
                           
            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                   Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/18-01/4 

URBROJ: 2178/12-03-18-02 

Velika Kopanica, 3. svibanj 2018. godine. 

 

 

ZAPISNIK S 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

 

Na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 3. svibnja 2018. 

godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno  9 

izabranih vijećnika.  

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

predsjednika Vijeća, Šimo Kladarić, Mato Mikleušević, Anamarija Budimir, Krunoslav 

Zdunić, Miroslav Matić, Goran Švaganović i Ivan Stojšić. 

Odsutni vijećnici: Ivan Antolović, Josip Glavačević, Zdenka Knežević i Željko Matić. 

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 19:30 h i pozdravio sve prisutne te 

konstatirao kvorum.  

 

Predsjednik predlaže sljedeći:  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Velika 

Kopanica; 

2. Prijedlog Odluke o dodijeli nagrade Općine Velika Kopanica; 

3. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

4. Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine i Odluka o usvajanju 

Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine;  

5. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 

razdoblje od 2018. do 2022. godine i Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije 

upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje 

od 2018. do 2022; 



6. Zamolba Verice Kovačević; 

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 (9 

glasova ZA). 

 

TOČKA 1: Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja 

Općine Velika Kopanica 

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

Načelnik predlaže odbor za imenovanje za dodjelu javnih priznanja Općine Velika Kopanica 

sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 24/14): sebe kao načelnika, predsjednika Općinskog vijeća Tomislava 

Jagića, doktora Josipa Buljana, ravnatelja Osnovne škole „Ivan Filipović“ Željka Flidra te 

ravnatelja srednje škole u Županji i bivšeg zamjenika načelnika Jozu Jurkića. Navodi da se 

Odbor imenuje iz razlog što župnik Marko Gaćarić obilježava 40 godina svećenstva.  

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

reda na glasanje. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Velika Kopanica 

usvojen je javnim glasovanjem jednoglasno (9 glasova ZA) 

Predsjednik vijeća Tomislav Jagić daje stanku od 5-10 minuta. 

 

STANKA 

 

TOČKA 2:  Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Općine Velika Kopanica 

Sjednici se pridružuju vanjski članovi Odbora za dodjelu javnih proznanja Općine Velika 

Kopanica: Josip Buljan, Željko Flidr i Jozo Jurkić. 

Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda, pozdravlja članove Odbora i daje riječ gospodinu 

Jozi Jurkiću. 

Gospodin Jozo Jurkić predlaže ispred Odbora da Općina dodijeli Nagradu Općine Velika 

Kopanica župniku Marku Gaćariću zbog njegovog dugogodišnjeg aktivnog rada na području 

Općine,  za posebna ostvarenja u području duhovnog i društvenog života. 

Nakon izlaganja, predsjednik zahvaljuje vanjskim članovima Odbora te oni napuštaju 

sjednicu. 

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

reda na glasanje. 

Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Općine Velika Kopanica usvojen je javnim glasovanjem 

jednoglasno (9 glasova ZA). 

 

TOČKA 3: Verifikacija Zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica 

Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda i daje ju na raspravu. 

Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen  jednoglasno (9 glasova ZA). 



 

TOČKA 4. Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine i Odluka o 

usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine 

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

Načelnik iznosi razloge donošenja Plana gospodarenja otpadom, koje su zakonske obveze 

Općine te koji su planovi Općine za rješavanje problema gospodarenja otpadom.  

Vijećnik Kladarić pita za zeleni otok u Beravcima te navodi neke nedoumice oko tablica na 

strani 13. Načelnik navodi da će se zeleni otok postaviti uz suglasnost Hrvatskih voda, a 

tablice će biti ispravljene.  

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

Dnevnog reda na glasanje. 

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine i Odluka o usvajanju Plana  

gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine usvojeni  su javnim glasovanjem 

jednoglasno (9 glasova ZA) 

 

TOČKA 5: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine i Prijedlog Odluke o usvajanju 

Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 

razdoblje od 2018. do 2022. 

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

Pročelnica objašnjava razloge donošenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine. 

Vijećnik Kladarić upozorava na neke pogreške u Strategiji – za etno park u Beravcima je 

navedena k.o. Velika Kopanica, među planiranim projektima je naveden pješački most u 

Divoševcima, a zapravo je riječ o pješačkom mostu u Beravcima. Pročelnica navodi da će te 

pogreške biti ispravljene. 

Vijećnika također zanima koji je status Lovačkog doma u Beravcima, pošto je on izgrađen na 

zemljištu Hrvatskih voda. Pročelnica odgovara da taj Dom još nije legaliziran i da vjeruje da 

će Općina prije uspjeti riješiti imovinsko pravne odnose s Hrvatskim vodama, nego udruga.   

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

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 

razdoblje od 2018. do 2022. godine i  Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. usvojena su 

javnim glasovanjem jednoglasno (9 glasova ZA) 

 

TOČKA 6: Zamolba Verice Kovačević 

 

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

Načelnik Ivan Meteš iznosi zamolbu Verice Kovačević i daje prijedlog da joj se pomogne 

novčano s 3.000,00 kn. 

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

reda na glasanje. 

Zamolba Verice Kovačević usvojena je javnim glasovanjem usvojena (5 glasova ZA). 

 

 



TOČKA 7: Razno 

Predsjednik otvara 7. točku Dnevnog reda. 

Načelnik se osvrće na 2. točku  Dnevnog reda i poziva sve vijećnike na proslavu 40 godina 

svećeništva Marka Gaćarića. 

Zamjenik načelnika izvještava o analizi vode iz bunara u Maloj Kopanici te kako je ona 

neispravna i o mogućnosti ugradnje pročišćivača. 

Raspravljalo se o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te je izvješteno kako se 

radi na Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. 

Izvješteno je Baranjčevom sokaku i problemima s ishođenjem građevinske dozvole te 

raspravljalo se o autobusnim stajalištima u Beravcima. 

 

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 21:35 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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

 

 


