
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/18-01/8 

URBROJ: 2178/12-03-18-03 

Velika Kopanica, 30. listopad 2018. godine. 

 

 

 ZAPISNIK S 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

Na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 30. listopada  

2018. godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 12 

od 13 izabranih vijećnika.  

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

predsjednika Vijeća, Mato Mikleušević, Zdenka Knežević, Josip Glavačević, Šimo Kladarić, 

Željko Matić, Krunoslav Zdunić, Ivan Antolović, Goran Švaganović, Miroslav Matić i Ivan 

Stojšić. 

Odsutni vijećnici: Anamarija Budimir  

Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik i Marija Lolić – pročelnica.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu 

Predsjednik) – Tomislav Jagić, otvorio je sjednicu u 19:00 h i pozdravio sve prisutne te 

konstatirao kvorum.  

 

Predsjednik predlaže sljedeći Dnevni red:  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i 

projekcija za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim Programima; 

3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Velika Kopanica za 2017. i Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Velika Kopanica za 

2017.; 

4. Razno. 

 

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

i prijedloga i na glasanje. Dnevni red je usvojen jednoglasno (12 glasova ZA). 



TOČKA 1: Verifikacija zapisnika s 13. 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.  

Za Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

bilo 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.  

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. Te ponovno daje ovu točku dnevnog 

reda na glasovanje.  

Zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen  jednoglasno (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 2: Prijedlog Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. 

godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim Programima 

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

Načelnik objašnjava razloge donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Kopanica 

za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim Programima. Navodi 

projekte koji su realizirani, koji će se realizirati do kraja godine i ono što nije realizirano, a 

planirano je u 2018. godine.  

Vijećnik Kladarić pita zašto je s konta 642393 Ostale naknade za korištenje nefinancijske 

imovine HT s 37.000,00 kn smanjeno na 0,00 kn. Jesmo li ostali bez tih prihoda? 

Načelnik odgovara da nismo ostali bez tih prihoda te de će provjeriti gdje se oni sada knjiže. 

Vijećnik Kladarić pita zašto je smanjen prihod od komunalnog doprinosa. Pročelnica 

odgovara je do smanjenja došlo radi smanjenja broja predmeta. 

Vijećnik Kladarić pita za cijenu spomenika u Divoševcima. Pa mu načelnik odgovara da su u 

toj cijeni i spomenik i uređenje okoliša oko spomenika. 

Kako nema više pitanja i komentara, Predsjednik daje 2. točku dnevnog reda na glasanje. 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 

2020. godinu s pripadajućim Programima su javnim glasovanjem jednoglasno usvojene (12 

glasova ZA).   

 

TOČKA 3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Velika Kopanica za 2017. i 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Velika 

Kopanica za 2017. 

Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici.  

Pročelnica navodi da je obavljena revizija i da je Općina dobila 2 mišljenja – bezuvjetno za 

financijsko poslovanje i uvjetno za usklađenost poslovanja. Navodi koje su preporuke 

dobivene od revizije, što se popravilo i što će se još popraviti. 

Vijećnik Kladarić pita za računovodstvene poslove koji se obavljaju preko ugovora o djelu, 

kao se njih misli riješiti i kako je to riješeno kod drugih općina. Pročelnica odgovara da 

smatra da će to biti najteže ispraviti. Navodi da kod drugih općina je to riješeno ili preko 

knjigovodstvenih servisa, zaposlenika u općinama ili kao i kod nas preko ugovora o djelu. 



Računovodstvo JLS je specifično pa ga ne mogu i ne znaju obavljati sve knjigovodstveni 

servisi. A naša računovotkinja je zaposlenice u županiji pa zna raditi taj posao.  

Kako nema više pitanja i komentara, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasanje.  

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Velika Kopanica za 2017. i Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Velika Kopanica za 2017. su 

javnim glasovanjem jednoglasno usvojeni (12 ZA). 

 

TOČKA 4: Razno 

Načelnik izvještava Vijeće o događanjima i aktivnostima u Općini. Navodi daje postignut 

dogovor s vlasnicima trgovina o neradnim nedjeljama i praznicima, da je došla uporabna 

dozvola za vodovodnu mrežu i da će se sutra potpisivati ugovori s dijelom korisnika koji su 

predali zahtjeve. Navodi da je nabava za Baranjčev sokak pri kraju, pristigle su dvije ponude, 

pristupit će se sklapanju ugovora. Radi se na nerazvrstanoj cesti, tzv. Čupin sokak, na 

izgradnji mrtvačnice u Divoševcima/Kupini. Završena je staza na groblju u Beravcima, 

postavljena je do kraja stolarija na Vatrogasnom domu. U Maloj Kopanici je nasuto dvorište 

iza Vatrogasnog doma te je postavljena ograda.  

Općina je pisala Hrvatskim vodama, Hrvatskim cestama, Hrvatskim autocestama i 

Županijskoj upravi za ceste da uvrste potrebe Općine u svoje financijske planove. Odmah su 

se javili iz Županijske uprave za ceste, oni će postaviti autobusnu stanicu prije kružnog toka u 

smjeru prema Slavonskom Brodu, uredit će i autobusnu stanicu u Beravcima iza 2. mosta 

prema Gundincima.  

Vijećnik Mikleušević pita za cestu koja vodi od Prnjavora prema Maloj Kopanici, tko ju 

nasipa. Načelnik odgovara da nema spoznaje o tome, ali da će se raspitati i provjeriti.  

 

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 19:36 h. 

 

 

 

 

 

        Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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


