
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/17-01/11 

URBROJ: 2178/12-03-17-02 

Velika Kopanica, 16. listopad 2017. godine. 

 
 

ZAPISNIK S 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

Na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 16. listopada 2017.godine 

u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 11 od 13 

izabranih vijećnika.  

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

predsjednika Vijeća, Josip Glavačević, Mato Mikleušević, Anamarija Budimir, Željko Matić, 

Ivan Antolović, Tomislav Jagić, Krunoslav Zdunić, Miroslav Matić i Goran Švaganović.  

Odsutni vijećnici: Zdenka Knežević i Ružica Vukovac (podnijela ostavku 16.10.2017.) 

Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Blaž Šokčević – zamjenik načelnika i 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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Prijedlog Programa uz Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika 

Kopanica za razdoblje 1.1 do 31.12.2016.godine;  

3. Prijedlog Programa uz Plan Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017. godinu i 

projekcija za 2018. i 2019. godinu;  

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju privremenog 

financiranja Proračuna Općine Velika Kopanica za razdoblje 1.1. – 30.6.2017. godine; 

5. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Velika Kopanica; 

6. Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Velika 

Kopanica;  



7. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Općine Velika Kopanica; 

8. Prijedlog Odluke o odabiru Povjerenstva za administrativnu provjeru i ocjenjivanje 

programa i projekata javnog natječaja za financiranje javnih potreba u Općini Velika 

Kopanica; 

9. Razno. 

 

Vijećnik Antolović se javlja za riječ i navodi da bi on ispred 1/3 Vijećnika predložio 

nadopunu Dnevnog reda – 1. točka da bude razrješenje Predsjednika Općinskog vijeća, a 2. 

točka da bude imenovanje novog Predsjednika Vijeća. Navodi kao objašnjene njihovog 

zahtjeva nesuradnju Predsjednika Vijeća s načelnikom te uručuje Predsjedniku pisani zahtjev.  

Predsjednik Vijeća prijedlog nadopune dnevnog reda daje na glasovanje. Dopuna dnevnog 

reda je usvojena sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.  

 

Nadopunjen DNEVNI RED glasi:  

 

1. Prijedlog razrješenja Predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Prijedlog za imenovanje Predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

3. Verifikacija Zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

4. Prijedlog Programa uz Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika 

Kopanica za razdoblje 1.1 do 31.12.2016.godine;  

5. Prijedlog Programa uz Plan Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017. godinu i 

projekcija za 2018. i 2019. godinu;  

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju privremenog 

financiranja Proračuna Općine Velika Kopanica za razdoblje 1.1. – 30.6.2017. godine; 

7. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Velika Kopanica; 

8. Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Velika 

Kopanica;  

9. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Općine Velika Kopanica; 

10. Prijedlog Odluke o odabiru Povjerenstva za administrativnu provjeru i ocjenjivanje 

programa i projekata javnog natječaja za financiranje javnih potreba u Općini Velika 

Kopanica; 

11. Razno. 

 

TOČKA 1: Prijedlog razrješenja Predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica 

1/3 Vijećnika koja je zatražila razrješenje Predsjednika Vijeća podijelila je svoj zahtjev 

ostalim Vijećnicima.  

Predsjednik otvara raspravu. 

Vijećnika Antolović objašnjava zahtjev za razrješenjem Predsjednika i navodi da je povod 

tome bio taj što Predsjednik nije htio sazvati sjednicu na kojoj bi se izglasao Proračun, ni na 

zahtjev načelnika, ni na zahtjev 1/3 vijećnika.  



Vijećnik Glavačević se javlja za riječ i navodi da smatra da je u zahtjevu sve jasno navedeno. 

Međutim, nije mu jasno zašto se s tim zahtjevom nije išlo redovnim putem, nego preko 

nadopune dnevnog reda. Smatra da ovaj način nije fer i korektan. Te poziva nezavisne 

vijećnike i Predsjednika Vijeća da se izuzmu sa sjednice.  

 

Sjednicu napuštaju Josip Glavačević, Mato Mikleušević i Anamarija Budimir.  

 

Vijećnik Željko Matić pita tko je prijedlog za novog Predsjednika. Vijećnik Antolović mu 

odgovara da je to Tomislav Jagić.  

Vijećnik Jagić se javlja za riječ i navodi da mu je žao što su nezavisni vijećnici 

demonstrativno otišli sa sjednice. Međutim, smatra da oni ne mogu imati povjerenja u 

Predsjednika nakon što im je prvotno dao podršku pa ju kasnije uskratio.  

Načelnik navodi da će se uskoro morati donositi Proračun za 2018.godinu i da ne želi da se 

ponovi situacija da Predsjednik odbija sazvati sjednicu.  

Zamjenica predsjednika pita Predsjednika što on misli o prijedlogu. Predsjednik navodi da je 

to odluka Vijećnika i da ju je očekivao.  

Predsjednik daje na glasanje ovu točku Dnevnog reda. 

Prijedlog razrješenja Predsjednika Općinskog vijeća je usvojen sa 7 glasova ZA i 1 protiv.  

 

Sjednicu nastavlja voditi Zamjenica predsjednika. 

 

TOČKA 2: Prijedlog za imenovanje Predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica 

1/3 Vijećnika koja ja je predala je svoj zahtjev za imenovanjem Predsjednika Vijeća podijelila 

je zahtjev u pisanom obliku ostalim Vijećnicima.  

Zamjenica otvara 2. točku dnevnog reda i navodi da je prijedlog 1/3 vijećnika da se novim 

Predsjednikom imenuje Tomislav Jagić.  

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

na glasanja.  

Prijedlog za imenovanje Tomislava Jagića Predsjednikom Vijeća Općine Velika Kopanica 

usvojen je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.  

 

Novi Predsjednik Tomislav Jagić nastavlja s vođenjem sjednice. 

Predsjednik pozdravlja sve prisutne. Još jednom izaziva žaljenje što su nezavisni vijećnici 

napustili sjednicu te navodi da je otvoren za suradnju sa svim vijećnicima i da se nada da će ta 

suradnja biti bolja u budućnosti.  

 

TOČKA 3: Verifikacija Zapisnika s 4. 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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen  jednoglasno (8 glasova ZA).  



 

TOČKA 4: Prijedlog Programa uz Godišnje 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 načelniku.  

Načelnik napominje da su programi poslani uz materijale i da se ti programi usvajaju uz 

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2016. godinu.  

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

reda na glasanja.  

Programi uz Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za razdoblje od 

1.1. do 31.12.2016.godine  su javnim glasovanjem usvojeni jednoglasno (8 glasova ZA).  

 

 

TOČKA 5: Prijedlog Programa uz Plan Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017. 

godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu  

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

Načelnik navodi da su ti Programi zakonska obveza i oni se donose uz Proračun. Ovi 

programi su povezani s Proračunom koji je usvojena na prošloj sjednici. U njih je uvršten i 

amandman Baranjčev sokak. Načelnik napominje da se počelo raditi na realizaciji tog 

projekta. Postojeći projekt nije dobar, u njemu su uvrštene krive čestice tako da se to sada 

ispravlja.  

Pročelnica napominje da se donosi program raspolaganja sredstvima od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta. Državni ured za reviziju je radio nadzor nad općinama u Brodsko-

posavskoj županiji vezan uz poljoprivredno zemljište. Sve općine i naša su dobile uvjetnu 

ocjenu i neke preporuke. Jedna od preporuka je upravo donošenje tog programa. I navodi da 

će Općina od sljedeće godine morati naplaćivati kamate za zakupe koji nisu plaćeni na 

vrijeme.  

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

reda na glasanja.  

Programi uz Plan Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 

2019. godinu su javnim glasovanjem usvojeni jednoglasno (8 glasova ZA). 

 

TOČKA 6: Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju 

privremenog financiranja Proračuna Općine Velika Kopanica za razdoblje 1.1. – 

30.6.2017. godine 

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

Načelnik objašnjava da je to riječ o izvješću za trošenje proračunskog novca tijekom 

privremenog financiranja za vrijeme vladinog povjerenika Josipa Glavačevića. Općina je tada 

funkcionirala kao hladni pogon, potrošeni su samo nužni izdaci i one obveze koje su stvorene 

prije.  

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

reda na glasanja.  

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju privremenog financiranja Proračuna 

Općine Velika Kopanica za razdoblje 1.1. – 30.6.2017. godine je javnim glasovanjem 

usvojena jednoglasno (8 glasova ZA). 



TOČKA 7: Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 7. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku. 

Načelnik navodi kako su tom odlukom određeni općinski porezi -   prirez porezu na dohodak,  

porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. 

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

reda na glasanja.  

Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica je jednoglasno usvojena (8 glasova 

ZA).  

 

TOČKA 8: Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine 

Velika Kopanica  

Predsjednik otvara 8. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.  

Načelnik navodi kako se predlaže dr. Josip Buljan i medicinska sestara Jasminka Mihalj za 

obavljanje poslova mrtvozornika na području naše Općine.  

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

reda na glasanja.  

Odluka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Velika Kopanica je 

jednoglasno usvojena (8 glasova ZA).  

 

TOČKA 9: Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Općine Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku. 

Načelnik navodi da je to riječ o još jednoj zakonskoj obvezi. Ukoliko se ne može utvrditi 

uzrok smrti, pokojnika se vozi na obdukciju, a Općina za to snosi trošak. Potrebno je raspisati 

natječaj i izabrati firmu koja će te poslove obavljati na razdoblje od 4. godine.  

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

reda na glasanja.  

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine 

Velika Kopanica je jednoglasno usvojena (8 glasova ZA). 

 

TOČKA 10: Prijedlog Odluke o odabiru Povjerenstva za administrativnu provjeru i 

ocjenjivanje programa i projekata javnog natječaja za financiranje javnih potreba u 

Općini Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 10. točku dnevnog reda 

Načelnik se javlja za riječ i navodi da je raspisan natječaj za financiranje udruga koje djeluju 

na području naše Općine. Povjerenstvo treba pregledati natječajnu dokumentaciju  i prijedloge 

programa i projekata koje su udruge prijavile. Načelnik predlaže 5 članova – Ivana Stojšića, 

Marija Lolić, Ivan Antolović, Krunoslav Zdunić i Goran Švaganović. Navodi da je htio da 2 

člana budu iz redova nezavisnih vijećnika, međutim kako su napustili sjednicu, ne može ih se 

imenovati bez njihovog pristanka.  

Vijećnik Antolović navodi kako bi bilo fer da u Povjerenstvu sudjeluju i nezavisni vijećnici.  

Odluka o odabiru Povjerenstva za administrativnu provjeru i ocjenjivanje programa i 

projekata javnog natječaja za financiranje javnih potreba u Općini Velika Kopanica je 

jednoglasno usvojena (8 glasova ZA). 



TOČKA 11: Razno 

Predsjednik otvara točku razno.  

Prvo navodi da je Vijećnica Ružica Vukovac podnijela ostavku na mjesto Vijećnice u 

Općinskom vijeću Općine Velika Kopanica, ostavka je podnesena 14.10.2016. Predsjednik 

navodi da se Mandatna komisija nije imala vremena sastati te će to učiniti do sljedeće sjednice 

vijeća.  

Načelnik koristi priliku i poziva sve Vijećnike na promociju knjige Monografija Velike 

Kopanice. 

 

 

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 21:20 h. 

 

 

 

 

       Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

 Marija Lolić, mag.soc.                                     Tomislav Jagić, mag.ing.silv. 

 

        


