
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/18-01/2 

URBROJ: 2178/12-03-18-03 

Velika Kopanica, 9. veljače 2018. godine. 

 

 

ZAPISNIK S 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

 

Na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 9. veljače 2018. 

godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 11 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, Goran Švaganović i Ivan Stojšić. 

Odsutni vijećnici: Zdenka Knežević i Miroslav Matić.  

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 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Prijedlog Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Kopanica; 

3. Izvješće o radu načelnika Općine Velika Kopanica u razdoblju od lipnja do prosinca 

2017. godine; 

4. Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica u 2018. 

godini i prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Velika Kopanica u 2018. godini; 

5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Velika Kopanica; 



6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama;  

7. Razno. 

 

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

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

glasova ZA). 

 

TOČKA 1: Verifikacija zapisnika sa 7. Sjednice Općinskog vijeća 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 glasanje.  

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen  jednoglasno (11 glasova ZA). 

 

TOČKA 2: Prijedlog Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika 

Kopanica 

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

Pročelnica objašnjava razloge donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Velika Kopanica. Navodi da je obveza Općinskog vijeća da uskladi Statut sa zadnjim 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te objašnjava 

ključne promjene. Statutarnom odlukom je utvrđena se obveza načelnika za predlaganje 

donošenja proračuna. Propisuju se i posljedice u slučaju ne predlaganja proračuna od strane 

općinskog načelnika u vidu njegovog razrješenja, isto kao i za slučaj da podneseni prijedlog 

proračuna povuče prije usvajanja istog, a ne predloži predstavničkom tijelu novi prijedlog 

proračuna u roku koji omogućava njegovo donošenje.  Odnosno utvrđuje se novi razlog za 

raspuštanje i to ako predstavničko tijelo u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću 

godinu niti odluku o privremenom financiranju te ukoliko ne donese proračun do proteka roka 

privremenog financiranja. 

Propisuje i ovlast članova predstavničkog tijela za predlaganje raspisivanja referenduma za 

opoziv načelnika i njegovog zamjenika i to tako da prijedlog može podnijeti 2/3 članova 

predstavničkog tijela, a predstavničko tijelo može donijeti odluku o raspisivanju referenduma 

za opoziv dvotrećinskom većinom glasova svih svojih članova. 

Usklađuje se duljina trajanja mandata članova predstavničkih tijela s odredbama Zakona o 

lokalnim izborima. 

Utvrđuje se da grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu RH i drugim 

propisima. 

Vijećnik Kladarić uočava u članku 7. pogrešku, za koju mu pročelnica odgovara da će se 

ispraviti.   

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

Dnevnog reda.   

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Kopanica je javnim 

glasovanjem jednoglasno usvojena (11 glasova ZA).  

 



TOČKA 3:  Izvješće o radu načelnika Općine Velika Kopanica  u razdoblju od lipnja do 

prosinca 2017. g.  

 

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

Načelnik Ivan Meteš podnosi Izvještaj  o radu za razdoblje od lipnja do prosinca 2017.g. 

Načelnik navodi što je u Općini učinjeno nakon što je preuzeo vlast, osvrće se na suradnju s 

udrugama, ističe postavljanje led javne rasvjete u ulici Ivana Filipovića u Velikoj Kopanici, 

kupljen je malčer, zaposleno 5 osoba na javnom radu i 1 osoba na stručnom 

osposobljavanju… 

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

reda na glasanje.  

Izvješće o radu načelnika Općine Velika Kopanica u razdoblju od lipnja do prosinca 2017.g. 

usvojeno je javnim glasovanjem jednoglasno (11 glasova ZA) 

 

TOČKA 4: Prijedlog plana upravljanja imovinom Općine Velika Kopanica u 2018. 

godini i prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Velika Kopanica u 2018. godini. 

 

Predsjednik otvara 4. Točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici. 

Pročelnica objašnjava razloge donošenja Plana upravljanja imovinom u Općini Velika 

Kopanica za 2018. godinu i objašnjava razloge donošenja Odluke o usvajanju Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2018. godinu. Navodi da je 

Općina u obvezi donijeti Plan sukladno Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/13, 18/16, 89/17) te prema 

preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja 

nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-

posavske županije. 

Nakon rasprave Plana upravljanja imovinom Općine Velika Kopanica, Predsjednik daje ovu 

točku Dnevnog reda na glasanje. 

Plana upravljanja imovinom Općine Velika Kopanica u 2018. godini i Odluka o usvajanju 

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica u 2018. godini usvojena je 

javnim glasovanjem (11 glasova ZA). 

 

TOČKA 5:  Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Velika 

Kopanica 

Predsjednik otvara  5. točku Dnevnog reda i daje riječ voditelju Odjela za komunalno 

gospodarstvo i gospodarenje prostorom 

Voditelj objašnjava razloge donošenja Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Velika 

Kopanica. 

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

reda na glasanje.  



Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Općine Velika Kopanica usvojena je javnim glasovanjem (11 

glasova ZA). 

  

TOČKA 6:  Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama 

Predsjednik otvara 6. točku Dnevnog reda i daje riječ voditelju Odjela za komunalno 

gospodarstvo i gospodarenje prostorom. 

Voditelj objašnjava razloge donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama.  

Nakon rasprave, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog reda na glasanje. 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim te divljim životinjama usvojena je javnim glasovanjem (11 glasova ZA). 

 

TOČKA 7:  Razno 

Predsjednik otvara 7. Točku Dnevnog reda. 

Voditelj Odjela za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom obavještava Vijeće 

kako je u tijeku slanje uplatnica za komunalnu naknadu i opomena. Oni koji se ne budu 

pridržavali rokova plaćanja opomena, dobiti će i opomene pred ovrhu, odnosno morati će se 

ići na prisilno naplaćivanje tj. ovrhu. Takvo postupanje Općine je zakonska obaveza. 

 

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 20:20 h. 

 

 

 

 

       Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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


