
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/18-01/10 

URBROJ: 2178/12-03-18-03 

Velika Kopanica, 18. prosinac 2018. godine. 

 

 

Z A P I S N I K 

SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

Na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 18. prosinca  

2018. godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 

svih 13 izabranih vijećnika.  

Nazočni vijećnici: Tomislav Jagić – predsjednik Vijeća, Marija Kucjenić – zamjenica 

predsjednika Vijeća, Mato Mikleušević, Zdenka Knežević, Josip Glavačević, Šimo Kladarić, 

Anamarija Vukovac, Željko Matić, Krunoslav Zdunić, Ivan Antolović, Goran Švaganović, 

Miroslav Matić i Ivan Stojšić. 

Ostali prisutni: Ivan Meteš – načelnik, Blaž Šokčević, Marija Lolić – pročelnica i  Željko 

Butorac, voditelj Odjela za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu 

Predsjednik) – Tomislav Jagić, otvorio je sjednicu u 19,00 h i pozdravio sve prisutne te 

konstatirao kvorum.  

 

Predsjednik iznosi da predlaže nadopunu Dnevnog reda sukladno članku 58. Poslovnika: 

2. točka Dnevnog reda dodaje se i glasi: 

„II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i projekcija za 

2019. i 2020. godinu s pripadajućim Programima“. 

Predsjednik daje na glasanje nadopunu Dnevnog reda. 

Javnim glasovanjem je nadopuna jednoglasno usvojena (13 glasova ZA). 

 

Predsjednik predlaže još jednu nadopunu Dnevnog reda: 

6. točka Dnevnog reda dodaje se i glasi: 

„Zamolba Dječjeg vrtića Zvrk za sufinanciranje djece s područja Općine Velika Kopanica“. 

Predsjednik daje na glasanje nadopunu Dnevnog reda s točkom 6. 

Javnim glasovanjem je nadopuna jednoglasno usvojena (13 glasova ZA). 

 



Predsjednik predlaže sljedeći Dnevni red:  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i projekcija 

za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim Programima; 

3. Prijedlog Proračuna za 2019. godinu s projekcijama 2020. i 2021. godinu s 

pripadajućim Programima i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Velika Kopanica 

za 2019.;  

4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Velika Kopanica; 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanja sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka u 2019. godini; 

6. Zamolba Dječjeg vrtića Zvrk za sufinanciranje djece s područja Općine Velika 

Kopanica; 

7. Razno. 

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

i prijedloga ide na glasanje. Dnevni red je javnim glasovanjem usvojen jednoglasno (13 

glasova ZA). 

TOČKA 1. Verifikacija zapisnika s 15. 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 glasanje.  

Zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen  jednoglasno (13 glasova ZA). 

 

TOČKA 2: Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Velika Kopanica za 

2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim Programima 

Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda i daje riječ načelniku.  

Načelnik objašnjava razloge donošenja II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika 

Kopanica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim Programima. 

Načelnik navodi da je najvažniji razlog donošenja II. izmjena i dopuna Proračuna dodatna 

sredstava koje je Općina dobila od Brodsko-posavske županije za projekt izgradnje 

Baranjčevog sokaka u Beravcima i dodatna sredstava za izgradnju odvojka ulice Vladimira 

Nazora od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.  

Nema nikakvih pitanja i komentara. 

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

za II. izmjene i dopune i programe kojih je 6.  

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

Prijedlog Predsjednika se javnim glasovanjem, usvaja jednoglasno (13 glasova ZA).  

Predsjednik zatim daje na glasovanje 2. točku Dnevnog reda. 



II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godinu i projekcije za 2019. 

i 2020. godinu s pripadajućim Programima su javnim glasovanjem jednoglasno usvojene (13 

glasova ZA).   

 

TOČKA 3: Prijedlog Proračuna  Općine Velika Kopanica za 2019. godinu s 

projekcijama 2020. i 2021. godinu s pripadajućim Programima i Odlukom o izvršavanju 

Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019.g 

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

Načelnik navodi da je Proračun planiran u iznosu od 16.331.170,00 kn te navodi najznačajnije 

planirane prihode i rashode. Također navodi neke od najvažnijih projekta koji su planirani za 

realizaciju u sljedećoj godini: rekonstrukcije vatrogasnih domova u Beravcima, Divoševcima, 

Maloj Kopanici, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Vatrogasnog doma u 

Velikoj Kopanici, izrada projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar u Velikoj 

Kopanici, izgradnja mrtvačnice u Maloj Kopanici, dovršetak mrtvačnice u Divoševcima, 

Kupini, javna rasvjeta u Beravcima, Gorjancima te u centru Velike Kopanice, vodovodna 

mreža Mala Kopanica-Divoševci i Crno Selo, izgradnja prometnice u Gorjancima, Bekavac 

sokak, izgradnja društvenog doma u Kupini, uređenje parka u Velikoj Kopanici, navodi da su 

uvršteni i besplatni udžbenici pa će se vidjeti što će Vlada učiniti,  financiranje male škole, 

financiranje škole plivanja. Načelnik navodi da je Proračun plan i da ovisi i o dinamici 

raspisivanja natječaja.  

Vijećnik Kladarić pita načelnika za što je točno namijenjeno 200.000,00 kn za rekonstrukciju 

Vatrogasnog doma u Beravcima. Načelnik odgovara za vanjske radove – krovište, fasade, 

predviđeno je 200.000,00 kn, međutim radovi su strašno poskupili, ali će se svakako osigurati 

dovoljno sredstava. 

Vijećnik Glavačević pita za 100.000,00 kn za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju 

Vatrogasnog doma u Velikoj Kopanici. Načelnik odgovara da je riječ o projektu o kojemu se 

nekoliko puta ove godine razgovarala, ali nije realiziran i nije bio ni planiran novac. Novac je 

osiguran ukoliko dođe do suradnje na rekonstrukciji Vatrogasnog doma u Velikoj Kopanici. 

Vijećnik Mikleušević pita za izmjenu katastarskih granica i za spomenik u Maloj Kopanici. 

Načelnik odgovara da su sredstva za izmjenu granica osigurana u stavci za intelektualne 

usluge.  

Zamjenik načelnika predlaže da se spomenik ili spomen ploča postavi nakon što se uredi 

Vatrogasni dom, koji smo prijavili na energetsku obnovu. Te da je izmjena katastarskih 

granica potreban i u katastarskoj općini Kupina. 

Nema više nikakvih pitanja i komentara.  

Predsjednik ponovno predlaže da se glasuje o cijeloj točki dnevnog reda odjednom,a ne 

pojedinačno za Proračun za 2019. godinu, programe i Odluku o izvršenju Proračuna za 2019. 

godinu.  

Prijedlog Predsjednika se javnim glasovanjem, usvaja jednoglasno (13 glasova ZA).  

Predsjednik zatim daje na glasovanje 3. točku dnevnog reda. 

Proračun Općine Velika Kopanica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu s 

pripadajućim Programima i Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019. 

godinu je javnim glasovanjem jednoglasno usvojen (13 glasova ZA).  

 



TOČKA 4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Velika 

Kopanica 

Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ Željku Butorcu.  

Željko Butorac navodi da se Odluka donosi radi novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Prijedlog Odluke je bio na javnom savjetovanju na općinskoj stranici, nije bilo primjedbi. 

Izmjene u od prethodne odluke odnose se na odredbe o pravu na oslobođenje od plaćanja 

komunalne naknade. Koeficijeniti, zone i koeficijeniti namjene su ostali isti.  

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

na glasovanja.  

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem  

jednoglasno usvojena (13 glasova ZA). 

 

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanja sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka u 2019. godini 

Predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici. 

Pročelnica navodi da se Odluka donosi sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i 

izborne promidžbe. Za redovito financiranje političkih stranaka u proračunu je osigurani 

6.500,00 kn koje se dijele na Vijećnike, a podzastupljeni spol ima pravo na 10% višu 

naknadu.  

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

na glasovanja.  

Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka u 2019. godini 

je javnim glasovanjem jednoglasno usvojena (13 glasova ZA). 

 

TOČKA 6. Zamolba Dječjeg vrtića Zvrk za sufinanciranje djece s područja Općine 

Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku.  

Načelnik navodi da je riječ o zamolbi Dječjeg vrtića Zvrk za sufinanciranjem djece koja 

pohađaju taj vrtić. Takva zamolba je došla i prošle godine, kada je Vijeće usvojilo odluku o 

sufinanciranju dječjeg vrtića za djecu s naše Općine po cenzusu te navodi da se nakon 

donošenje odluke nitko od roditelja nije javio. Načelnik smatra da s obzirom na mogućnosti 

općinskog proračuna se dosta izdvaja za djecu i školstvo.  

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

na glasovanja.  

Zamolba Dječjeg vrtića Zvrk javnim glasovanjem nije usvojena (12 glasova PROTIV i 1 

SUUZDRŽAN). 

 

TOČKA 7. Razno 

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

Načelnik navodi da je većinu već rekao tijekom izlaganja o rebalansu i proračuni. Nepovoljni 

vremenski uvjeti su doveli do zaustavljanja radova u Beravcima i u Velikoj Kopanici. Radovi 

u Divoševcima i Kupini na 1.fazi mrtvačnice su završili, bila je i primopredaja s nadzorom.  

Načelnik navodi da je bilo negodovanja od strane mještana zbog trase ceste u Baranjčevom 

sokaku. Međutim, mi za tu cestu imamo projekt i građevinsku dozvolu i sve je napravljeno po 

zakonu. Morali smo se pridržavati uvjeta Hrvatskih voda.  



Zamjenik navodi da je održan Advent u suradnji s udrugama. Bio je i sastanak na kojem su 

udruge odlučile što će se učiniti s prikupljenim novcem.  

 

Predsjednik zatvara sjednicu u 19:35h. 

 

 

 

        Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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


