REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA KOPANICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/3
URBROJ: 2178/12-03-18-02
Velika Kopanica, 29. ožujak 2018. godine.
ZAPISNIK S 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 29. ožujka 2018.
godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 10 od 13
izabranih vijećnika.
Nazočni vijećnici: Tomislav Jagić – predsjednik Vijeća, Josip Glavačević, Šimo Kladarić,
Mato Mikleušević, Anamarija Budimir, Željko Matić, Ivan Antolović, Miroslav Matić, Goran
Švaganović i Ivan Stojšić.
Odsutni vijećnici: Zdenka Knežević, Krunoslav Zdunić i Marija Kucjenić
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 18:00 h i pozdravio sve prisutne te
konstatirao kvorum.
Predsjednik predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica;
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za
2017.godinu s pripadajućim Programima;
3. Izvješće općinskog načelnika o provedbi gospodarenja otpadom u 2017.g.;
4. Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, potraživanja,
novčanih sredstava Općine Velika Kopanica na dan 31.prosinac 2017.godine;
5. Zahtjev DVD-a Velika Kopanica za davanje suglasnosti za provedbu ulaganja u objekt
„Građevina javne i društvene namjene – vatrogasni dom u Velikoj Kopanici“;
6. Zahtjev DVD-a Velika Kopanica za povrat i prijenos vlasništva zemljišta i zgrade sa
Općine Velika Kopanica na DVD Velika Kopanica;
7. Zamolba Andrije Vukasovića, Beravci 143;
8. Razno.

Nakon čitanja Dnevnog reda, Predsjednik isti daje na raspravu. Nakon što nije bilo komentara
i prijedloga, daje se na glasanje. Dnevni red je javnim glasovanjem usvojen jednoglasno (10
glasova ZA).
TOČKA 1: Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 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 glasanje.
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem
usvojen jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 2: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika
Kopanica za 2017.godinu s pripadajućim Programima Predsjednik otvara 2. točku
dnevnog
Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik objašnjava da su prošle godine ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.713.667,09
kn, a rashodi i izdaci utvrđeni su izvršeni u ukupnom iznosu od 4.829.757,58 kn te je višak
prihoda ostvaren u iznosu od 883.909,51 kn. Načelnik izlaže izvješća o izvršenje po
programima koji su doneseni uz Proračun za 2017. godinu – Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Velika Kopanica za 2017.
godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. na
području Općine Velika Kopanica, Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. g, Izvješće o izvršenju Programa
vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 2017. godinu na području Općine Velika
Kopanica, 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 RH i koncesije na području Općine Velika Kopanica
za 2017.g., Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi na području Općine Velika
Kopanica za 2017. godinu, Izvješće o izvršenju Programa javnih potrebe u odgoju,
obrazovanju, kulturi i sportu za 2017. godinu i Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa.
Predsjednik zatim daje riječ Vijećniku Kladariću. Vijećnik pita načelnika da mu pojasni
dospjela potraživanja s 31.12.2017. , jesu li opomene koje su slane početkom ove godine
smanjile te iznose – dug od komunalne naknada i poljoprivrednog zemljišta. Načelnika
odgovara da jesu, da je 2017. godina naplaćena u iznosu od 68%, a najveći dug je ostao od
Viadukta i IGH koji su u stečaju. Kada bi oni platili, naplativost bi bila 92%. A da je ostalo
oko još 34.000,00 kn duga za zakup.
Također, Vijećnik Kladarić pita za račune iz 2014. godine, je li u pitanju neki spor. Načelnik
odgovara da su to neriješene stavke još od Šimunovića koje se sada samo prenose.
Vijećnik Mikleušević pita za dug od zakupa poljoprivrednog zemljišta. Zanima ga koji je
iznos i koliko je to hektara. Načelnik mu odgovara da je ostalo još 34.000,00 kn duga.
Načelnik napominje da je prihod od poljoprivrednog zemljišta naplaćenu u 95,53%, za
komunalnu naknadu u 2015. je naplaćeno 95%, 2016. 91,37% i u 2017. godini 68,8 %, a kada
bi Vijadukt i IGH platili, naplata bi bila 92%.
Kako nema danjih pitanja i komentara, Predsjednik daje na glasanje ovu točku Dnevnog reda.
Predsjednik prvo daje na glasanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika
Kopanica za 2017. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za 2017. godinu je javnim
glasanjem usvojene jednoglasno (10 glasova ZA).
Zatim Predsjednik daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
socijalne skrbi na području Općine Velika Kopanica za 2017. godinu.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi na području Općine
Velika Kopanica za 2017. godinu je javnim glasanjem usvojen jednoglasno (10 glasova ZA).
Zatim Predsjednik daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potrebe u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu za 2017. godinu.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potrebe u odgoju, obrazovanju,
kulturi i sportu za 2017. godinu je javnim glasanjem usvojen jednoglasno (10 glasova ZA).

Zatim Predsjednik daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Velika Kopanica za 2017.
godinu.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja
komunalne infrastrukture u Općini Velika Kopanica za 2017. godinu je javnim glasanjem
usvojen jednoglasno (10 glasova ZA).
Zatim Predsjednik daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. na području Općine Velika Kopanica.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2017.g. na području Općine Velika Kopanica je javnim glasanjem usvojen jednoglasno (10
glasova ZA).
Zatim Predsjednik daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. g je javnim glasanjem usvojen jednoglasno
(10 glasova ZA).
Zatim Predsjednik daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 2017. godinu na području Općine Velika
Kopanica.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i
protugradne obrane za 2017. godinu na području Općine Velika Kopanica je javnim
glasanjem usvojen jednoglasno (10 glasova ZA).
Zatim Predsjednik daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća 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 RH i
koncesije na području Općine Velika Kopanica za 2017.g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća 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 RH i koncesije na području Općine Velika
Kopanica za 2017.g. je javnim glasanjem usvojen jednoglasno (10 glasova ZA).
Zatim Predsjednik daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od
šumskog doprinosa je javnim glasanjem usvojen jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 3: Izvješće općinskog načelnika o provedbi gospodarenja otpadom u 2017.g
Predsjednik otvara 3. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik podnosi Izvješće općinskog načelnika o provedbi gospodarenja otpadom u 2017.
godini. Navodi da je tu riječ o još jednoj zakonskoj obvezi koja se mora ispuniti do 31.3.
svake godine sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. U Izvješću su navedene
poduzete radnje vezane uz gospodarenje otpadom i zaštitom okoliša u prošloj godini.
Najvažnije je navesti pokretanje postupka usvajanja novog Plana gospodarenja otpadom za
razdoblje od 6 godina. Plan predstavlja temeljni dokument, moramo ga imati da bi se mogli
prijaviti za dobivanje kanti za odvojeno prikupljanje otpada.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog
reda na glasanje.
Izvješće općinskog načelnika o provedbi gospodarenja otpada u 2017. godine usvojeno je
javnim glasovanjem jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 4: Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
potraživanja, novčanih sredstava Općine Velika Kopanica na dan 31. prosinac
2017.godine
Predsjednik otvara 4. Točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici.
Pročelnica navodi da je Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
potraživanja, novčanih sredstava na dan 31. 12. 2017. godine laički rečeno inventura, što je
također zakonska obveza.
Navodi da je u Izvješću naveden iznos nabavne vrijednosti dugotrajne imovine, koji se odnosi
na nabavu imovine od početka postojanja Općine, stanje računa, da se prošle godine nije
vodila blagajna, neplaćene potraživanja i dospjele obveze.
Kako nema nikakvih komentara, pitanja i prijedloga, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog
reda na glasanje.
Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, potraživanja, novčanih
sredstava na dan 31. 12. 2017. godine javnim glasovanjem je jednoglasno usvojeno (10
glasova ZA).
TOČKA 5: Zahtjev DVD-a Velika Kopanica za davanje suglasnosti za provedbu
ulaganja u objekt „Građevina javne i društvene namjene – vatrogasni dom u Velikoj
Kopanici“
Predsjednik otvara 5. točku Dnevnog reda i daje načelniku
Načelnik ukratko navodi što je zahtjev i daje vijećnicima na uvid projekt. Navodi da se DVD
Velika Kopanica planira prijaviti na mjeru ruralnog razvoja 7.4.1. za koju im je potrebna
suglasnost Općinskog vijeća. Projektom se predviđa rekonstrukcija postojeće zgrade DVD-a i
nadogradnja društvenog doma. Načelnik navodi da su se DVD Beravci prošle godine prijavio
na taj natječaj i da su dobili suglasnost Vijeća.

Vijećnik Glavačević objašnjava Mjeru 7.4.1. i navodi kako je išla prijava DVD-a Beravci.
Također navodi da natječaj još nije objavljen i da je lako moguće da budu drugačiji uvjeti te
što podrazumijeva suglasnost Općine na taj projekt.
Nakon rasprave, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog reda na glasovanje.
Zahtjev DVD-a Velika Kopanica za davanje suglasnosti za provedbu ulaganja u objekt
„Građevina javne i društvene namjene – vatrogasni dom u Velikoj Kopanici“ javnim
glasovanjem je jednoglasno usvojeno (10 glasova ZA).
TOČKA 6: Zahtjev DVD-a Velika Kopanica za povrat i prijenos vlasništva zemljišta i
zgrade sa Općine Velika Kopanica na DVD Velika Kopanica
Predsjednik otvara 6. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik objašnjava zahtjev DVD-a Velika Kopanica te daje prijedlog da se prije donošenja
odluke održi zajednički sastanak vijećnika i DVD-a Velika Kopanica.
Predsjednik daje riječ Vijećniku Kladariću. Vijećnik Kladarić navodi da su mu dva zahtjeva
DVD-a o kojima se raspravlja u kontradiktornosti jedan s drugim te da mu nije jasno zašto je
navedeno da se ne mogu javiti na natječaj ukoliko nisu vlasnici.
Vijećnik Glavačević navodi da se i da je DVD Velika Kopanica vlasnik, morali bi dobiti
suglasnost Općinskog vijeća u svrhu osiguranja održivosti projekta.
Također navodi da on kao Vijećnik nije za to da se imovina Općine dodjeljuje udruzi, bilo
kojoj udruzi, ne samo DVD Velika Kopanica, pogotovu imovinu u središtu naselja. Kao
primjer navodi situaciju oko centra Beravaca koji je postao privatno vlasništvo. Poziva ostale
vijećnike da iznesu svoje stavove o tom pitanju.
Vijećnik Mikleušević pita, može li se nešto napraviti da se osigura da DVD može koristiti taj
prostor, da ih nitko ne će dirat u njemu. Načelnik mu odgovara da već imaju to, da je to pravo
služnosti i da im nitko ne će taj dom oduzeti. Vijećnik Mikleušević tada navodi da on nije za
prijenos vlasništva.
Vijećnik Kladarić smatra da svi trebaju iznijeti svoje stavove. Te navodi da smatra da Općina
ne treba dijeliti svoju imovinu udrugama.
Vijećnik Antolović također iznosi stav da smatra da se općinska imovine ne treba davati
udrugama u vlasništvo.
Vijećnik Miroslav Matić navodi da se on također slaže s tim da se općinska imovina ne
dodjeljuje udrugama. Navodi da malo koje društvo/udruga može funkcionirati bez Općine.
Vijećnik Željko Matić navodi da je i on protiv dijeljenja općinske imovine udrugama.
Vijećnik Stojšić pita ima li ikakve prednosti u prijavi na projekt ako vlasništvo bude na DVDu. Načelnik mu odgovara da ne. Vijećnik Stojšić navodi da onda nema potrebe da se
vlasništvo prebacuje.
Nakon rasprave, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog reda na glasanje.
Zahtjev DVD-a Velika Kopanica za povrat i prijenos vlasništva zemljišta i zgrade sa Općine
Velika Kopanica na DVD Velika Kopanica javnim glasovanjem je odbijen (10 glasova
PROTIV).
TOČKA 7: Zamolba Andrije Vukasovića, Beravci 143
Predsjednik otvara 7. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik ukratko objašnjava zamolbu Andrije Vukasovića kojom traži oslobađanje od
komunalne naknade.
Vijećnici se raspituju o kojem je to mještaninu riječ.

Vijećnici navode da ukoliko dođe do oslobađanja od komunalne naknade, doći će i drugi
mještani da ih se oslobodi, a komunalna naknada nije visoka u Općini.
Nakon rasprave, Predsjednik daje ovu točku Dnevnog reda na glasanje.
Zamolba Andrije Vukasovića, Beravci 143 javnim glasovanjem je odbijena (10 glasova
PROTIV).
TOČKA 8: Razno
Predsjednik otvara 8. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.
Načelnik navodi kako će izjestiti Vijeće o radnjama koje su poduzete u zadnjih nekoliko
mjeseci. Navodi da je Općina u siječnju prijavila projek energetske obnove Doma u Maloj
Kopanici, kako je predana dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za Baranjčev
sokak, prijavljene su Ministarstvu regionalnog razvoja 2 ceste – Bekavčev sokak, tj. cesta
prema reciklažnom dvorištu i odvojak V. Nazora te je Ministarstvu graditeljstva prijavljen
projekt izgradnje mrtvačnice Divoševci-Kupina, također smo se prijavili na projekt Zaželi,
gdje smo prošli administrativnu provjeru.
Načelnik navodi kako moramo donijeti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Načelnik navodi i da će uskoro krenuti s prijavama za priključenje na vodovodnu mrežu.
Načelnik navodi da ga je Udruga veterana kontaktirala oko dodjele prostora, traže prostor
gdje je bio Čizmarov stan.

Predsjednik zatvara sjednicu vijeća u 19:30 h.

Zapisničarka
Marija Lolić, mag.soc.

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

