REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA KOPANICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/9
URBROJ: 2178/12-03-18-02
Velika Kopanica, 27. studeni 2018. godine.

ZAPISNIK S 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 27. listopada
2018. godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 10
od 13 izabranih vijećnika.
Nazočni vijećnici: Tomislav Jagić – predsjednik Vijeća, Mato Mikleušević, Zdenka Knežević,
Josip Glavačević, Šimo Kladarić, Anamarija Budimir, Željko Matić, Ivan Antolović, Goran
Švaganović i Miroslav Matić.
Odsutni vijećnici: Marija Kucjenić, Krunoslav Zdunić i Ivan Stojšić.
Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Blaž Šokčević, Željko Butorac, voditelj Odjela za
komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom, Marija Lolić – pročelnica, Antonijo
Nožine i Blaženka Budimir iz tvrtke IN konzalting d.o.o. (izrađivači Procjene rizika od
velikih nesreća za područje Općine Velika Kopanica, koji su prisutni samo tijekom 1. točke
dnevnog reda).
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. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Velika Kopanica i
Prijedlog Odluke o usvajanju procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Velika Kopanica;
2. Verifikacija Zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica;
3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana gospodarenja
otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine;

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do
2022. godine;
5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade;
6. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica
za 2019. godinu i Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2019. godinu;
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Velika Kopanica za projekt „Uređenje mjesnog parka u Velikoj Kopanici“;
8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica u 2018.
godini i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje za 2019-2021 godinu;
9. 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 (10 glasova ZA).
TOČKA 1: Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Velika
Kopanica i Prijedlog Odluke o usvajanju procjene rizika od velikih nesreća za područje
Općine Velika Kopanica
Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda i pozdravlja goste - g. Antonija Nožinu i gđa.
Blaženku Budimir iz firme IN konzalting d.o.o., izrađivače Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Velika Kopanica, koji će prezentirati Procjenu Općinskom Vijeću.
Izlaganje Procjene rizika je vodila gđa. Budimir, koja je predstavila dokument, razloge
donošenja i sadržaj te je predstavila Vijeću potencijalne scenarije rizika i razmjere nesreća.
Vijećnik Glavačević je pitao je li uvrštena i druga benzinska postaja u Procjenu te je li
uključeno i Žito d.o.o. Gđa. Budimir je odgovorila da su uključeni u Procjenu.
Vijećnik Antolović pita je li u procjenu uvrštena sjeverna strana rijeke Biđ te što bi bilo u
slučaju izlijevanja Save. Gđa. Budimir odgovara da su u obzir uzete obje strane Biđa, a da
naša Općina ne bi bila ugrožena od izlijevanja Save.
Gosti odlaze.
Predsjednik daje 1. točku dnevnog reda na glasanje.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Velika Kopanica i Odluka o usvajanju
procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Velika Kopanica su jednoglasno
usvojeni (10 glasova ZA).
TOČKA 2: Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika
Kopanica
Predsjednik otvara 2. 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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem
jednoglasno usvojen (10 glasova ZA).

TOČKA 3: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana
gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici.
Pročelnica objašnjava da je Plan gospodarenja usvojen na Općinskom vijeću u svibnju 2018.godine, ali da je došlo do proceduralnih pogrešaka te da taj Plan tada nije trebao biti usvojen.
Nije završena do kraja procedure ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana
te da nije zatražena prethodna suglasnost na Plan UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog
reda na glasanje.
Odluka o stavljanju van snage Oduke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Velika
Kopanica za razdoblje od 2017. do 2022. godine je jednoglasno usvojena (10 glasova ZA).
TOČKA 4: Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od
2017. do 2022. godine
Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici.
Pročelnica objašnjava da su u međuvremenu ispravljene proceduralne pogreške vezane uz
usvajanje Plana gospodarenja otpadom i da je pribavljeno prethodno mišljenje UO za
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. Plan se nije ništa mijenjao u odnosu na onaj koji je
usvojen u svibnju, no da se sada zadovoljila i procedura.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog
reda na glasanje.
Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje od
2017. do 2022. godine je jednoglasno usvojena (10 glasova ZA).
TOČKA 5: Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda i daje riječ Željku Butorcu.
Željko Butorac objašnjava da se Odluka mora donijeti zbog novog Zakona o komunalnom
gospodarstvu. U prijedlogu je ostavljena isti iznos kao i u staroj. Navodi da je prijedlog
Odluke
bio
na
javnom
savjetovanju
i
da
nije
zaprimljena
nikakva
primjedba/prijedlog/komentar.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog
reda na glasanje.
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade je jednoglasno je usvojena (10
glasova ZA).
TOČKA 6: Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Kopanica za 2019. godinu i Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2019. godinu
Predsjednik otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici.
Pročelnica navodi da je riječ o zakonskoj obvezi Općine, da se treba usvojiti do 30. 11. te
navodi što sadrži Godišnji plan upravljanja imovinom.
Vijećnik Kladarić upozorava da se u tablici 6. Godišnjeg plana ne podudaraju podaci o
površini kod prostorija/ k.č.br. NK Rakete i NK Posavca. Pročelnica navodi da će provjeriti
koji su točni podaci te da će se ispraviti prije objavljivanja.

Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog
reda na glasanje.
Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2019. godinu i
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Kopanica za 2019. godinu su jednoglasno usvojeni (10 glasova ZA).
TOČKA 7: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Velika Kopanica za projekt „Uređenje mjesnog parka u Velikoj Kopanici“
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik navodi da je riječ o natječaju LAG-a Slavonska ravnica, kojim bi Općina trebala
povući oko 30.000 eura. Uređivat će se park u Velikoj Kopanici, mijenjat će se klupe, koševi
za smeće i javna rasvjeta te će se postaviti staza od kocaka.
Vijećnik Glavačević navodi da je riječ o natječaju Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“.
Kako nema nikakvih drugih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku
Dnevnog reda na glasanje.
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Velika Kopanica za
projekt „Uređenje mjesnog parka u Velikoj Kopanici“ je jednoglasno usvojena (10 glasova
ZA).
TOČKA 8: Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica u
2018. godini i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje za 2019-2021 godinu
Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika.
Zamjenik navodi da je riječ o zakonskoj obvezi Općine. U prijedlogu Analize stanja sustava
civilne zaštite je navedeno što se odradilo u 2018. godini i koliko je to koštalo – osiguranje
postrojbe, smotriranje, procjena rizika od velikih nesreća. Godišnjim planom razvoja civilne
zaštite planirane su aktivnosti za sljedeću godinu.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog
reda na glasanje.
Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica u 2018. godini i Godišnji
plan razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2019. – 2021.
godinu su usvojeni jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 9: Razno
Predsjednik otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik izvještava Vijeće o događanjima i aktivnostima u Općini.
Navodi da su pri kraju radovi na Čupinom sokaku i mrtvačnici u Divoševcima, u Beravcima u
Baranjčevom sokaku su geodeti okolčili cestu te će uskoro početi s ostalim radovima.
Općina je sklopila sporazum s Brodsko-posavskom županijom oko sufinanciranja
Baranjčevog sokaka u iznosu od 100.000,00 kn.
LAG je prošao na natječaju Zaželi te će Općina dobiti 5 žena – zaposliti će 5 žena s područja
naše Općine.

Zamjenik načelnika navodi da je testirana voda u Maloj Kopanici. Voda nije za piće zbog
pojačanog prisustva mangana i željeza. Predlaže da se za sada skine pipa.
Vijećnik Kladarić pita za sastanak u Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji o
povratu poljoprivrednog zemljišta. Načelnik odgovara da je na sastanku bilo općinsko
državno odvjetništvo koje ne će postupati dok Općina ne dobije suglasnost Ministartsva
poljoprivrede na Program raspolaganja. Općina je poslala Ministarstvu požurnicu.
Načelnik Vijećnike poziva na Advent, koji će se održati 16.12.2018. godine te se i ove godine
organizira s udrugama.
Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 20:25 h.

Zapisničarka
Marija Lolić, mag.soc.

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

