REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA KOPANICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/19-01/04
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 6. kolovoz 2019. godine
ZAPISNIK
S 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 6. kolovoz 2019.
godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 70
izabranih vijećnika.
Nazočni vijećnici: Tomislav Jagić – predsjednik Vijeća, Šimo Kladarić – zamjenik
Predsjednika Vijeća, Ivan Antolović, Marina Jularić, Josip Glavačević, Mato Mikleušević, i
Ivan Stojšić.
Odsutni vijećnici: Krunoslav Zdunić, Goran Švaganović, Miroslav Matić, Zdenka Knežević,
Anamarija Budimir i Željko Matić.
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 19,30 h i pozdravio sve prisutne te konstatirao kvorum.
Predsjednik predlaže sljedeći Dnevni red:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica;
2. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;
3. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Velika Kopanica;

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenja usluge azila za životinje tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju;
5. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Kopanica u 2018. godini i Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 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 7 glasova ZA.
TOČKA 1: Verifikacija Zapisnika s 20. 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 s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem
usvojen jednoglasno (7 glasova ZA).
TOČKA 2: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika Blažu Šokčeviću.
Zamjenik obrazlaže da je Općina od Ministarstva poljoprivrede dobila naputak za izmjene i
dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, koji je usvojen u lipnju 2018.
godine. Iz tog razloga je potrebno da se prvo stavi van snage Odluka kojom je usvojen Program
raspolaganja, kako bi se mogao usvojit ispravljeni i dopunjeni Program.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog reda
na glasovanje.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske je javnim glasovanjem usvojena jednoglasno (7
glasova ZA).
TOČKA 3: Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Velika Kopanica
Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku Blažu Šokčeviću.
Zamjenik navodi proceduru donošenja Programa te navodi da na Programu još uvijek ima
nedovršenog posla te da će se taj Program sigurno mijenjati kako se budu usklađivalo stanja na
terenu i zemljišnim knjigama. Također navodi što se u Programu mijenjalo sukladno
uputi/prigovoru Ministarstva poljoprivrede.
Zamjenik navodi da je tijekom javnog uvida pristigao 1 prigovor od PG Zdunić. Prigovorom se
predlaže da se u Prijedlogu Programa ili poveća maksimalna površina po subjektu ili da se
odvoji posebno maksimalna površina za svaku granu poljoprivrede. Zamjenik objašnjava da je
Ministarstvo poljoprivrede na prvi usvojeni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
navelo da utvrđivanje maksimalne površine po „uvjetnom grlu“ nije u skladu sa Zakonom o
poljoprivrednom zemljištu.

Vijećnik Kladarić navodi da je za usvajanje Programa raspolaganja jer je potrebno da se što
prije riješi problematika povrata poljoprivrednog zemljišta.
Vijećnik Mikleušević također navodi da je za usvajanje Programa raspolaganja, navodi da se
mora od nekud krenuti, ali da je potrebno urediti situaciju.
Vijećnik Glavačević se slaže s usvajanjem Programa raspolaganja.
Kako nema nikakvih daljnjih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasovanjem
Prigovor PG Zdunić.
Prigovor PG Zdunić je odbijen javnim glasovanjem s 0 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 7
SUZDRŽANIH glasova.
Predsjednik zatim daje na glasovanje treću točku Dnevnog reda.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je javnim glasovanjem usvojen jednoglasno
(7 glasova ZA).
TOČKA 4: Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenja usluge azila za
životinje tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju
Predsjednik vijeća otvara 4. točku Dnevnog reda te daje riječ načelniku Ivanu Metešu.
Načelnik objašnjava da sukladno Zakonu o zaštiti životinja je Općina dužna zbrinuti pse
lutalice. Kako na području naše županije ne postoji azil, Općina nema gdje zbrinuti te lutalice.
Trenutno plaćamo jednoj udruzi da brine za pse lutalice koje smo zbrinuli, međutim, ta udruga
nema više kapaciteta. Azil u Sibinju će izgraditi privatnik, a Općine bi plaćale mjesta. U azilu
bi bila osigurana 2 mjesta za pse s područja naše Općine.
Kako nema nikakvih daljnjih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasovanjem
ovu točku dnevnog reda.
Odluka o prihvaćanju pisma namjere i korištenja usluge azila za životinje tvrtke PRAXIS-VET
d.o.o. u Sibinju javnim glasovanjem je usvojena jednoglasno (7 glasova ZA).
TOČKA 5: Prijedlog Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Velika Kopanica u 2018. godini i Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi
Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica
Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici.
Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Velika Kopanica javnim glasovanjem
usvojena je jednoglasno s 11 glasova ZA.
Pročelnica navodi da su u Izvješću uz opće podatke navedeni i infrastrukturni projekti odrađeni
u 2018. godini te popis čestice za koje se kontaktiralo Ministarstvo državne imovine i zatražilo
darivanje.
Kako nema nikakvih daljnjih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje na glasovanjem
ovu točku dnevnog reda.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica i Odluka
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Kopanica u 2018. godini je javnim glasovanjem usvojena jednoglasno (7 glasova ZA).

TOČKA 6: Razno
Načelnik izvještava Vijećnike o aktualnim i planiranim radovima i aktivnostima - o uplati
325.000,00 kn od Ministarstva graditeljstva za izgradnju zgrade za komunalne strojeve i
opremu, krenuli su radovi na adaptaciju društvenog doma u Divoševcima, krenuo je projekt
uređenja mjesnog parka u Velikoj Kopanici, nismo zadovoljni dinamikom izvođenja radova,
uređuju se prostorije NK Rakete.
Predsjednik zatvara sjednicu u 20:40 h.

Zapisničarka
Marija Lolić, mag.soc.

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

