
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/17-01/10 

URBROJ: 2178/12-03-17-03 

Velika Kopanica, 22. rujan 2017. godine 

 

 

ZAPISNIK S 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

Na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 22. rujna 2017.godine u 

Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno svih 13 izabranih 

vijećnika.  

Nazočni vijećnici: Ivan Stojšić – predsjednik Vijeća, Marija Kucjenić – zamjenica 

predsjednika Vijeća, Ružica Vukovac, Josip Glavačević, Zdenka Knežević, Mato 

Mikleušević, Anamarija Budimir, Željko Matić, Ivan Antolović, Tomislav Jagić, Krunoslav 

Zdunić, Miroslav Matić i Goran Švaganović.  

Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Blaž Šokčević – zamjenik načelnika i Marija Lolić – 

pročelnica.  

 

Prije početka sjednice načelnik g. Ivan Meteš je pozdravio sve prisutne i objasnio da je on 

sazvao 4.sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 Vijećnika. Vijećnici 

su isti zahtjev uputili i Predsjedniku Vijeća, koji u zakonski propisanom roku nije odgovorio 

na njihov zahtjev. Međutim, sjednicu će voditi Predsjednik vijeća, to je njegovo pravo i 

obveza.  

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 iznosi da predlaže nadopunu Dnevnog reda sukladno članku 58. Poslovnika,  

kako slijedi 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Prijedlog Godišnjeg izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za 

razdoblje 1.1 do 31.12.2016.godine; 



3. 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; 

4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 

2017./2018.; 

5. Prijedlog Pročišćenog teksta IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Velika Kopanica; 

6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa neotuđivog zemljišta na k.č.br. 2703/2 k.o. Velika 

Kopanica; 

7. Razno. 

 

Predsjednik ističe kako se sukladno Poslovniku o nadopuni dnevnog reda glasuje bez rasprave 

te daje prijedlog na glasanje. Nadopuna Dnevnog reda je javnim glasovanjem usvojena 

jednoglasno (13 glasova ZA). 

 

TOČKA 1: Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica 

Predsjednik otvara 1.točku Dnevnog reda i daje ju na raspravu. 

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog 

reda na glasanja.  

Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen  jednoglasno (13 glasova ZA).  

 

TOČKA 2: Prijedlog Godišnjeg izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica 

za razdoblje 1.1 do 31.12.2016.godine  

Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici.  

Pročelnica objašnjava da je riječ o Godišnjem izvješću za 2016.godinu, za Plan Proračuna za 

2016, koje je trebalo biti usvojeno do 1.6.2017. godine. Međutim, u to vrijeme u Općini nije 

bilo Vijeća. Godišnjim Izvješćem o izvršenju Proračuna utvrđeni su ostvareni prihodi i 

primici te izvršeni rashodi i izdaci. Obveza planiranja Proračuna je na 3. razini, a Izvješće je 

na 4. razini, ono je detaljnije. Izvješće je sastavljeno u skladu sa Zakonom o proračunu i 

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna.  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog 

reda na glasanja.  

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojeno jednoglasno (13 glasova ZA).  

 

TOČKA 3: 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 3. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.  

Načelnik navodi da se u Planu Proračunu Općine Velika Kopanica predlažu planirani prihodi 

poslovanja 6.739.756,67 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 23.000,00 kn. 

Rashodi poslovanja su planirani u ukupnom iznosu od 4.693.700,00 kn odnosi (to su plaće, 

komunalije, struja, ugovori o djelu...), a 1.838.700,00 kn na rashode za nabavu nefinancijske 



imovine (investicije i ulaganja, projekti – nisu iz izvornog proračuna a neki od njih su već i 

provedeni (semafor, prostorni plan)). 

Najavljen je natječaj u 10. mjesecu za nerazvrstane pa je uvršteno u Proračun cesta za koju 

imamo projektnu dokumentaciju. Radi se o Izgradnja prometnice od stacionaže – cesta prema 

reciklažnom dvorištu –  429.873,00 kn (Bekavčev sokak). Prošla je javna rasvjeta kroz ulicu I. 

Filipovića (financirano 100% iz HEPa), ali Općina mora kupiti lampe na stupovima pa smo za 

to odvojili 100.000 kuna. 

Do kraja godine nastavlja se sa svim programima koji su se pokazali dobri za širu zajednicu 

(sufinanciranje prijevoza školske djece, pomoć u kući, jednokratne pomoći, nagrađivanje 

učenika, studenta, igraonica...).  

Vijećnica Vukovac navodi da ona neće postavljati druga pitanja od onih koje je postavila na 

zadnjoj sjednici na kojoj se raspravljalo o Planu Proračuna.  

Prvo pitanje postavlja vezano za izgradnju vodovoda u Maloj Kopanici i Divoševcima. Je li 

načelnik bio u Vodovodu po tom pitanju zato što je za kraj godine najavljen natječaj kojim se 

može kandidirati za projektnu dokumentaciju. Općina mora sufinancirati dio koji bi trebao biti 

planiran u proračunu. Načelnik odgovara da je bio u Vodovodu d.o.o. po tom pitanju. 

Međutim smatra da će to biti u sljedećoj godini. U slučaju da se raspiše natječaj, rebalansom 

će se uvrstiti u Plan Proračuna.  

Drugo pitanje Vijećnica Vukovac postavlja vezano za asfaltiranje Baranjčevog sokaka. 

Načelnik odgovara da ove godine nema sredstava za asfaltiranje tog sokaka, ali planira 

svakako to nagodinu.  

Treće pitanje Vijećnice Vukovac vezano je za izgradnju mrtvačnice u Maloj Kopanici. 

Načelnik odgovara da je plan do kraja godine ishodovati građevinsku dozvolu, a nagodinu 

krenuti s izgradnjom. 

Četvrto pitanje Vijećnice Vukovac vezano je za dodatna ulaganja – 30.000,00 kn za spomenik 

u Divoševcima. Načelnik odgovara da je taj novac i za spomenik i za uređenje okoliša oko 

spomenika.  

Peto pitanje Vijećnice Vukovac vezano je za intelektualne usluge u iznosu od 250.000,00 kn, 

što ulazi u taj novac. Načelnik odgovara da su u toj stavci računovodstvene usluge, odvjetnik, 

ugovori o djelu. 

Šesto pitanje Vijećnice Vukovac vezano je uz održavanje Dana Općine i neodržavanje 

svečane sjednice. Načelnik odgovara da je procijenio da svečana sjednica nije bila primjerena 

za situaciju u kojoj se Općina nalazila. Međutim bili su druga događanja kroz 3 dana.  

Sedmo pitanje Vijećnice Vukovac vezano je za financiranje udruga, smatra da je previše 

sredstava planirano. I podsjeća za nužnost provedbe natječaja. Načelnik odgovara da na 

području Općine ima 24 udruge, koje su radile tijekom cijele godine. Biti će javni natječaj 

temeljem kojeg će se dodijeliti sredstva udrugama.  

Osmo pitanje Vijećnice Vukovac je za vezano uz natječaj Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost. Navodi da je pripremljena dokumentacija za obnovu doma u Maloj 

Kopanici i doma u Kupini. Načelnik odgovara da se Općina nije prijavila zato što nema 

Proračuna. Zamjenik navodi da u Općini ne postoji ta projektna dokumentacija. Pročelnica to 

potvrđuje i navodi da postoje samo energetski certifikati za te dvije zgrade.  

Deveto pitanje Vijećnice Vukovac vezano je za financiranje udruga. Navodi da joj načelnik 

nije odgovorio na pitanje i pita zašto se išlo u povećavanje sredstava. Također navodi da se ni 



jedna sugestija 6 vijećnika Nezavisne liste nije usvojena. Načelnik pita koju sugestiju žele da 

se uvrsti, može se ta sugestija uvrstit na sjednici. Vijećnica Vukovac navodi da inzistira na 

asfaltiranju Baranjčevog sokaka u Beravcima. Načelnih prihvaća uvrštenje Baranjčevog 

sokaka u Plan Proračuna.  

Vijećnik Glavačević pita načelnika da razjasni ima li Općina kakvog duga, pojavile su se 

glasnine i pita koje je trenutno stanje računa te je li nakon preuzimanja dužnosti stigla kakva 

faktura koju je on kao Povjerenik ostavio. Načelnik odgovara da se ne treba obazirat na 

glasine. Stanje računa je 1.000.019,00 kn. Nije ostalo nikakvih dugova. Vijećnik Glavačević 

navodi da je htio da to uđe u zapisnik.  

Kako nema nikakvih drugih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku 

Dnevnog reda na glasanja.  

Predsjednik prvo daje na glasanje amandam – asfaltiranje Baranjčevog sokaka u Beravcima. 

Amandam je javnim glasovanjem jednoglasno usvojen (13 glasova ZA). 

Predsjednik daje na glasanje Plan Proračuna. 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 je javnim glasovanjem usvojena sa 

7 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽANIH.  

 

TOČKA 4: Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u 

školskoj godini 2017./2018 

Predsjednik otvara 4. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku. 

Načelnik objašnjava da je tu Odluku potrebno donijeti radi učenika koji idu u srednju školu u 

Đakovo. Općina sufinancira kartu u iznosu od 25%. Pregovara se da cijena ide i ispod.  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog 

reda na glasanja.  

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. 

godine usvojena je jednoglasno (13 glasova ZA). 

  

TOČKA 5: Prijedlog Pročišćenog teksta IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Velika Kopanica  

Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici.  

Pročelnica objašnjava da je sukladno Zakonu o prostornom uređenju dužnost predstavničkog 

tijela, tj. Općinskog vijeća da objavi pročišćeni tekst odredbi za provedbu prostornog plana i 

grafičkog dijela prostornog plana, nakon svakih izmjena i dopuna. Vijeće je na prošloj 

sjednici usvojilo IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine stoga je sada dužno 

usvojiti i pročišćeni tekst.  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog 

reda na glasanja.  

Pročišćeni tekst IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Kopanica je 

jednoglasno usvojen (13 glasova ZA).  

 

TOČKA 6: Prijedlog odluke o ukidanju statusa neotuđivog zemljišta na k.č.br. 2703/2 

k.o. Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 6. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.  



Načelnik objašnjava da je tu riječ o komadu zemljišta površine 19m2 na kojem je već 

izgrađena trafostanica u ulici Ivana Filipovića. Da je ta Odluka potrebna da se taj dio 

zemljišta prenese na Hep, pošto oni već brinu za tu trafostanicu, riječ je o rješavanju 

imovinsko-pravnih odnosa.  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog 

reda na glasanja.  

Odluka o ukidanju statusa neotuđivog zemljišta na k.č.br. 2703/2 k.o. Velika Kopanica je 

jednoglasno usvojena (13 glasova ZA).  

 

TOČKA 7: Razno 

Predsjednik otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Vijećnici Vukovac. 

Vijećnica Vukovac čita priopćenje za prisutne, ali i mještane i javnost.  

 

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 9:15 h. 

 

 

 

 

           Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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

        


