji je bio ranije kandidiran, a to je
Prostorni plan. I do kud je s tim projektom došlo? Načelnik odgovara da je bio kod
ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i da se čeka njihovo
očitovanje za koje imaju rok do 3.7. te da se nada da će to očitovanje biti pozitivno.
Vijećnica Vukovac postavlja još jedno pitanje i napominje da se nada da ga se ne će shvatiti
kao provokaciju. Navodi da dopisom od 1.lipnja koji je dostavljen svima u poštanske sandučić
stoji da će Općina postati centar, servis građana, služba poduzetnika, poljoprivrednika, da će
se stvarat radna mjesta. Vijećnicu zanima kojom stavkom proračuna je to planirano. Zamjenik
načelnika odgovara i navodi da u proračunu ne postoji stavka koja tako nešto osigurava.
Međutim, ne mora se takav pristup temeljiti na nekim izravnim financijskim sredstvima.
Općina može biti pomoć i organizirati neke seminare, edukacije. Vijećnica navodi da to sada
radi LAG. Zamjenik se ne slaže s tim i da ne vidi ništa konkretno da je LAG napravio.

Vijećnica se ne slaže sa zamjenikom i navodi da je LAG napravio strategiji, implementirao
programe za prijavu na natječaje, stvorio uvjete.
Kako nema nikakvih drugih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku
Dnevnog reda na glasanja. Javnim glasanjem, dizanjem ruku, 6 vijećnika glasa ZA, 5
vijećnika PROTIV i 1 vijećnik je SUZDRŽAN.
Pročelnica objašnjava da Plan proračuna nije usvojen iz razloga što je za donošenje proračuna
potrebna većina glasova svih vijećnika Općinskog vijeća, tj. 7 glasova ZA.
Predsjednik zatvara sjednicu u 20:55 h.

Zapisničarka
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Predsjednik Općinskog vijeća
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