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         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/18-01/6 
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Velika Kopanica, 16. srpanj 2018. godine. 

 

 

ZAPISNIK S 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

Na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 16. srpnja 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, 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 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 predlaže sljedeći Dnevni red:  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju zajedničkog 

postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 

zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke  o zajedničkom provođenju postupka davanja 

koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada; 

3. Molba Josipa Matijevića; 



4. Suglasnost na pripremu i prijavu projekta za rekonstrukciju Vatrogasnog doma u 

Velikoj Kopanici – Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. godine, Mjera 07, pod mjera 7.4., tip operacije 7.4.1.; 

5. 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 s 11. 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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen  jednoglasno (11 glasova ZA). 

 

TOČKA 2: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju 

zajedničkog postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 

odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i Prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o zajedničkom provođenju postupka davanja 

koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada 

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

Načelnik objašnjava da se izmjene i dopune odluka donose iz razloga što Općinsko vijeće 

Općine Oprisavci je odbilo prijedlog da se zajednički nabavlja koncesija za obavljanje javne 

usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.  

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

reda na glasanje.  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju zajedničkog postupka davanja 

koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke  o 

zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 

odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada su javnim glasovanjem 

jednoglasno usvojene (11 glasova ZA). 

 

TOČKA 3: Molba Josipa Matijevića  

Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ načelnik.  

Načelnik čita molbu g. Matijevića i objašnjava da  je Općina sklopila s g. Matijevićem 

ugovore o zakupu poslovnog prostora. Prvotni ugovor je iz 2004. godine, nakon njega 

napravljen je Anex ugovora 2007, kojim je zakup produžen do 2017, a drugi Aneks je 

napravljen 2012, kojim je zakup produžen do 2021. godine. Prilikom sklapanja 2. aneksa 

ugovora već je na snazi bio Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 

br. 125/11 i 64/15). Načelnik navodi da je poslao Ugovor i anekse kod odvjetnice na provjeru.  

Predlaže da se ne donosi odluka dok se ne razmotri pravna valjanost tih ugovora.  



Vijećnici su suglasni u stavu da se prvo treba ispitati pravna valjanost ugovora prije donošenja 

odluke o suglasnosti s davanjem u podzakup predmetnog prostora.  

Predsjednik daje prijedlog Zaključka da se Ugovor o zakupu poslovnog prostora i Aneksi tog 

ugovora, koji su zaključeni između Općine Velika Kopanica i firme Transport Matijević, daju 

na danje razmatranje da bi se utvrdila nedvosmislena pravna valjanost.  

Zaključak je javnim glasanjem usvojen s 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa. 14:16 

 

TOČKA 4: Suglasnost na pripremu i prijavu projekta za rekonstrukciju Vatrogasnog 

doma u Velikoj Kopanici – Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. godine, Mjera 07, pod mjera 7.4., tip operacije 7.4.1. 

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

Načelnik objašnjava imovinske odnose Općine i Vatrogasnog dom, tj. DVD Velika Kopanica, 

koji imaju pravo služnosti. Navodi da bi Općina išla na natječaj kao nositelj projekta zato što 

DVD ne može osigurati novčana sredstva, a na natječaj bi se išlo s projektnom 

dokumentacijom koju je izradio DVD.  

Raspravom se vijećnici usuglašavaju da Općina osigura sredstva za projektnu dokumentaciju i 

bude nositelj projekta uz uvjet da DVD odustane od potraživanja vlasništva.  

Predsjednik daje prijedlog Zaključka da se Općina Velika Kopanica uđe u pripremu i prijavu 

projekta rekonstrukcije Vatrogasnog doma, ali uz uvjet da DVD Velika Kopanica odustane od 

potraživanja vlasništva na predmetni dom te da općinski načelnik dogovori uvjeti 

raspolaganja s društvenim dijelom rekonstruiranog doma 

Zaključak je javnim glasanjem usvojen s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

TOČKA 7: Razno 

Predsjednik otvara sedmu točku dnevnog reda. 

Načelnik izvještava Vijeće o događanjima i aktivnostima u Općini.  

 

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 21:05 h. 

 

 

    

 

 

    Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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


