REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA KOPANICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/5
URBROJ: 2178/12-03-18-03
Velika Kopanica, 7. lipanj 2018. godine.

ZAPISNIK S 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 7. lipnja 2018.
godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 13 od 13
izabranih vijećnika.
Nazočni vijećnici: Tomislav Jagić – predsjednik Vijeća, Marija Kucjenić – zamjenica
predsjednika Vijeća, Josip Glavačević, Šimo Kladarić, Mato Mikleušević, Anamarija
Budimir, Zdenka Knežević, Željko Matić, Ivan Antolović, Krunoslav Zdunić, Goran
Švaganović, Miroslav Matić 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 20:00 h i pozdravio sve prisutne te
konstatirao kvorum.
Predsjednik iznosi da predlaže nadopunu Dnevnog reda sukladno članku 58. Poslovnika:
2. točka Dnevnog reda nadopunjuje si i glasi:
„Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske“.
Predsjednik daje na glasanje nadopunu dnevnog reda. Dopuna dnevnog reda usvojena je
jednoglasno (13 glasova ZA).
Predsjednik predlaže sljedeći Dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica;

2. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;
3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Kopanica;
4. Prijedlog Odluke o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije za obavljanje
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada i Prijedlog Odluke o zajedničkom provođenju postupka davanja
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada;
5. Zahtjev DVD-a Beravci;
6. Zamolba DVD-a Beravci;
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 (13
glasova ZA).
TOČKA 1: Verifikacija zapisnika s 10. 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 glasanje.
Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem
usvojen jednoglasno (13 glasova ZA).
TOČKA 2: Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika.
Zamjenik načelnika navodi proceduru donošenja Programa i objašnjava probleme s kojima
smo se susreli prilikom izrade. Navodi da se Općina prilikom izrade Prijedloga Programa
vodila isključivo službenim podacima koje je prikupila sukladno Pravilniku o dokumentaciji
potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske.
Tijekom javnog uvida koji je trajao od 22.5. do 6.6.2018. godine pristiglo je u Općinu pet (5)
prigovora.
Prigovor Agro Kadića d.o.o. iz Gundinaca je da u Prijedlog Programa nije uvrštena k.č.br.
2497 k.o. Beravci te predlažu da se navedena čestica uvrsti u Prijedlog Programa. Zamjenik
predlaže da se taj prigovor odbije iz razloga što navedena čestica nije među službenim
podacima koje je Općina Velika Kopanica dobila od Državne geodetske uprave u svrhu izrade
Prijedloga Program.
Prigovor Ivice Anđelića iz Beravaca je da su u Prijedlogu Programa k.č.br. 674/3, 672, dio
650 i 674/1 k.o. Beravci uvrštene u povrat, a on je trenutno u zakupu tih čestica temeljem
Ugovora 70/09. Zamjenik predlaže da se taj prigovor odbije iz razloga što navedene čestice su
u povrat uključene iz razloga što su dostavljene od strane Ureda državne uprave u Brodsko-

posavskoj županiji, tj. one su usuglašene za povrat od prijašnjih vlasti u Općini i osoba koje
ostvaruju pravo na povrat oduzetog državnog zemljišta.
Predsjednik navodi da je g.Anđelić bio kod njega prije sjednica i donio je prijedlog čestica
koje se mogu uvrstiti u Program kao zamjenske čestice za povrat te šalje Vijećnicima da vide
taj njegov prijedlog.
Zamjenik napominje da čestice namijenjene povratu
nemaju odobrenje državnog
odvjetništva. Tako da sa sigurnošću se ne može tvrditi hoće li to tako biti i provedeno te hoće
li se te čestice možda morati mijenjati.
Prigovor Stjepana Tobolčevića iz Beravaca je da je u Prijedlogu Programa tabla BEBRINA
T1 (k.č.br. 2436) u k.o. Beravci uvrštena u povrat, a on obrađuje tu tablu više od 20 godine te
ju uredno održava i plaća zakup. Zamjenik predlaže da se taj prigovor odbije iz razloga što
navedene čestice su u povrat uključene iz razloga što su dostavljene od strane Ureda državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji, tj. one su usuglašene za povrat od prijašnjih vlasti u
Općini i osoba koje ostvaruju pravo na povrat oduzetog državnog zemljišta.
Prigovor Marina Tobolčevića iz Beravaca je da je u Prijedlogu Programa TABLA 3 BLOK
KRNJAD (k.č.br. 5590) u k.o. Beravci uvrštena u povrat, a on obrađuje tu tablu primjenjujući
najbolje agrotehničke mjere. Zamjenik predlaže da se taj prigovor odbije iz razloga što
navedene čestice su u povrat uključene iz razloga što su dostavljene od strane Ureda državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji, tj. one su usuglašene za povrat od prijašnjih vlasti u
Općini i osoba koje ostvaruju pravo na povrat oduzetog državnog zemljišta.
Prigovor PG Zdunić je da u Prijedlogu Programa maksimalna površina namijenjena za zakup
premala za njegove potrebe kao stočara. Predlaže da se u Prijedlogu Programa ili poveća
maksimalna površina za zakup ili razdvoji maksimalna površina za ratarstvo, odnosno
stočarstvo. Zamjenik predlaže da Vijeće prihvati ovaj prigovor i da se u Programu razdvoje
površine ukupne za stočare i za ratare iz razloga što u Općini ne postoji velik broj stočara te
želje da zaštite postojeću stočarsku proizvodnju.
Vijećnik Kladarić navodi da se slaže s prijedlozima odbijanja prigovora i navodi da on
podupire da čestice koje se nalaze u Programu za povrat se ne mijenjaju. Ljudi kojima je
zemlje oduzeta zadnjih 70 godina nemaju prihode od te zemlje i već 20 godina čekaju da im
se ona vrati.
Načelnik navodi da se on slaže s Vijećnikom Kladarićem i da te čestice nisu stavljene bez
razloga u Program te ukoliko one budu potvrđene od državnog odvjetništva će se vratiti.
Zamjenik načelnika ističe kako je problem što smo dobili prekratak rok da bi se donio
Program raspolaganja, a zapravo procesi koju su nama da bi izradili Program osnovica nisu
odrađeni.
Zamjenik načelnika i Voditelj Odjela za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom
pokazuju vijećnicima na karti neke problematične čestice s obzirom na stvarno stanje na
terenu i dodatne čestice koje su uvrštene u povrat.
Vijećnik Mikleušević navodi da se slaže s česticama koje su namijenjene povratu te pita
koliko će zemlje, koja površina, ići u natječaj.
Zamjenik navodi da ovisi o tome kada će ići natječaj. Trenutno u natječaj može ići zemlja
koja je u privremenom raspolaganju i koja nije u nikakvom obliku raspolaganja.
Vijećnik Zdunić pita za čestice koje su označene da nisu u nikakvom obliku raspolaganja u
k.o. Divoševci. Načelnik mu odgovara da su to čestice koje jesu u ugovorima, međutim kako
su nam dostavljeni neažurirani podaci koji se ne podudaraju s česticama u ugovorima.

Zamjenik navodi da u Program nisu uvrštene čestice za prodaju. Od njih se odustalo zbog
nedostatka vremena i zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa.
Kako nema nikakvih drugih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje
prigovore.
Prigovor Agro Kadić d.o.o. je javnim glasanjem jednoglasno odbijen (13 glasova PROTIV).
Prigovor Ivice Anđelića je javnim glasanjem jednoglasno odbijen (13 glasova PROTIV).
Prigovor Stjepana Tobolčevića je javnim glasanjem jednoglasno odbijen (13 glasova
PROTIV).
Prigovor Marina Tobolčevića je javnim glasanjem jednoglasno odbijen (13 glasova PROTIV).
Prigovor PG Zdunić je javnim glasovanjem jednoglasno usvojen (13 glasova ZA).
Predsjednik daje na glasanje Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i Odluka o usvajanju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske su javnim
glasovanjem jednoglasno usvojeni (13 glasova ZA).
TOČKA 3: Prijedlog Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika
Kopanica
Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici.
Pročelnica objašnjava razloge donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Velika Kopanica, kojom će se ukinuti mjesni odbori u Općini. Vijećnicima su u
materijalima poslane dvije verzije prijedloga odluke – jedna koja u potpunosti ukida mjesne
odbore te druga koja ostavlja mogućnost osnivanja mjesnih odbora. Navodi da se konzultirala
s Uredom državne uprave u Brodsko – posavskoj županiji te da je njihova preporuka da se
potpuno ukinu mjesni odbori, da je takva odluka razumljiva i jasna. Također navodi da je u
ZLP(R)S navedena mogućnost osnivanja mjesnih odbora, a i u Statutu Općine navedeno je da
se kroz referendum može promijeniti Statut tako da ukoliko se pojavi kakva inicijativa za
osnivanje mjesnih odbora, ne će biti problema s njihovim osnivanjem.
Vijećnik Kladarić navodi da je on za opciju ostavljanja mogućnosti osnivanja mjesnih odbora
te da je vidio da je tako u Statutu Općine Vrpolje. Navodi da bi ukoliko potpuno ukinemo
mjesne odbore iz Statuta, ponovno morali mijenjat statut ukoliko dođe do inicijative za
osnivanjem odbora.
Pročelnica odgovara da je Općina Vrpolje 2014. godine ukinula mjesne odbore iz Statuta,
prije tadašnjih izbora, a da su u zadnjoj promjeni Statuta ponovno vratili mogućnost
osnivanja. Također navodi da će se Statut svakako morati mijenjati ukoliko dođe do kakve
inicijative za osnivanje mjesnih odbora, zato što mi sada ne znamo za koje područje će se ta
inicijativa pokrenuti.
Kako nema nikakvih drugih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje
treću točku Dnevnog reda.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Kopanica je javnim
glasovanjem usvojena (8 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA).
TOČKA 4: Prijedlog Odluke o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije za
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog

komunalnog otpada i Prijedlog Odluke o zajedničkom provođenju postupka davanja
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada
Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik navodi da je u Općini, a i u susjednim Općina je slična situacija. Održana je
koordinacija načelnika na kojoj je dogovoreno da se zajednički ide u koncesiju za prikupljanje
otpada te je dogovoreno da će voditelj nabavke koncesije biti Općina Vrpolje. Općina Vrpolje
sklopiti sporazum s ostalim Općinama.
Zamjenik navodi da će zajedničkom koncesijom će se ne samo olakšati postupak nabave
koncesije nego će se moći i boriti za povoljnije cijene.
Vijećnik Kladarić navodi da se slaže sa zajedničkom koncesijom, međutim volio bi znati
cijenu, tj. vrijednost koncesije, a da ju nije procjeno potencijalni prijavitelj na natječaj.
Pročelnica odgovara da vrijednost koncesije trebala biti realna iz razloga što je dobivena od
trenutnog koncesionara.
Kako nema nikakvih drugih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje
četvrtu točku dnevnog reda.
Odluka o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada je javnim
glasovanjem usvojena jednoglasno (13 glasova ZA).
Odluka o zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada je javnim
glasovanjem usvojena jednoglasno (13 glasova ZA).
TOČKA 5: Zahtjev DVD-a Beravci
Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika.
Zamjenik načelnika navodi da se zahtjev DVD-a odnosi na prijenos vlasništva vozila Opel
Vivaro koje koristi DVD Beravci nakon isteka leasinga u vlasništvo DVD-a. Predlaže da se
njihov zahtjev usvoji.
Kako nema nikakvih drugih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje petu
točku dnevnog reda.
Zahtjev DVD-a Beravci je javnim glasanjem usvojen (12 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN).
TOČKA 6: Zamolba DVD-a Beravci
Predsjednik otvara šestu točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika.
Zamjenik načelnika navodi da DVD Beravci traži novčana sredstva radi obilježavanja 90.
godina humanitarnog rada. Predlaže da im se da 10.000,00 kn.
Kako nema nikakvih drugih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasanje
šestu točku dnevnog reda.
Zamolba DVD-a Beravci je javnim glasanjem usvojen (12 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN).
TOČKA 7: Razno
Predsjednik otvara sedmu točku dnevnog reda.
Načelnik izvještava Vijeće o događanjima i aktivnostima u Općini.
Navodi da je Općina dobila 150.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja za odvojak
Ulice Vladimira Nazora.

Dobili smo odobrenje od HZZ za 10 radnika za javni rad. Međutim na natječaj nam se javilo
samo 3 tako da je natječaj produljen.
Dokumentacija za Baranjčev sokak koja je predana na ishođenje građevinske dozvole
ponovno je vraćena na ispravak kod projektanta.
Analiza vode je gotova, Zavod za javno zdravstvo se mora očitovati i sada je vodovod u
tehničkoj provjeri. Nakon tehničke provjere će se krenuti s priključcima.
Legalizacija objekata koja je radila Kala nije napravljena. Najvjerojatnije ćemo podnijeti nove
zahtjeva sljedeći tjedan.
Vijećnik Kladarić navodi da ga ljudi pitaju za Baranjčev sokak, ali je načelnik na to pitanje
već odgovorio. Te pita može li se krenuti s postavljanjem stolarije u Domu u Beravci, koja je
planirana u Proračunu i za stazu na groblju. Također pita za zahtjeve za priključak za vodu i
koji branitelji imaju pravo na besplatan priključak.
Načelnik odgovara da su zahtjevi još uvijek kod nas dok ne prođe tehnička provjera, a
besplatan priključak imaju pravo HRVI i branitelji dragovoljci koji su bili u borbenom sektoru
duže od 2 godine.
Vijećnik Mikleušević pita za hidrante za besplatnu vodu. Načelnik mu odgovara da će jedan
hidrant biti u Beravcima, a jedna u Velikoj Kopanici.
Vijećnik Glavačević pita što je s tužbom Severa vezano uz česticu iza Doma u Beravcima.
Ima li kakvih novosti? Načelnik odgovara da nema nikakvih novosti da se čeka ročište.
Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 21:10 h.

Zapisničarka
Marija Lolić, mag.soc.

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

