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         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/09 

URBROJ: 2178/12-03-19-02 

Velika Kopanica, 24. prosinac 2019. godine 

 

Z A P I S N I K 

S 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

Na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 24. prosinca 2019. 

godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 12 

izabranih vijećnika.  

 

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

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

Marina Jularić, Miroslav Matić, Josip Glavačević, Mato Mikleušević, Anamarija Vukovac i 

Ivan Stojšić. 

Odsutni vijećnici: Zdenka Knežević 

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 9,00 h i pozdravio sve prisutne te konstatirao kvorum.  

 

Predsjednik predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica; 

2. Razno. 

Nakon što nije bilo komentara i prijedloga ide na glasovanje. Dnevni red je prihvaćen sa 12 

glasova ZA. 

 

TOČKA 1: Prijedlog Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku. 



Načelnik objašnjava razloge donošenja ove Odluke. Navodi da je Općina trenutno u postupku 

dodjele koncesije za uslugu prikupljanja otpada s okolnim općina te da je potrebno donijeti tu 

odluku da bi se taj postupka mogao završiti. Navodi da je cijena fiksnog dijela dogovorena s 

ostalim načelnicima općina koje zajedno daju koncesiju prikupljanja otpada.  

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

na glasovanje.  

Odluka o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem jednoglasno usvojena (12 

glasova ZA). 

 

TOČKA 2: Razno 

Predsjednik otvara 2. točku dnevnog rada. 

Za riječ se javlja Vijećnik Švaganović; predsjednik mu daje riječ. 

Vijećnik Švaganović navodi da ga zanima koliko je uloženo u pojedino selo u našoj Općini. Da 

ga prozivaju i ispituju mještani da u Maloj Kopanici nije ništa napravljeno. 

Načelnik objašnjava da je Vatrogasni dom u Maloj Kopanici kandidiran na natječaju za 

energetsku obnovu, na kojem nismo prošli. Projekt je popravljen i ponovno prijavljen, čekaju 

se rezultati. Ako Općina ne prođe na natječaju, vlastitim sredstvima će Dom bit uređen. 

Mrtvačnica će se graditi sljedeće godine.  

Vijećnik Švaganović iznosi i probleme koji su se desili za vrijeme izbora.  

Načelnik navodi da izbori nisu bili dobro organizirani.  

 

Predsjednik zatvara sjednicu u 9:19 h. 

 

 

 

        Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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

 


