
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/05 

URBROJ: 2178/12-03-19-02 

Velika Kopanica, 12. rujan 2019. godine 

 

Z A P I S N I K 

S 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

 

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 12. rujna 2019. godine u 

Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 11 izabranih vijećnika.  

 

Nazočni vijećnici: Tomislav Jagić – predsjednik Vijeća, Krunoslav Zdunić, Miroslav Matić, Goran 

Švaganović, Marina Jularić, Josip Glavačević, Mato Mikleušević, Anamarija Vukovac, Zdenka 

Knežević, Željko Matić i Ivan Stojšić. 

Odsutni vijećnici: Šimo Kladarić – zamjenik Predsjednika Vijeća i Ivan Antolović. 

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 20,00 h i pozdravio sve prisutne te konstatirao kvorum.  

 

Predsjednik predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za razdoblje 

od 1.1 do 30.6.2019. godine; 

3. Izvješće o radu načelnika Općine Velika Kopanica u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. 

godine i prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Velika Kopanica u 

razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine; 

4. 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 11 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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem usvojen 

jednoglasno (11 glasova ZA). 

 

TOČKA 2: 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica 

za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019. godine; 

Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku Ivanu Metešu. 

Načelnik pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje Vijećnicima na dolasku na sjednicu koja je sazvana u 

kratkom roku. Navodi da je zakonska obveza usvojiti Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 

15. rujna tekuće godine.  

Načelnik objašnjava da je od 1.1. do 30.6.2019. godine ostvareno prihoda i primitaka u iznosu od 

4.545.688,16 kn, a da su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 5.253.167,95 kn. Međutim, zbog 

sredstava koja su prenesena iz prethodne godine, Općina nema minusa. Navodi najveće investicije u 

razdoblju (završetak Baranjčevog sokaka, Čupinog sokaka, izgradnja garaže, uređenje Doma u 

Beravcima, završena 2. faza izgradnje mrtvačnice u Divoševcima…).   

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

glasovanje.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za razdoblje od 1.1. do 30.6.2019. 

godine  Hrvatske je javnim glasovanjem usvojeno jednoglasno (11 glasova ZA). 

 

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

2019. godine i prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Velika Kopanica 

u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine 

Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku. 

Načelnik podnosi polugodišnje izvješće Općinskom vijeću, navodi važnije projekte, mjere i aktivnosti 

u prvoj polovici 2019. godine. Navodi da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su mu poticaj za 

daljnji rad. Zahvaljuje Vijećnicima na dobroj suradnji.  

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

glasanje. 

Izvješće o radu načelnika Općine Velika Kopanica u razdoblju od 1.1. do 30.6.2019. godine i Odluka o 

prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Velika Kopanica u razdoblju od 1.1. do 30.6.2019. godine 

su javnim glasovanjem jednoglasno usvojeno (11 glasova ZA).  

 

TOČKA 4: Razno  

Načelnik izvještava Vijećnike o aktualnim i planiranim radovima i aktivnostima.  

Navodi da je napravljena procjena kamiona koje smo dobili u donaciju te da ih planira prodati, te kupiti 

nekakvo funkcionalno vozilo. 

Predsjednik zatvara sjednicu u 20:20 h. 

 

 

 

        Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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

 


