
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/18-01/7 

URBROJ: 2178/12-03-18-02 

Velika Kopanica, 13. rujan 2018. godine. 

 

 

ZAPISNIK S 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

Na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 13. rujna  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, Josip 

Glavačević, Šimo Kladarić, Željko Matić, Krunoslav Zdunić, Goran Švaganović i Miroslav 

Matić. 

Odsutni vijećnici: Ivan Antolović 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 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za 

razdoblje od 1.1 do 30.6.2018. godine; 

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

2018. godine i prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine 

Velika Kopanica u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine; 

4. Razno. 

 

 



TOČKA 1: Verifikacija zapisnika s 12. 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 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen  s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.  

Predsjednik upozorava da se sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i 5/13), članku 69. za dnevni red i 

verifikaciju zapisnika može glasati samo sa za i protiv.  

 

Pročelnica/zapisničarka upozorava da se nije glasovalo za Dnevni red.  

Predsjednik daje na glasanje Dnevni red.  

Dnevni red se javnim glasovanjem usvaja jednoglasno (11 glasova ZA). 

 

TOČKA 2: Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Velika 

Kopanica za razdoblje od 1.1 do 30.6.2018. godine  

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

Načelnik navodi pravnu osnovu podnošenja Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 

Općine Velika Kopanica za razdoblje od 1.1. do 30.6.2018. godine te da je rok podnošenja 

Izvješća 15. rujan. Navodi da su Polugodišnjim obračunom proračuna Općine Velika 

Kopanica za  razdoblje 1.1.-30.06.2018. godine utvrđeni ostvareni prihodi i primici u iznosu 

od  3.965.710,44 kn.  Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 1.1.-30.06.2018. 

godine izvršeni su u ukupnom iznosu od  2.025.851,00 kn. Izlaže da su najveća potraživanja 

za zakup poljoprivrednog zemljišta i komunalne naknade. No, da je većina tih potraživanja 

naplaćena. Načelnik poziva vijećnike da ga pitaju ukoliko imaju kakve nejasnoće te 

pojašnjava da je on kroz svoje Izvješće o radu zapravo naveo za što su sve utrošena sredstava. 

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

reda na glasanje. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za razdoblje od 1.1. do 

30.6. 2018. godine se javnim glasovanjem usvojilo jednoglasno (11 glasova ZA). 

 

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

do lipnja 2018. godine i prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika 

Općine Velika Kopanica u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine 

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

Načelnik podnosi polugodišnje izvješće Općinskom vijeću, navodi važnije projekte, mjere i 

aktivnosti u prvoj polovici 2018. godine. Navodi da je zadovoljan postignutim rezultatima 

koji su mu poticaj za daljnji rad. Zahvaljuje Vijećnicima na dobroj suradnji.  

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 siječnja do lipnja 2018. 

godine i Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Velika Kopanica u razdoblju 

od siječnja do lipnja 2018. godine su javnim glasovanjem jednoglasno usvojeno (11 glasova 

ZA).  



 

TOČKA 4: Razno 

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda. 

Vijećnik Švaganović se raspituje kod zamjenika načelnika o radovima u Maloj Kopanici. 

Zamjenik mu odgovara da ima sve to na umu i zapisano, samo što je problem što Općina 

nema svoje strojeve, nego ovisi o tome kada je obrt Mihić slobodan. 

Vijećnik Mikleušević se raspituje što je s vodom u Vatrogasnom domu. Načelnik mu 

odgovara da je razgovarao s vodoinstalaterom i da će se to uskoro popraviti.  

Vijećnik Mikleušević se dalje raspituje za zemljište na groblju u Maloj Kopanici, koje se 

trenutno vodi kao poljoprivredno zemljište. Načelnik odgovara da se to zemljište mora 

parcelizirati te će se taj elaborat dostaviti Ministarstvu državne imovine da bi se prebacilo 

vlasništvo na Općinu.  

Zamjenik napominje da je ista situacija i s divoševačko-kupinačkim grobljem.  

Vijećnik Mikleušević napominje da i se i Maloj Kopanici trebao podići spomenik za 

poginulog branitelja. Načelnik odgovara da se to može planirati u Proračunu za sljedeću 

godinu. 

Vijećnik Mikleušević navodi da u Maloj Kopanici postoji jedna čovjek koji jako loše živi – 

Jozo Filer. Nema struju u kući, ne može u šumu. Načelnik navodi da će provjeriti i da nije 

problem pomoći čovjeku.  

Vijećnik Kladarić pita što je s Baranjčevim sokakom. Načelnik odgovara da se čeka 

pravomoćnost građevinske dozvole.  

Vijećnik Kladarić predlaže da se kamen koji je nasut u sokaku rasporedi na dio koji se neće 

asfaltirati. Načelnik vodi da se slaže s prijedlogom.  

Vijećnik Kladarić navodi i da bi se trebala nasuti lenija kod Radoševića. Načelnik navodi da 

zna koja je to lenija i da će se to urediti ovih dana.   

 

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 20:40 h. 

 

 

    

 

 

        Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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


