REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA KOPANICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/17-01/9
URBROJ: 2178/12-03-17-02
Velika Kopanica, 31. srpanj 2017. godine

ZAPISNIK S 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 31. lipnja 2017.godine u
Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 11 izabranih
vijećnika od ukupno 13.
Nazočni vijećnici: Marija Kucjenić – zamjenica predsjednika Vijeća, Josip Glavačević,
Zdenka Knežević, Mato Mikleušević, Anamarija Budimir, Željko Matić, Ivan Antolović,
Tomislav Jagić, Krunoslav Zdunić, Miroslav Matić i Goran Švaganović.
Odsutni vijećnici: Ivan Stojšić – predsjednik Vijeća i Ružica Vukovac.
Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Blaž Šokčević – zamjenik načelnika, Marija Lolić –
pročelnica i Željko Butorac – voditelja Odjela za komunalno gospodarstvo i gospodarenje
prostorom.
.
U odsustvu predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica, g. Ivana Stojšića,
Zamjenica predsjednika Marija Kucjenić (u daljnjem tekstu Zamjenica predsjednika) otvorila
je sjednicu u 20:00 h i pozdravila sve prisutne te konstatirala kvorum.
Zamjenica predsjednika predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica;
2. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Velika Kopanica;
3. Prijedlog Odluke o suglasnosti za kupnju školskih udžbenika;
4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za kupnju računalnog programa za porez na nekretnine;
5. Razno.
Nakon čitanja Dnevnog reda, Zamjenica predsjednika isti daje na raspravu. Nakon što nije
bilo komentara i prijedloga i na glasanje. Dnevni red je usvojen jednoglasno (11 glasova ZA).

TOČKA 1: Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika
Kopanica
Zamjenica predsjednika otvara 1.točku Dnevnog reda i daje ju na raspravu.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Zamjenica predsjednika daje ovu točku
Dnevnog reda na glasanja.
Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je usvojen s 10 glasova ZA i
1 SUZDRŽANIM glasom.
TOČKA 2: Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Velika Kopanica
Zamjenica predsjednika otvara 2. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici.
Pročelnica iznosi razloge izrade i objašnjava proceduru donošenja IV. IDPPU OVK te navodi
da je projekt u potpunosti financiran iz Mjera ruralnog razvoja, Podmjera 7.1. „sastavljanje i
ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te
planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke
prirodne vrijednosti“ – provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj
jedinica lokalne samouprave“.
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Kopanica
usvojena je jednoglasno (11 glasova ZA).
TOČKA 3: Prijedlog Odluke o suglasnosti za kupnju školskih udžbenika
Zamjenica predsjednika otvara 3. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik navodi da bi želio da se nastavi s projektom kupnje udžbenika za učenike osnovne
škole. To će nas ove godine koštati oko 20.000,00 kn. A zbog situacije u Općini, traži
suglasnost od Vijeća.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Zamjenica predsjednika daje ovu točku
Dnevnog reda na glasanja.
Odluku o suglasnosti za kupnju školskih udžbenika je usvojena jednoglasno (11 glasova ZA).
TOČKA 4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za kupnju računalnog programa za porez na
nekretnine
Zamjenica predsjednika otvara 4. točku Dnevnog reda i daje riječ voditelju Odjela za
komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom.
Voditelj Odjela za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom navodi da je
1.1.2017.g. stupio novi Zakon o lokalnim porezima unutar kojeg je propisana regulativa za
uvođenje Zakona na nekretnine. Obveza uvođenja Zakona na nekretnine je u nadležnosti
općina. Iz tog razloga nam treba računalni program za porez na nekretnine. Procijenjeni trošak
za 30.000,00 + PDV kn. Smatra da bi bilo što prije kupiti taj program i krenuti s radom na
provođenju Zakona, zato što je puno posla.
Načelnik napominje da će taj porez na nekretnine zamijeniti komunalnu naknadu i da bi
vijećnici to mogli objašnjavati mještanima.

Vijećnik Josip Glavačević je pitao načelnika što je s Odlukom o lokalnim porezima. Načelnik
odgovara da je odluka napravljena i čeka te će biti donesena u narednom periodu, no prije
donošenja te odluke moraju se donijeti neke druge odluke.
Odluka o suglasnosti za kupnju računalnog programa za porez na nekretnine je usvojena
jednoglasno (11 glasova ZA).
TOČKA 5: Razno
Zamjenica predsjednika otvara 5. točku Dnevnog reda.
Vijećnik Krunoslav Zdunić pita postoji li ugovor između Poštanske banke i Općine? DVD
Velika Kopanica nije dobio već 10 mjeseci naknadu za bankomat. Načelnik odgovara da je
upoznat s tim problem i da se dogovorio s njihovom predsjednicom oko toga pitanja.
Vijećnik Krunoslav pita za Vatrogasnu zajednicu, spadaju li oni u redovno financiranje?
Može li im Općina uplatiti sredstva? Načelnik odgovara da da, da ostale udruge se financiraju
putem javnog natječaja, dok se VZO-u daju propisana sredstva. Pročelnica navodi da bez
proračuna i izvršenja iz 2016. g. se ne zna točno koliko im se sredstava mora prebaciti, tako
da će do izglasavanja proračuna dobiti dio.
Načelnik još jednom poziva Vijećnike na suradnju vezano uz donošenje Proračuna. Općina ne
može funkcionirati bez Proračuna.
Zamjenik napominje da je su pred Općinom dvije važne stvari za odradit – uvođenje poreza
na nekretnine i reguliranje pitanja zakupa poljoprivrednog zemljišta pošto u skorom
vremenskom periodu ističu ugovori o zakupu. I poziva Vijećnike na suradnju.

Zamjenica predsjednika zatvara sjednicu u 20:48 h.

Zapisničar
Željko Butorac

Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća
Marija Kucjenić

