
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/06 

URBROJ: 2178/12-03-19-02 

Velika Kopanica, 6. prosinac 2019. godine 

 

Z A P I S N I K 

S 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

 

Na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 6. prosinca 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 Krunoslav Zdunić, Ivan Antolović Miroslav Matić, Goran Švaganović, 

Marina Jularić, Josip Glavačević, Mato Mikleušević, Anamarija Vukovac. 

Odsutni vijećnici: Zdenka Knežević, Željko Matić i Ivan Stojšić 

Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Blaž Šokčević – zamjenik načelnika, Željko Butorac – 

komunalni redar 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 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Proračun Općine Velika Kopanica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. go-

dinu: 

a) Prijedlog Proračuna Općine Velika Kopanica za 2020. godinu s projekcijama za 

2021. i 2022. godinu: 

b) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ve-

lika Kopanica u 2020. godini, 



c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture području Općine Ve-

lika Kopanica u 2020. godini, 

d) Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Općine Velika Kopanica u 2020. godini, 

e) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivre-

dnim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika 

Kopanica u 2020. godini,  

f) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljo-

privrednog zemljišta na području Općine Velika Kopanica; 

g) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa na pod-

ručju Općine Velika Kopanica u 2020. godini, 

h) Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Velika Kopanica u 2020. 

godini, 

i) Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu i osta-

lim društvenim djelatnostima na području Općine Velika Kopanica u 2020. go-

dini, 

j) Prijedlog Programa vatrogastva i civilne zaštite na području Općine Velika Ko-

panica u 2020. godini; 

k) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica u 2020. godini.  

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

u 2020. godini; 

4. Prijedlog Odluke o grobljima na području Općine Velika Kopanica; 

5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Velika Kopanica; 

6. Prijedlog Odluke o službenoj odori i službenoj iskaznici komunalnog redara Općine 

Velika Kopanica; 

7. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u Općini Velika Kopanica;   

8. Prijedlog Odluke o prodaji komunalnih vozila u vlasništvu Općine Velika Kopanica; 

9. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upo-

rabi na području Općine Velika Kopanica; 

10.  Ponuda za izdavanja rukopisa Kopanička groblja – Emerik Munjiza; 

11.  Zahtjev za oslobađanjem dijela plaćanja komunalnog doprinosa – Anđelko Vukušić; 

12. Razno. 

 

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

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

 

TOČKA 1:  Verifikacija Zapisnika s 21. 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 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen jednoglasno (10 glasova ZA). 

 



TOČKA 2: 2 Proračun Općine Velika Kopanica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. 

i 2022. godinu: 

a) Prijedlog Proračuna Općine Velika Kopanica za 2020. godinu s projekcijama za 

2021. i 2022. godinu: 

b) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ve-

lika Kopanica u 2020. godini, 

c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture području Općine Ve-

lika Kopanica u 2020. godini, 

d) Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Općine Velika Kopanica u 2020. godini, 

e) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivre-

dnim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika 

Kopanica u 2020. godini,  

f) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljo-

privrednog zemljišta na području Općine Velika Kopanica; 

g) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa na pod-

ručju Općine Velika Kopanica u 2020. godini, 

h) Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Velika Kopanica u 2020. 

godini, 

i) Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu i osta-

lim društvenim djelatnostima na području Općine Velika Kopanica u 2020. go-

dini, 

j) Prijedlog Programa vatrogastva i civilne zaštite na području Općine Velika Ko-

panica u 2020. godini; 

k) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica u 2020. godini.  

 

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

Načelnik pozdravlja sve prisutne.  

Predlaže Proračun Općine Velika Kopanica za 2020.g. u ukupnom iznosu od 27.777.750,00 kn. 

Načelnik izlaže planirane prihode i rashode. Navodi najznačajnije planirane projekte za 2020. 

godinu. Ističe projekt koji je već kandidiran za šumske putove koji je sam u iznosu oko 

7.000.000,00 kn. Napominje da je u sumi Proračuna i iznos od projekta DONA koji je u 

provedbi. Navodi da su prihodi i rashodi planirani na bazi ostvarenja proračuna 2019.g. (koji je 

trenutno oko 11.000.000,00 kn), što je samo po sebi dalo dobru bazu za planiranje ukupnog 

proračuna. Svi kapitalni rashodi planirani u 2020.g. (posebice izgradnja komunalne 

infrastrukture koja se sufinancira kroz kapitalne pomoći), planirani su sukladno dokumentaciji 

koja je napravljena u prethodnim godinama, a bitna je za sam početak investicije za koju se 

Općina kandidira preko Državnog proračuna, te ostalih fondova RH  i EU. 

Nema nikakvih pitanja i komentara. 

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

Proračun, pripadajuće Programe i Odluku o izvršenju.  

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

Prijedlog Predsjednika se javnim glasovanjem, usvaja jednoglasno (10 glasova ZA).  

Predsjednik zatim daje na glasovanje 2. točku Dnevnog reda. 



Proračun Općine Velika Kopanica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu s 

pripadajućim Programima i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Velika Kopanica za 

2020. godinu su javnim glasovanjem jednoglasno usvojeni (10. glasova ZA).  

 

TOČKA 3: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka u 2020. godini 

Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici 

Pročelnica pozdravlja prisutne i objašnjava pravnu podlogu donošenja Odluke o raspoređivanju 

sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2020. godini. Navodi da je predviđenih 

6.500,00 kn se raspoređuje na sve vijećnike jednaka, a za pripadnice podzastupljenog roda je 

taj iznos uvećan za 10%. 

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

na glasanje. 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2020. godini 

je javnim glasovanjem jednoglasno usvojena (10 glasova ZA).  

 

TOČKA 4: Prijedlog Odluke o grobljima na području Općine Velika Kopanica  

Predsjednik otvara 4. točku dnevno reda i daje riječ komunalnom redaru.  

Komunalni redar pozdravlja prisutne i objašnjava razloge donošenja Odluke o grobljima na 

području Općine Velika Kopanica. Navodi da su Odlukom određeni uvjeti i načini izgradnje, 

korištenja i upravljanja grobljima koja su u vlasništvu Općine Velika Kopanica. 

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

na glasanje. 

Odluka o grobljima na području Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem jednoglasno 

usvojena (10 glasova ZA). 

 

TOČKA 5: Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Velika Kopanica 

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

Komunalni redar objašnjava razloge donošenja Odluke o komunalnom redu na području Općine 

Velika Kopanica. Navodi da se odlukom određuje uspostava i održavanje komunalnog reda u 

naseljima Općine Velika Kopanica, propisano je uređenje naselja, način uređenja i korištenja 

površina javne namjene, uvjete korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta te održavanje 

čistoće i čuvanje površina javne namjene.  

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

na glasanje. 

Odluka o komunalnim redu na području Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

jednoglasno usvojena (10 glasova ZA). 

 

TOČKA 6: Prijedlog Odluke o službenoj odori i službenoj iskaznici komunalnog redara 

Općine Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ komunalnom redaru.  

Komunalni redar objašnjava razloge donošenja Odluke o službenoj odori i službenoj iskaznici 

komunalnog redara. Navodi da već od 2014. godine ima službenu iskaznicu, a da je sada 

propisana i obveza službene uniforme. 



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

na glasanje. 

Odluka o službenoj odori i službenoj iskaznici komunalnog redara Općine Velika Kopanica je 

javnim glasovanjem jednoglasno usvojena (10 glasova ZA). 

 

TOČKA 7: Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u Općini Velika 

Kopanica 

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

Pročelnica objašnjava da je ta Odluka potrebna da bi se mogli raspisivati natječaji za zakup 

poslovnih prostora na području Općine Velika Kopanica. Odlukom su određene mjesečne 

cijene po m2 po djelatnostima. Navodi da se Odlukom uređuje i zakup poslovnih prostora za 

udruge.  

Vijećnik Kladarić pita zašto pošta kao ima povlašten položaj i nižu zakupnu cijenu od ostalih 

gospodarskih subjekata.  

Pročelnica objašnjava da su iz pošte tako molili bivšu načelnicu prijašnjih godini, navodeći da 

će premjestiti poštanski ured. A da je Općini i danas u interesu da ostane poštanski ured u 

Velikoj Kopanici.  

Kako nema dodatnih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda 

na glasanje.  

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostota u Općini Velika Kopanica je javnim 

glasovanjem jednoglasno usvojena (10 glasova ZA). 

 

TOČKA 8: Prijedlog Odluke o prodaji komunalnih vozila u vlasništvu Općine Velika 

Kopanica 

Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku. 

Načelnik objašnjava da je izrađene procjena komunalnih vozila koje smo dobili na dar radi 

prodaje. Razlog prodaje je taj što su ta vozila nefunkcionalna, a popravci bi bili preskupi. 

Prodaja komunalnih vozila provest će se putem javnog natječaja. Odlukom je utvrđeno i 

povjerenstvo koje će provesti javni natječaj prodaje komunalnih vozila. U povjerenstvu su 

Tomislav Jagić, Šimo Kladarić i Marija Lolić.  

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

na glasanje. 

Odluka o prodaji komunalnih vozila u vlasništvu Općine Velika Kopanica je javnim 

glasovanjem jednoglasno usvojena (10 glasova ZA).  

 

TOČKA 9:  Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u 

općoj uporabi na području Općine Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika.  

Zamjenik objašnjava razloge donošenja Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim 

dobrom u općoj uporabi na području Općine Velika Kopanica te da se Odluka donosi radi izrade 

parcelizacijskih elaborata, kojima će se urediti groblje u Velikoj Kopanici i Kupini te 

nogometno igralište u Velikoj Kopanici. Navodi da je to jedan od koraka u rješavanju 

imovinskog pravnih odnosa.  



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

na glasanje. 

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi na području 

Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem jednoglasno usvojena (10 glasova ZA).  

 

TOČKA 10: Ponuda za izdavanja rukopisa Kopanička groblja – Emerik Munjiza 

Predsjednik otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika. 

Zamjenik objašnjava da je Općina dobila ponudu od Emerika Munjize za izdavanjem rukopisa 

Kopanička groblja. On predlaže da se njegova ponuda prihvati zato što je svaki zapis vremena 

dragocjen za budućnost. 

Vijećnik Mikleušević pita koliko bi otprilike koštalo tiskanje. 

Zamjenik odgovara da ovisi o vrsti tiska, uvezu, kvaliteti papira.  

Vijećnici raspravom dolaze do konsenzusa od 15.000,00 kojim se trebalo limitirati visinu troška 

tiskanja rukopisa. 

Predsjednik daje na glasanje Zaključak kojim se prihvaća tiskanje rukopisa Kopanička groblja 

u iznosu do 15.000,00 kn te se određuje uredništvo u sastavu Ivan Meteš, Blaž Šokčević i 

Tomislav Jagić.  

Zaključak je javnim glasovanjem jednoglasno usvojen (10 glasova ZA). 

 

TOČKA 11: Zahtjev za oslobađanjem dijela plaćanja komunalnog doprinosa – Anđelko 

Vukušić 

Predsjednik otvara 11. točku dnevnog reda i daje riječ komunalnom redaru.  

Komunalni redar navodi da je zamolbom Anđelko Vukušić traži oslobađanje dijela plaćanja 

komunalnog doprinosa. Navodi da je gosp. Vukušića upozorio da ima pravo na potpuno 

oslobađanje od komunalnog doprinosa i pravo na komunalno opremanje sukladno Zakonu o 

hrvatskim braniteljima uz uvjet da ishodi potvrdu Ministarstva branitelja.  

Predsjednik daje na glasovanje točku 11. – Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Anđelka 

Vukušića. 

Javnim glasovanjem Zaključak je usvojen sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA. 

Vijećnici upozoravaju predsjednika da nije dobro definiran prijedlog glasovanja, da se ne zna 

što se konkretno usvojilo.  

Predsjednik navodi da su Vijećnicu u pravu da je previdio da je u Zahtjevu navedeno da gosp. 

Vukušić traži djelomično oslobođenje te poništava glasovanje. 

Predsjednik predlaže Zaključak kojim se Anđelko Vukušić oslobađa plaćanja komunalnog 

doprinosa u iznosu od 458,64 kn.  

Zaključak je javnim glasovanjem usvojen sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA. 

 

TOČKA 12: Razno 

Predsjednik otvara 12. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku. 

Načelnik čita prezentira zamolbu koju je Općina dobila od Udruge mljekara BPŽ, kojom se 

traži financiranje rasplodnog teleta članovima udruge i isključivo članovima udruge.  

Vijećnik Zdunić komentira da je nisu svi mljekari članovi te udruge te da bi do razdora tek 

došlo kada bi se financiralo samo članove udruge.  



Vijećnik Kladarić komentira također zahtjev za financiranjem samo članova udruge te navodi 

da ukoliko je riječ o financiranju udruge tada se udruga treba javiti na javni natječaj kojim se 

financiraju udruge.  

Predsjednik predlaže Zaključak kojim bi se usvojilo financiranje članova udruge s 500,00 kn 

za rasplodno tele.  

Zaključak je javnim glasovanjem jednoglasno odbijen (10 glasova PROTIV). 

 

Predsjednik zatvara sjednicu u 21:10 h. 

 

 

 

        Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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

 


