
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/17-01/15 

URBROJ: 2178/12-03-17-02 

Velika Kopanica, 12. prosinac 2017. godine. 

 
 

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

Na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 12. prosinca 

2017.godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 12 

od 13 izabranih vijećnika.  

Nazočni vijećnici: Tomislav Jagić – predsjednik Vijeća, Marija Kucjenić – zamjenica 

predsjednika Vijeća, Josip Glavačević, Šimo Kladarić, Mato Mikleušević, Anamarija 

Budimir, Željko Matić, Ivan Antolović, Krunoslav Zdunić, Miroslav Matić i Goran 

Švaganović.  

Odsutni vijećnici: Ivan Stojšić 

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

pročelnica.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu 

Predsjednik) – Tomislav Jagić otvorio je sjednicu u 19:00 h i pozdravio sve prisutne te 

konstatirao kvorum.  

Predsjednik predlaže sljedeći:  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Ostavka vijećnika na vijećničku dužnost: 

 a) Izvješće Mandatne komisije, 

 b) Svečana prisega novog Vijećnika; 

2. Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017. godinu 

i projekcija za 2018. i 2019. godinu s pripadajućim Programima;   



4. Prijedlog Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i projekcija za 

2019. i 2020. godinu s pripadajućim Programima i Odlukom o izvršavanju Proračuna 

Općine Velika Kopanica za 2018.g ;  

5. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka u 2017. godini; 

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka u 2018. godini; 

7. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica u 

2017.godini;  

8. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje Općine Velika Kopanica za 2018. – 2020. godinu; 

9. Zamolba Marije Birtić o sufinanciranju dječjeg vrtića; 

10. Zamolba Vijeća roditelja OŠ Viktor Car Emin o financiranju udžbenika 

11. Izbor članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Velika Kopanica; 

12. Razno. 

 

Nakon čitanja Dnevnog reda, Predsjednik isti daje na raspravu. Nakon što nije bilo komentara 

i prijedloga i na glasanje. Dnevni red je javnim glasovanjem usvojen jednoglasno (11 glasova 

ZA – Šimo Kladarić nema pravo glasa u tom trenutku). 

 

TOČKA 1:  Ostavka vijećnika na vijećničku dužnost: 

                a) Izvješće Mandatne komisije, 

                b) Svečana prisega novog Vijećnika  

a) Mandatna komisija podnosi izvješće o prestanku mandata članici Općinskog vijeća Općine 

Velika Kopanica i verifikaciji mandata zamjeniku. Ostavku je podnijela Nezavisna vijećnica 

Ružica Vukovac, a sukladno Zakonu o lokalnim izborima zamjenjuje ju prvi sljedeći 

neizabrani kandidat s Nezavisne liste, a to je Šimo Kladarić. Mandatna komisija predlaže da 

Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica verificira mandat Šimi Kladariću. 

Predsjednik daje na glasanja Izvješće Mandatne komisije, tj. verificiranje mandata Šimi 

Kladariću.  

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika Kladarića je javnim glasovanjem 

jednoglasno usvojena (11 glasova ZA). 

 

b) Predsjednik čita Svečanu prisegu, nakon čega Vijećnik Kladarić izriče prisežem.  

 

TOČKA 2: Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica 

Predsjednik otvara 2. 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 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen  s 9 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa.   

 



TOČKA 3: Prijedlog Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 

2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu s pripadajućim Programima  

Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.  

Načelnik pozdravlja sve prisutne i čestita Vijećniku Kladariću na ulasku u Općinsko vijeće te 

navodi da se nada dobroj suradnji. 

Načelnik napominje da je Proračun usvojen krajem rujna i u njemu su se nalazili troškovi koji 

su bili već izvršeni. Tako da nema puno odstupanja. Razlika koja se stvorila je nastala zbog 

nemogućnosti realiziranja projekta Baranjčev sokak. Projektna dokumentacija se morala 

mijenjat, to je još uvijek u postupku. Također je u Planu Proračuna uvršten projekt ceste 

prema reciklažnom dvorištu, međutim natječaj nije raspisan i računalni program za porez na 

nekretnine koji je u međuvremenu obustavljen. Načelnik napominje da će se Barnajčev sokak 

amandmanom morati uvrstiti u Plan Proračuna za 2018. g. 

Predsjednik daje riječ Vijećniku Kladariću. Vijećnik Kladarić traži pojašnjenje od načelnika 

za rashode od 150.000,00 kn za intelektualne usluge, pošto je ta stavka i u rebalansu i u Planu 

Proračuna za 2018. godinu. Te pojašnjenje stavke ostali rashodi u kulturi. Načelnik objašnjava 

da su u stavci intelektualne usluge troškovi ugovora o djelu – računovotkinje, odvjetnice, 

usluga za izradu strategije upravljanja imovinom. A što se tiče novca na stavci ostali rashodi u 

kulturi, taj novac je namijenjen za izvanredne situacije, kao što je pr. KUD iz Beravca osvojio 

nagradu. Također se ove godine trošilo više novca za reprezentaciju udruga.  

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

reda na glasanja.  

Izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017. godinu i projekcija za 

2018. i 2019. godinu s pripadajućim Programima su javnim glasovanjem usvojene 

jednoglasno (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 4: Prijedlog Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i 

projekcija za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim Programima i Odlukom o izvršavanju 

Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018.g 

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

Načelnik navodi da je Plan Proračuna sastavljen sukladno zaključcima sastanka na kojemu je 

bila većina Vijećnika. Smatra da bi se trebalo tako češće sastajati kada su u pitanju tako važni 

akti.  

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu 10.628.800,00 kn, od čega se na rashode poslovanja 

odnosi 4.491.800,00 kn, a 6.137.000,00 kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine 

(investicije, ulaganja, projekti).  

U Plan je uračunata i nova porezna reforma kojom se RH odriče prihoda od poreza na dobit u 

korist JLS. Međutim, više ne će biti tekućih pomoći iz državnog proračuna. Očekuje se 

povećanje u prihodima od oko 1.000.000,00 kn.  

Načelnika navodi neke od većih ulaganja koja su planirana u 2018: energetska obnova 

Vatrogasnog doma u Maloj Kopanici, natječaj LAG-a kojim se planira gradnja mrtvačnice u 

Maloj Kopanici, rekonstrukcija javne rasvjete u Beravcima i Velikoj Kopanici, projektna 

dokumentacija za Društveni dom u Kupini, projektna dokumentacija za izgradnju ceste 

Šamačka Gorjanci, projektna dokumentacija  za mrtvačnicu u Divoševcima i Kupini, novi 

školski udžbenici, javni radovi – trenutno smo dobili 5 radnih mjesta na 6 mjeseci. Nastavlja 



se sa svim projektima koji su se pokazali dobri za zajednicu – jednokratne novčane pomoći, 

nagrade studentima i učenicima, igraonica… 

Predsjednik daje riječ Vijećniku Glavačeviću. Vijećnik Glavačević navodi da ima nekoliko 

pitanja i moli načelnika da odmah odgovara ukratko na njih. Pita za stavku za wifi, je li to za 

cijelu Općinu ili za centar. Načelnik odgovara da je za cijelu Općinu, da se Općina uključila u 

projekt s BPŽ i okolnim općinama, kojim bi se trebao omogućiti širokopojasni Internet na 

području cijele Općine.  

Vijećnik Glavačević komentira stavku za javne potrebe u sportu i kulturi, koju smatra 

previsokom.  

Nadalje Vijećnik Glavačević pita za iznos od 410.000,00 kn za Trg Presvetog Trojstva, što se 

tim planira financirati. Načelnik objašnjava da je to postojeći projekt za koji postoji sva 

dokumentacija, a njime bi se uredila javna rasvjeta u centru naselja.  

Vijećnik Glavačević pita za iznos od 1.300.000,00 kn – ostali prometni objekti – autobusne 

stanice, prometnica. Načelnik odgovara da je to također postojeći projekt kojim bi se uredio 

centar – I.Filipovića, Šamačka, V. Nazora.  

Predsjednik daje riječ vijećniku Kladariću. Vijećnik Kladarić moli objašnjene za uređenje 

Doma u Beravcima. Navodi da su neki radovi već počeli, ali da ne vidi tu stavku u Proračunu. 

Načelnik objašnjava da je to uvršteno u poziciji dodatna ulaganja u građevinske objekte. 

Vijećnik Kladarić navodi da su neki radovi počeli i na groblju u Beravcima, međutim da ne 

vidi u Proračunu stavku za staze na groblju. Načelnik navodi da je to u stavci ostali staze i da 

je za groblje u Beravcima predviđena stavka drvoredi.  

Vijećnik Kladarić predlaže amandam Baranjčev sokak.  

Zamjeni Šokčević napominje da prije slanja materijala još uvijek nismo znali hoćemo li stići 

realizirati projekt Baranjčev sokak zato on nije uvršten u Proračun. Pa je odlučeno da se 

amandmanom uvrsti u Proračun.  

Predsjednik daje na glasanje amandman Baranjčev sokak. Amandam je javnim glasovanjem 

jednoglasno usvojen (12 glasova ZA). 

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje četvrtu 

točku Dnevnog reda.  

Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 

s pripadajućim Programima i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Velika Kopanica za 

2018.g, javnim glasovanjem je usvojen s 8 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa. 

 

TOČKA 5: Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka u 2017. godini 

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

Pročelnica objašnjava da je u Proračunu određeno 6.500,00 kn za financiranje političkih 

aktivnosti, a taj novac ide na računa političkih stranaka, odnosno nezavisnih kandidata. Žena 

kao podzastupljen spol imaju pravo na 10% višu naknadu. U odluci za 2017. godinu su iznosi 

podjeljeni na dva dijela za period dok je bila Vijećnica Vukovac i period tijekom kojeg je 

Vijećnik Kladarić.  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje petu točku 

Dnevnog reda.  



Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2017.godini  

javnim glasovanjem je jednoglasno usvojena (12 glasova ZA).  

 

TOČKA 6: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka u 2018. godini 

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

Pročelnica navodi da je Odluka za 2018. godini napravljena na temelju trenutnog sastava 

Vijeća, ukoliko bude nekih promjena u sastavu, mijenjat će se odluka.  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje šestu točku 

Dnevnog reda.  

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2018.godini 

javnim glasovanjem je jednoglasno usvojena (12 glasova ZA).  

 

TOČKA 7: Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica u 

2017.godini  

Predsjednik otvara 7. točku Dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika.   

Zamjenik načelnika navodi da je Analiza poslana s materijalima. U njoj je navedeno što se 

ove godine poduzelo po pitanju civilne zaštite. Ove godine se odradilo nužno. Nastaviti će se 

raditi na revidiranju članstva. Navodi da će u 2018. raditi više na okupljanju članstva da 

članovi steknu osjećaj zajedništva.  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje sedmu 

točku Dnevnog reda 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica u 2017. godini javnim 

glasovanjem je usvojena jednoglasno (12 glasova ZA).   

 

TOČKA 8: Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje Općine Velika Kopanica za 2018. – 2020. godinu 

Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika. 

Zamjenik načelnika navodi da godišnji plan razvoja civilne zaštite s e radi s izvanjskim 

suradnicima. Mi u 2018. ulazimo s domaćom zadaćom, potrebno je prvenstveno osigurati sve 

članove civilne zaštite.  

Problem imamo s članstvo, potrebno ga je revidirati. Na postojećem popisu članova je veliki 

broj ljudi koji su otišli. Potrebno je pronaći ljude koji su tu i koji se spremni odazvati pozivu u 

slučaju nužde.  

Planira se provesti nekoliko edukacija – ponoviti prvu pomoć, nabaviti neku opremu.  

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje osmu točku 

Dnevnog reda 

Godišnji plana razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine 

Velika Kopanica za 2018. – 2020. godinu javnim glasovanjem je jednoglasno usvojena (12 

glasova ZA). 

 

TOČKA 9: Zamolba Marije Birtić o sufinanciranju dječjeg vrtića 

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



Načelnik čita zamolbu. Objašnjava da je istu zamolbu dobio i od ravnateljice Dječjeg vrtića 

Zvrk. Prepušta ovu točku na raspravu Vijećnicima.  

Vijećnik Glavačević smatra da treba poduprijeti roditelje, ali da treba biti oprezan. Danas 

dječji vrtić pohađa 10 djece, sutra će ih pohađati 20, također postoje roditelji koji imaju 

prebivalište na području Općine, ali žive pr. u Zagrebu. Navodi da bi trebalo donijeti odluku o 

tome kako sufinancirati dječji vrtić, a da proračun Općine to može podnijeti.  

Zamjenica predsjednika navodi da smatra da bi bilo bolje pričekati s takvom odlukom i 

osnovati dječji vrtić na području naše Općine.  

Vijećnik Kladarić pita načelnika koje je njegovo mišljenje o sufinanciranju dječjeg vrtića. 

Načelnik odgovara da on je za sufinanciranje dječjeg vrtića i ulaganje u djecu. Također smatra 

da to sufinanciranje mora ići po nekim kriterijima, financijskom cenzusu.  

Predsjednik daje riječ Vijećniku Antoloviću. Vijećnik Antolović navodi da je situacija sa 

sufinanciranjem vrtića slična situaciji sa sufinanciranjem prijevoza. Također navodi da dječji 

vrtić nije obavezan i da nagodinu će možda doći prijedlog da se sufinancira prijevoz do 

dječjeg vrtića. Slaže se s prijedlogom Zamjenice predsjednika. Ili odluku o sufinanciranju 

temeljem imovinskog cenzusa. 

Vijećnica Knežević navodi da smatra da je o ovoj temi potrebno još razgovarati, ali nakon što 

se odrede konkretni kriteriji. Smatra da je svima u interesu da se sufinancira dječji vrtić, ali 

pod određenim uvjetima.  

Vijećnik Kladarić navodi da se slaže s Vijećnicom Knežević i da bi bilo najbolje da načelnik, 

zamjenik, predsjednik vijeća donesu prijedlog programa sufinanciranja. Sada se može donijeti 

samo odluka hoćemo li sufinancirati ili ne, ali ne znamo pod kojim uvjetima.  

Vijećnik Švaganović navodi da on smatra da je najbolji način da se uvede imovinski cenzus.  

Načelnik navodi da će on pripremiti modele sufinanciranja dječjeg vrtića.  

Predsjednik predlaže da Vijeće sada donese zaključak o ovoj točci – da se zadužuje načelnik 

da izradi modele sufinanciranja dječjeg vrtića za djecu koja imaju prebivalište na području 

Općine u roku od 3 mjeseca.  

Predsjednik daje na glasanje zaključak o zamolbi Marije Birtić. Zaključak je javnim 

glasovanjem jednoglasno (12 glasova ZA) usvojen.  

 

TOČKA 10: Zamolba Vijeća roditelja OŠ Viktor Car Emin o financiranju udžbenika 

Predsjednik otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku. 

Načelnik navodi da se zamolba odnosi na učenike iz Divoševaca koji pohađaju školu u 

Donjim Andrijevcima i da je Općina i do sad financirala udžbenika te da je u Plan Proračuna 

za 2018. godine stavka kojom se nastavlja sa kupnjom udžbenika.  

Vijećnik Glavačević navodi da se zamolbom traži financiranje i udžbenika i radnih bilježnica.  

Načelnik navodi da će se financirati samo udžbenici i ukoliko su kombinirani udžbenici i 

radne bilježnice.  

Predsjednik predlaže da Vijeće donese zaključak o ovoj točci - da će Općina Velika Kopanica 

financirati kupnju školskih udžbenika za učenike svih osnovnih škola na području Općine.  

Predsjednik daje na glasanje zaključak o zamolbi Vijeća roditelja OŠ Viktor Car Emin  o 

financiranju udžbenika. Zaključak je javnim glasovanjem jednoglasno (12 glasova ZA) 

usvojen.  

 



TOČKA 11: Izbor članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Velika 

Kopanica  

Predsjednik otvara točku 11. dnevnog reda i daje riječ pročelnici. 

Pročelnica navodi da je prošli saziv Vijeća donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica. Mandat tog Povjerenstva 

je istekao s mandatom u Vijeću te je sada potrebno imenovati nove članove.  

Vijeće predlaže u članstvo Zdenku Knežević, Mariju Kucjenić, Anamariju Budimir, Mariju 

Lolić i Gorana Švaganovića.  

Predsjednik daje na glasanje Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Općine Velika Kopanica s predloženim članovima - Zdenka Knežević, predsjednica, Marija 

Kucjenić, zamjenica predsjednice, Anamarija Budimir, članica, Marija Lolić, članica i Goran 

Švaganović, član. Javnim glasovanjem Povjerenstvo je usvojeno jednoglasno (12 glasova 

ZA).  

 

TOČKA 12: Razno 

Predsjednik otvara točku razno i navodi da pod tom točkom imamo još jednu odluku – 

Odluku o 2. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Velika 

Kopanica. Daje riječ pročelnici. 

Pročelnica navodi da je izmijenjen Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama kojim je produžen rok za podnošenje zahtjeva. Stoga je 

potrebno da si i mi produžimo rok u našoj Odluci kako bi mogli postupati s predmetima koji 

su podneseni kasnije – usklađujemo odluku sa zakonom. 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu Općine Velika Kopanica. Javnim glasovanjem je Odluka o 2. 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Velika Kopanica 

jednoglasno (12 glasova ZA) usvojena.  

 

Predsjednik daje riječ načelniku. Načelnik poziva sve Vijećnike na proslavu Adventa koja je 

organizirana 17.12.2017. godine zajedno s udrugama na području Općine. Također najavljuje 

da će se u petak 22.12.2017. godine održati svečana sjednica s domjenkom te će o tome biti 

obaviješteni.  

 

Predsjednik daje riječ Vijećniku Švaganoviću. Vijećnik Švaganović navodi kako je imao više 

upita od radnika koji rade u trgovinama radi rada nedjeljom i blagdanima. Te pita može li 

Vijeće ili načelnik kako utjecati na to.  

Načelnik navodi da je to regulirano zakonom, ali da Vijeće može uputiti dopise nadležnima pa 

da se dogovorom proba to riješiti 

Zamjenica navodi da je u nekim mjestima svećenik upućivao dopise poslodavcima, ali da je 

ključno to da ljudi nemaju naviku ići nedjeljom u trgovinu.  

Zamjenik načelnika navodi da u Donjim Andrijevcima trgovine ne rade nedjeljom zato što je 

bivši svećenik razgovarao s poslodavcima, on je bio karizmatičan i znao je dogovoriti se. 

Predlaže da Vijeće donese zaključak kojim će obvezati načelnika da razgovara s 

poslodavcima i pokuša postići dogovor.  

Vijećnik Antolović postavlja pitanje što je s ostalima koji rade nedjeljom.  



Predsjednik daje na glasanje zaključak o radu nedjeljom trgovina mješovite robe kojim je 

iznesen stav Vijeća protiv rada nedjeljom i kojim je zadužen načelnik za uspostavu kontakta s 

poslodavcima.  

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 20:34 h. 

 

 

 

 

       Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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


