
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2178/12-03-19-02 

Velika Kopanica, 11. ožujak 2019.godine 

 

 

Z A P I S N I K 

S 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

 

Na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 11. ožujka 2019. 

godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, do 3. točke dnevnog 

reda bilo je nazočno 11 od 13 izabranih vijećnika, a nakon 3. točke dnevnog reda 12 od 13 

izabranih vijećnika.  

 

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

predsjednika Vijeća, Ivan Antolović, Krunoslav Zdunić, Goran Švaganović, Miroslav Matić 

(došao na sjednicu nakon 3. točke Dnevnog reda), Šimo Kladarić, Josip Glavačević, Mato 

Mikleušević, Anamarija Vukovac, Zdenka Knežević i Željko Matić. 

Odsutni vijećnici: Ivan Stojšić  

Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Marija Lolić – pročelnica i  Željko Butorac, voditelj 

Odjela za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom. 

Zamjenik načelnika Blaž Šokčević se ispričao.  

 

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 sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica; 



3. Izvješće o radu načelnika Općine Velika Kopanica u razdoblju od srpnja do prosinca 

2018. godine i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine 

Velika Kopanica u razdoblju od srpnja do prosinca 2018.; 

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Velika Kopanica 

u 2018. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Velika Kopanica u 2018. godini; 

5. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Kopanica u 2018. godini i Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje 

i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Kopanica u 2018. 

godini; 

6. Prijedlog Odluke o načinu upravljanje i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 

Općine Velika Kopanica; 

7. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja sportskim građevinama na području Općine 

Velika Kopanica u 2019. godini;  

8. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Velika Kopanica 

9. Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne imovine sitnog inventara potraživanja 

novčanih sredstava Općine Velika Kopanica na dan 31. Prosinac 2018. Godine i 

prijedlog zaključka o obavljenom popisu imovine sitnog inventara potraživanja 

novčanih sredstava Općine Velika Kopanica na dan 31. Prosinca 2018. Godine. 

10. Prijedlog odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz proračuna 

Općine Velika Kopanica članu Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica Željku 

Matiću  

11. Razno 

 

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

i prijedloga ide na glasovanje. Dnevni red je javnim glasovanjem usvojen jednoglasno (11 

glasova ZA). 

 

TOČKA 1: Verifikacija  Zapisnika sa 17. 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 glasovanje.  

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen jednoglasno (11 glasova ZA). 

 

TOČKA 2: Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika 

Kopanica 

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

Načelnik navodi da će sve općine (Gundinci, V. Kopanica, D. Andrijevci, Vrpolje i Garčin) 

donijeti ovakvu odluku o odvozu otpada da bi se moglo ići u zajedničku nabavu koncesije za 



odvoz otpada. Novina je da će se otpad odvoziti svakih 14, a ne 7 dana, kako je do sada bilo. 

Navodi da se pregovara o tome da sve općine imaju zajedničko reciklažno dvorište, koje bi 

bilo u Velikoj Kopanici jer imamo predviđenu lokaciju u prostornom planu.  

Kako nema nikakvih komentara niti prijedloga, Predsjednik daje 2. točku Dnevnog reda na 

glasovanje. 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica je javnim 

glasovanjem usvojeno jednoglasno (11 glasova ZA).  

 

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

prosinca 2018. godine i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika 

Općine Velika Kopanica u razdoblju od srpnja do prosinca 2018. godine 

Predsjednik otvara 3. točku  Dnevnog reda i daje riječ načelniku Ivanu Metešu. 

Načelnik navodi da su u periodu od srpnja do prosinaca 2018. godine odrađene ove 

aktivnosti: uređene ceste u svim naseljima općine,  postavljena stolarija na zgradi DVD-a u 

Beravcima, uspješno je organizirana proslava Dana Općine, započeta je izgradnja prometnica 

u ulici Vladimira Nazora te Baranjčevom sokaku u Beravcima, provedena je inicijativa o 

neradnim nedjeljama i blagdanima  u dogovoru sa predstavnicima trgovačkih lanaca na našoj 

općini, uređen je kružni tok, završena je prva faza izgradnje mrtvačnice na groblju Divoševci 

– Kupina, napravljena je pješačka staza na groblju u Beravcima, kupljeni su novi udžbenici za 

osnovnoškolce, podijeljeni darovi za Sv. Nikolu, organiziran Dan policije Brodsko-posavske 

županije te Advent u suradnji sa Udrugama,  postavljeni su hidranti za pitku vodu, nabavljena 

kolica za prijevoz lijesova, zaposlene 4 osobe na određeno vrijeme… Načelnik se zahvalio na 

povjerenju te zamolio prisutne da se njegovo izvješće prihvati. 

Kako nema nikakvih komentara niti prijedloga, Predsjednik daje 3. točku Dnevnog reda na 

glasovanje. 

Izvješće o radu načelnika Općine Velika Kopanica u razdoblju od srpnja do prosinca 2018. 

godine i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Velika Kopanica u 

razdoblju od srpnja do prosinca 2018. godine su javnim glasovanjem usvojeni jednoglasno 

(11 glasova ZA).  

 

TOČKA 4: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine 

Velika Kopanica u 2018. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom na području Općine Velika Kopanica u 2018. godini 

Predsjednik otvara 4. točku Dnevnog reda te riječ daje komunalnom redaru Željku Butorcu. 

Željko Butorac pozdravlja prisutne te navodi da se Izvješće donosi sukladno Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom. U Izvješću su navedeni ciljevi i mjere koje bi se trebale 

napraviti u budućnosti i one koje su se napravile do sada. Značajna je razlika u odnosu na 

prošlu godinu u količini prikupljenog otpada iz razloga što se sada prikupljeni otpad važe, a 

prije se vodila evidencija prema broju kamiona. 

Navodi kako Općina ima problema s divljim odlagalištima otpada te se razmišlja o 

postavljanju nadzornih kamera.  

Načelnik se nadovezuje da su veliki problemi s divljim odlagalištima, ljudi svagdje odlažu 

otpad i da se to mora riješiti. 



(Dolazi vijećnik Miroslav Matić) 

 

Kako nema nikakvih dodatnih pitanja niti komentara, Predsjednik daje 4. točku Dnevnog reda 

na glasovanje. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Velika Kopanica u 

2018. godini i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Velika Kopanica su javnim glasovanjem jednoglasno usvojeni (12 glasova 

ZA).  

  

TOČKA 5. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Kopanica u 2018. godini i Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje 

i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Kopanica u 2018. 

godini 

Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda i daje riječ komunalnom redaru. 

Komunalni redar Željko Butorac navodi da se Izvješće donosi sukladno Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu. U Izvješću je navedeno što se napravilo po pitanju te 

problematike. Napominje kako će se ove godine nabaviti malčer za bager da bi Općina mogla 

što bolje ispunjavati svoje obveze po pitanju održavanja agrotehničkih mjera. 

Kako nema nikakvih dodatnih pitanja niti komentara, Predsjednik daje 5. točku Dnevnog reda 

na glasovanje. 

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina na području Općine Velika Kopanica u 2018. godini i Zaključak o prihvaćanju Izvješća 

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Općine Velika Kopanica u 2018. godini su javnim glasovanjem jednoglasno 

usvojeni (12 glasova ZA). 

 

 

TOČKA 6. Prijedlog Odluke o načinu upravljanje i korištenja sportskih građevina u 

vlasništvu Općine Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 6. Točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici Mariji Lolić. 

Pročelnica pozdravlja prisutne te navodi da je ova Odluka zapravo način na koji ćemo urediti 

odnos između Općine i korisnika odnosno sportskih udruga koje koriste sportske građevine u 

našoj općini. Trenutno su jednine sportske građevine u općinskom vlasništvu nogometno 

igralište NK Posavine i NK Rakete. Za nogometno igralište u Divoševicima i Kupini rješavaju 

se imovinsko pravni odnosi jer su oni trenutno u vlasništvu RH. Odlukom je propisano da će 

se sportske građevine dodijeliti na upravljanje sportskim udrugama putem javnog natječaja.   

Vijećnik Kladarić pita za troškove najamnine zbog regulacije najamnina korištenja prostora 

ostalih udruga. Pročelnica odgovara da je određeno u Odluci da se ne naplaćuje najamnina 

ukoliko udruge nemaju gospodarsku djelatnost te da će se prilikom rješavanja odnosa s 

ostalim udrugama također voditi računa o tome, a ukoliko se bude morala naplaćivati 

najamnina da će ona biti simbolična i bit će u natječaju za udruge određena kao prihvatljiv 

trošak.  



Vijećnik Kladarić pita tko plaća struju na igralištima. Pročelnica odgovara da struju plaćanju 

klubovi, da sve udruge plaćaju svoje režije.  

Kako nema nikakvih drugih pitanja niti komentara, Predsjednik daje 6. točku Dnevnog reda 

na glasovanje.  

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Velika 

Kopanica je javnim glasovanjem usvojena jednoglasno (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 7. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja sportskim građevinama u vlasništvu 

Općine Velika Kopanica u 2019. godini 

Predsjednik otvara 7. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici. 

Pročelnica navodi da se 7. točka dnevnog reda nadovezuje na 6. točku. U Odluci o načinu 

upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Velika Kopanica je propisano  

da je Općina dužna izraditi Godišnji plan upravljanja sportskim građevinama. Općina što 

može planirati je raspisivanje javnog natječaja kojim bi se dodijelile sportske građevine na 

upravljanje sportskim udrugama.  

Kako nema nikakvih drugih pitanja niti komentara, Predsjednik daje 7. točku Dnevnog reda 

na glasovanje.  

Godišnji plan upravljanja sportskim građevinama u vlasništvu Općine Velika Kopanica u 

2019. godini se javnim glasovanjem usvaja jednoglasno (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 8. točku Dnevnog reda te daje riječ pročelnici. 

Pročelnica navodi da se Odluka donosi iz razloga što je Vlastiti pogon postao odsjek u 

Jedinstvenom upravnom odjelu te je bilo potrebno koeficijente svih radnih mjesta staviti u 

jednu Odluku. Također je proširena sistematizacija i na radna mjesta za koja smo dobili novac 

iz Poziva Zaželi – voditelja projekta i asistenta voditelja projekta. Ti novi koeficijenti 

određeni su temeljem financijskih sredstava koje su dobili na raspolaganje od Europske Unije 

za projekt Zaželi. 

Kako nema nikakvih dodatnih pitanja niti komentara, Predsjednik daje 8. točku dnevnog reda 

na glasovanje. 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem usvojena jednoglasno (12 

glasova ZA). 

 

TOČKA 9. Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, 

potraživanja novčanih sredstava Općine Velika Kopanica na dan 31. prosinac 2018. 

godine i prijedlog Zaključka o obavljenom popisu imovine sitnog inventara potraživanja 

novčanih sredstava Općine Velika Kopanica na dan 31. prosinca 2018. godine. 

Predsjednik otvara 9. točku Dnevnog reda i daje riječ komunalnom redaru Željku Butorcu. 

Komunalni redar navodi da je povjerenstvo koje je imenovao načelnik izvršilo popis 

dugotrajne imovine, sitnog inventara, potraživanja novčanih sredstava  na dan 31. prosinac 

2018. godine. U materijalima su bili priloženi ti popisi. Navodi da se radilo po pitanju 

saniranja dugova, tako je pr. dug za poljoprivredno zemljište bilo 103.565,82 kn, a trenutno je 



4.798,60 kn. Dug za komunalnu naknadu je bio 377.644,03 kn pa s, od toga je cca.250 kn 

duga IGH d.d., a s njima smo sklopili sporazum da vrate taj dug u ratama i da će nastaviti 

redovito plaćati.  

Kako nema nikakvih drugih pitanja niti komentara, Predsjednik daje 9. točku dnevnog reda na 

glasovanje.  

Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, potraživanja novčanih 

sredstava Općine Velika Kopanica na dan 31. prosinac 2018. godine i Zaključa o obavljenom 

popisu imovine sitnog inventara potraživanja novčanih sredstava Općine Velika Kopanica na 

dan 31. prosinca 2018. godine je javnim glasovanjem usvojena jednoglasno (12 glasova ZA).  

 

TOČKA 10. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz 

Proračuna Općine Velika Kopanica članu Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica 

Željku Matiću  

Predsjednik otvara 10. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici. 

Pročelnica navodi da svi vijećnici imaju pravo na naknadu za obavljanje političke djelatnosti. 

Stranačkim vijećnicima se taj novac uplaćuje na račun stranke, a nezavisnim vijećnicima na 

njihove račune. O toj naknadi se moraju podnijeti izvješće Državnom izbornom povjerenstvu. 

Nezavisni vijećnici moraju sami podnijeti izvješće Državnom izbornom povjerenstvu, a  

Matić nije predao na vrijeme. Vijeće zbog tog kašnjenja g. Matića, na prijedlog DIP-a, mora 

donijeti Odluku o obustavi isplate tog razmjernog dijela u ovoj godini.  

Kako nema nikakvih drugih pitanja niti komentara, Predsjednik daje 10. točku Dnevnog reda 

na glasovanje. 

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz Proračuna Općine Velika 

Kopanica članu Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica Željku Matiću je javnim 

glasovanjem jednoglasno usvojena (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 11. Razno 

Predsjednik otvara 11. točku i daje riječ načelniku  

Načelnik navodi da je Općina dobila zamolbu od župnika Marka Gačarića da Općina 

sufinancira obnovu župne crkve i župnog stana. Župnik je za taj projekt dobio 90.000,00 kn 

od MRRFEU, ali se pojavila razlika za troškove nadzora od 26.000,00 kn.  

Kako nema nikakvi pitanja niti komentara, daje na glasovanje zamolbu župnika.  

Zamolba župnika o sufinanciranju obnove župne crkve i župnog stana je javnim glasovanjem 

jednoglasno usvojena (12 glasova ZA). 

 

Načelnik dalje navodi kako je završen natječaj za udruge, da se pojavio problem s  NK 

Raketom koja nije opravdala sredstva od prošle godine te iz tog razloga nemaju pravo na 

prijavu na ovogodišnji natječaj. 

Načelnik navodi i da će se raspisati natječaj za voditelja i asistenta projekta ZAŽELI. 

Upoznaje vijećnike da su završeni radovi na društvenom domu u Beravcima gdje je 

postavljena nova stolarija i fasada, završeno je asfaltiranje „Čupinog sokaka“ te se započelo 

uređivanje nerazvrstanih cesta. Započela je 2. faza izgradnje mrtvačnice u Divoševcima, pravi 

se staza kod Čeviza, u fazi je izrada novih rješenja za komunalnu naknadu, koja će biti nešto 

veća zbog legalizacije.  



U pripremi je dokumentacija za nerazvrstane ceste koje vode prema šumama te da smo 

prijavili dva projekta – adaptacija društvenog doma u Divoševcima i izgradnja prometnice 

prema reciklažnom dvorištu. Radi se i na priključivanju zgrade Općine na vodovodnu mrežu. 

Obavještava o promjeni poštanskih brojeva u nekim naseljima, kako se Općina protiv toga 

pobunila te se nada da će se što prije to riješiti.  

Načelnik ponavlja da je Općina sklopila ugovor sa tvrtkom IGH i navodi da će se dug za 

komunalnu naknadu što prije riješiti. Dobili smo prijedlog za filtere za vodu u Maloj Kopanici 

i nastojat će i taj problem što prije riješiti.  

Vijećnik Mikleušević pita načelnika ima li kakvih saznanja za cestu koja vodi od Male 

Kopanice prema Prnjavoru, čuo je da bi tamo trebali početi radovi za koji dan te da se proba 

što riješiti dok su strojevi tamo.  Pita za šikaru na izlazu iz sela, čija je. Načelnik odgovara da 

će provjeriti, ako je naša, očisti će se, a ako je od ŽUC-a, poslat ćemo njima obavijest o tome.  

Vijećnik Glavačević napominje načelnika da izvijesti Vijeće o predmetu Sever. Načelnik 

navodi da je postignut dogovor sa Severom. Napravit će se nerazvrstana cesta kojom će on 

imat pravo prolaza i ne će biti nikakvih financijskih ni vlasničkih kompenzacija.  

 

 

 

Predsjednik zatvara sjednicu u 20:05 h 

 

 

 

        Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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

 

 


