REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA KOPANICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/1
URBROJ: 2178/12-03-18-02
Velika Kopanica, 29. siječanj 2018. godine.

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 29. siječnja
2018.godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno
svih 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 i Ivan Stojšić
Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Blaž Šokčević – zamjenik načelnika, Željko Butorac –
voditelja Odjela za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom i Marija Lolić –
pročelnica.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu
Predsjednik) – Tomislav Jagić otvorio je sjednicu u 19:30 h i pozdravio sve prisutne te
konstatirao kvorum.
Predsjednik predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica;
2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica;
3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za službenike i namještenike u Jedinstvenom
upravnom odjelu i Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine
Velika Kopanica;
4. Prijedlog Odluke o isplati naknade roditeljima nakon rođenja djeteta;
5. Prijedlog Odluke o nagrađivanju studenata i učenika;

6. Zamolba Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata, ogranak Velika
Kopanica;
7. Zamolbe dragovoljaca;
8. 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 (13 glasova
ZA).
TOČKA 1: Verifikacija Zapisnika sa 6. 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 sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem
usvojen jednoglasno (13 glasova ZA).
TOČKA 2: Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika
Kopanica
Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda i daje riječ Željku Butorcu.
Željko Butorac objašnjava razloge donošenja Odluke, navodi kako će se obavljati javna
usluga prikupljanja otpada i zakonsku regulativu.
Predsjednik daje ovu točku Dnevnog reda na glasanja.
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica usvojena je javnim
glasovanjem jednoglasno (13 glasova ZA).
TOČKA 3: Prijedlog Odluke o koeficijentima za službenike i namještenike u
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih
djelatnosti Općine Velika Kopanica
Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik navodi razloge donošenja Odluke i navodi da je riječ o usklađenju sa zakonom.
Vijećnik Glavačević iznosi amandman na Odluku – predlaže da se koeficijent za voditelja
Odsjeka za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom i komunalnog redara s
predloženih 1,35 poveća na 1,50.
Nakon rasprave, Predsjednik daje na glasanje amandman Vijećnika Glavačevića.
Amandman je javnim glasovanjem jednoglasno prihvaćen (13 glasova ZA).
Predsjednik daje na glasanje Prijedlog Odluke o koeficijentima za službenike i namještenike u
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti
Općine Velika Kopanica.
Odluka o koeficijentima za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu i
Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Velika Kopanica je javnim
glasovanjem jednoglasno usvojena (13 glasova ZA).

TOČKA 4: Prijedlog Odluke o isplati naknade roditeljima nakon rođenja djeteta
Predsjednik otvara 4. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik objašnjava razloge donošenja Odluke i navodi da se predviđaju povećanja naknada
sukladno broju djece.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje četvrtu
točku Dnevnog reda.
Odluka o isplati naknade roditeljima nakon rođenja djeteta javnim glasovanjem je
jednoglasno usvojena (13 glasova ZA).
TOČKA 5: Prijedlog Odluke o nagrađivanju studenata i učenika
Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik objašnjava razloge donošenja i navodi da će sada studenti dobivati 1.000,00 kn po
završenoj godini studija.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje petu točku
Dnevnog reda.
Odluka o nagrađivanju studenata i učenika je javnim glasovanjem jednoglasno usvojena (13
glasova ZA).
TOČKA 6: Zamolba Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata, ogranak Velika
Kopanica
Predsjednik otvara 6. točku Dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika.
Zamjenik načelnik objašnjava da Općina Velika Kopanica ne posjeduje prostor koji bi se
mogao dati Udruzi na korištenje, a da se za dodjelu sredstava moraju javiti na javni natječaj
kao i sve ostale udruge.
Predsjednik predlaže da Vijeće donese zaključak – da Općina nema u svom vlasništvu
prostoriju koju bi mogla dati na korištenje udruzi, ali da mogu koristiti kad god prostor
Vjenčane sale te da se mogu javiti na javni natječaj za financiranje udruga koji će biti raspisan
u veljači.
Predsjednik daje na glasanje Zaključak o molbi Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog
rata, ogranak Velika Kopanica.
Zaključak je javnim glasanjem jednoglasno (13 glasova ZA) usvojen.
TOČKA 7: Zamolbe dragovoljaca
Predsjednik otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika.
Zamjenik načelnika objašnjava da zamolbe dragovoljaca – Radićevića, Jakšića i Pisara
nemaju uporište u Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovim
obiteljima.
Predsjednik predlaže da Vijeće donese Zaključak – da zamolbe nisu zakonski osnovane i da
se na njih ne može pozitivno odgovorit.
Zaključak o zamolbi Nikole Radičevića, Marka Jakšića i Franje Pisara je javnim glasanjem
jednoglasno (13 glasova ZA) usvojen.
TOČKA 8: Razno
Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda i navodi da pod tom točkom imamo još jednu
odluku – Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Velika

Kopanica u dječjim vrtićima na području Brodsko-posavske županije ili do 40 km udaljenim
od mjesta prebivališta te daje riječ načelniku.
Načelnik navodi da su priređena 3 primjerka Odluke – 3 modela sufinanciranja i da je na
Vijeću da odluči koji će prihvatiti.
U raspravi se kristaliziralo da Vijećnici naginju prijedlogu Odluke u kojoj je navedeno da
pravo sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Velika Kopanica u dječjim
vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici kojima ukupni dohodak ostvaren po članu
kućanstva mjesečno ne prelazi iznos od 2.000,00 kn.
Predsjednik daje taj prijedlog Odluke na glasanje.
Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Velika Kopanica u dječjim
vrtićima na području Brodsko-posavske županije ili do 40 km udaljenim od mjesta
prebivališta je javnim glasovanjem jednoglasno (13 glasova ZA) usvojena.
Načelnik obavještava Vijeće o situaciji s vodovodom i navodi da će predstavnici Vodovoda
Slavonski Brod imati radionicu u Velikoj Kopanici da bi se informirali mještani.
Zamjenik načelnika obavještava Vijeće o odobrenju sredstava za elementarnu nepogodu za
sušu. Navodi da je Općina od Državnog povjerenstva za procjenu elementarne štete dobila
tablicu s imenima i odobrenim sredstvima i da je na nama bilo samo da taj novac
proslijedimo. Što je i učinjeno te je poslano izvješće u Županiju o istome.

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 20:47 h.

Zapisničarka
Marija Lolić, mag.soc.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Jagić, mag.ing.silv.

