
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/03 

URBROJ: 2178/12-03-19-02 

Velika Kopanica, 28. svibnja 2019. godine 

 

Z A P I S N I K 

S 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

 

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 28. svibnja 2019. 

godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 11 

izabranih vijećnika.  

 

Nazočni vijećnici: Tomislav Jagić – predsjednik Vijeća, Šimo Kladarić – zamjenik 

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

Marina Jularić Mato Mikleušević, Anamarija Vukovac, Željko Matić i Ivan Stojšić. 

Odsutni vijećnici: Josip Glavačević i Zdenka Knežević 

Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Blaž Šokčević – zamjenik načelnika, Marija Lolić – 

pročelnica i  Željko Butorac, voditelj Odjela za komunalno gospodarstvo i gospodarenje 

prostorom. 

 

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. Ostavka Vijećnice na vijećničku dužnost: 

a) Izvješće Mandatne komisije, 

b) Svečana prisega nove Vijećnice; 

2. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

3. Verifikacija Zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 



4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018.godinu:  

a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica 

za 2018.godinu, 

b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Velika Kopanica na 

dan 31.12.2018. godine, 

c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 

infrastrukture u Općini Velika Kopanica za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka 

o prihvaćanju Izvješća, 

d) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu na području Općine Velika Kopanica i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća, 

e) Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća, 

f) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa 

za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog 

poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 

na području Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća, 

g) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća, 

h) Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi na području Općine Velika 

Kopanica za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća, 

i) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i 

sportu za 2018. godinu na području Općine Velika Kopanica i Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća, 

j) Izvješće o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane 

za 2018. godinu na području Općine Velika Kopanica i Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća; 

5. Prijedlog Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Velika Kopanica; 

6. Razno. 

 

 

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

i prijedloga ide na glasovanje. Dnevni red je prihvaćen sa 10 glasova ZA. 

 

TOČKA 1:  Ostavka vijećnika na vijećničku dužnost: 

                a) Izvješće Mandatne komisije, 

                b) Svečana prisega novog Vijećnika  

a) Mandatna komisija podnosi izvješće o prestanku mandata članici Općinskog vijeća Općine 

Velika Kopanica i verifikaciji mandata zamjenici. Vijećnica i zamjenica predsjednika 

Općinskog vijeća Marija Kucjenić podnijela je ostavku koja je ovjerena i dostavljena Općini 

Velika Kopanica 26. ožujka 2019. godine. Navedena vijećnica je mandat osvojila na lokalnim 



izborima 2017. godine ispred HDZ-a i sukladno članku 81. stavka 2 Zakona o lokalnim 

izborima nakon ostavke, Mariju Kucjenić zamjenjuje Marina Jularić.  

Predsjednik daje na glasanja Izvješće Mandatne komisije, tj. verificiranje mandata Marini Ju-

larić.  

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnikce Jularić je javnim glasovanjem 

jednoglasno usvojena (10 glasova ZA). 

                 

b) Predsjednik čita Svečanu prisegu, nakon čega Vijećnica Jularić izriče prisežem. 

 

TOČKA 2: Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ vijećniku Ivanu Antoloviću. 

Ivan Antolović ispred 1/3 Vijećnika predlaže Šimu Kladarića za novog Potpredsjednika. 

Predsjednik daje riječ vijećniku Šimi Kladariću. 

Šimo Kladarić zahvaljuje vijećnicima koji su ga predložili za mjesto Potpredsjednika. 

Kako nema nikakvih pitanja niti komentara, prijedlog se daje na glasanje. 

Prijedlog imenovanja Šime Kladarića za Potpredsjednika Općinskog vijeća je javnim 

glasovanjem usvojen sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM. 

 

Predsjednik je čestitao novom Potpredsjedniku Šimi Kladariću. 

 

TOČKA 3: Verifikacija Zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica 

Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda i daje ju na raspravu. 

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

na glasovanje.  

Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen jednoglasno (11 glasova ZA). 

 

TOČKA 4: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za 

2018.godinu:  

a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica 

za 2018.godinu, 

b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Velika Kopanica na 

dan 31.12.2018. godine, 

c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 

infrastrukture u Općini Velika Kopanica za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka 

o prihvaćanju Izvješća, 

d) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu na području Općine Velika Kopanica i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća, 

e) Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća, 



f) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa 

za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog 

poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 

na području Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća, 

g) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća, 

h) Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi na području Općine Velika 

Kopanica za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća, 

i) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i 

sportu za 2018. godinu na području Općine Velika Kopanica i Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća, 

j) Izvješće o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane 

za 2018. godinu na području Općine Velika Kopanica i Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća; 

 

Predsjednik vijeća otvara 4. točku Dnevnog reda te daje riječ načelniku Ivanu Metešu. 

Načelnik pozdravlja prisutne te čestita novoizabranoj vijećnici Marini Jularić i Potpredsjedniku 

vijeća g. Šimi Kladariću. 

Načelnik Izvještava Vijeće o izvršenju proračuna za prošlu godinu 2018. godinu – ukupni 

ostvareni prihodi i primitci u prošloj godini su 7.863.259,54 kn, a ukupni rashodi su iznosili 

6.062.985,82 kn, što je razlika od 1.800.000,00 kn, a preneseno iz prošle godine 653.883,44 kn 

što znači da je ukupno preneseno u ovu godinu 2.454.157,56 kn. Izlaže da su najveća 

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

potraživanja naplaćena. Navodi najveće i najvažnije projekte realizirane u prošloj godini. 

Načelnik poziva vijećnike da ga pitaju ukoliko imaju kakve nejasnoće.  

Predsjednik daje riječ Vijećniku Kladariću.  

Vijećnik Kladarić navodi da mu je načelnik u izlaganju odgovori na sva pitanje te se zahvaljuje 

na izboru i nada se dobroj suradnji. 

Predsjednik predlaže da se glasuje o cijeloj točki Dnevnog reda odjednom, a ne pojedinačno za 

Godišnji Izvještaj i Izvješća o izvršenju pojedinih Programa. 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog da se o cijeloj točki dnevnog reda glasuje odjednom. 

Prijedlog Predsjednika se javnim glasovanjem, usvaja jednoglasno - 11 glasova ZA.  

Predsjednik zatim daje na glasovanje 4. točku Dnevnog reda. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godine, Odluka o 

raspodjeli rezultata poslovanja Općine Velika Kopanica na dan 31.12.2018. godine te Izvješća 

o izvršenju pripadajućih Programa su javnim glasovanjem usvojeni jednoglasno s 11 glasova 

ZA.   

 

TOČKA 5: Prijedlog Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Velika 

Kopanica 

Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici. 

Pročelnica pozdravlja sve prisutne te navodi da je primarni razlog donošenja odluke taj što smo 

u proceduri rješavanja EKI naknade  - naknade za prelazak elektroničko komunikacijske 



infrastrukture preko općinskog zemljišta. Iznosi kao problem nerješene imovinsko-pravne 

odnose, za koje se zadužuje općinski načelnik da ih rješava. 

Vijećnik Kladarić navodi nužnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa.  

Vijećnik Mikleušević pita za nerazvrstanu cestu u Maloj Kopanici, Pročelnica mu odgovara da 

je ta cesta navedena u Odluci. 

Zamjenik navodi da taj popis nije fiksan, da će se mijenjati kako se budu rješavali imovinsko 

pravni odnosi. 

Kako više nije bilo pitanja predsjednik 5. točku daje na glasovanje. 

Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Velika Kopanica javnim glasovanjem 

usvojena je jednoglasno s 11 glasova ZA. 

 

TOČKA 6: Razno  

Predsjednik navodi da imamo dopis koji je došao na Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica 

– Košarkaški klub invalida Brod nas traži donaciju za pomoć u održavanju turnira kojeg 

redovito održavaju, a za koji imaju puno troškova. 

Načelnik navodi da se kod nas sve udruge financiraju putem javnog natječaja i da se i da se već 

spomenuta udruga mogla također kandidirati na taj natječaj. Pročelnica napominje da se oni 

nisu mogli javiti na natječaj iz razloga što nemaju članova s područja naše Općine.  

Načelnik predlaže da se KK invalida Brod pomogne uplatom od 500,00 ili 1.000,00 kn. 

Zamjenik se slaže sa prijedlogom.  

Vijećnik Antolović se ne slaže jer se radi o financijskoj pomoći mimo natječaja zbog čega bi se 

otale udruge mogle pobuniti.  

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se KK invalida Brod pomogne s uplatom od 

1.000,00 kn. 

Prijedlog o uplati 1.000,00 kn KK invalida Brod javnim glasovanjem je usvojen s 9 glasova ZA 

i 2 SUZDRŽANA. 

 

Načelnik izvještava Vijećnike o aktualnim i planiranim radovima i aktivnostima -  o 

sufinanciranju sa 325.000,00 kn od Ministarstva graditeljstva za izgradnju zgrade za komunalne 

strojeve i opremu, o odobrenim sredstvima od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU  

u iznosu od 250.000,00 kn za adaptaciju društvenog doma u Divoševcima,  o  suradnji sa HZZ-

om kojom smo dobili 6 mjesta na javnim radovima. Načelnik navodi da je i u našoj Općini 

zaživio projekt ZAŽELI, da su u Beravcima, u Baranjčevom sokaku radovi pri kraju te da je 

također u Beravcima započeta izgradnja ograde na mjesnom groblju. 

U Ministarstvo poljoprivrede predan je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na 

provjeru te se čeka odobrenje. 

 

Predsjednik zatvara sjednicu u 19:55 h. 

 

 

 

        Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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

 


