REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA KOPANICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 2178/12-03-19-03
Velika Kopanica, 24. siječanj 2019. godine.

ZAPISNIK
SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 24. siječnja 2019.
godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 10 od 13
izabranih vijećnika.
Nazočni vijećnici: Tomislav Jagić – predsjednik Vijeća, Marija Kucjenić – zamjenica
predsjednika Vijeća, Mato Mikleušević, Josip Glavačević, Šimo Kladarić, Anamarija
Vukovac, Krunoslav Zdunić, Ivan Antolović, Goran Švaganović i Ivan Stojšić.
Odsutni vijećnici: Zdenka Knežević, opravdala izostanak, Miroslav Matić, opravdao
izostanak i Željko Matić.
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 predlaže sljedeći Dnevni red:
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica;
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Velika Kopanica;
3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Kopanica;
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Velika Kopanica;
5. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Velika Kopanica;

6. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Velika Kopanica u
2019. godini;
7. Zamolba Josipa Matijevića;
8. 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 (10
glasova ZA).
TOČKA 1: Verifikacija Zapisnika sa 16. 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 sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem
usvojen jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 2: Prijedlog, izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Velika Kopanica
Predsjednik otvara 2. točku Dnevnog reda i daje riječ pročelnici.
Pročelnica navodi da je u novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu otvorena mogućnost
da Vlastiti pogoni za obavljanje komunalnih djelatnosti bude organizacijska jedinica unutar
Jedinstvenog upravnog odjela. Trenutno je u Općini Vlastiti pogon osnovan kao posebna
služba. Pročelnica objašnjava da bi se prebacivanjem Vlastitog pogona u JUO pojednostavila
administracija. Također navodi da su u Odluci još izmijenjeni poslovi koje JUO obavlja iz
razloga što su bili navedeni poslovi koje JUO nije radio, odnosno više ne radi pa je i taj dio
usklađen sa zakonom.
Kako nema pitanja i komentara, Predsjednik daje 2. točku dnevnog reda na glasanje.
Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravno odjela Općine
Velika Kopanica javnim glasovanjem usvojene su jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 3: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Vlastitog
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Kopanica
Predsjednik otvara točku 3. Dnevnog reda i daje riječ pročelnici.
Pročelnica navodi da su točka 2. i 3. Dnevnog reda povezane, kako će sada Vlastiti pogon biti
ustrojstvena jedinica u JUO potrebno je ukinuti Odluko kojom se osniva kao posebna služba.
Kako nema pitanja i komentara, Predsjednik daje 3. točku dnevnog reda na glasanje.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Kopanica javnim glasovanjem usvojena je
jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 4: Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Velika
Kopanica
Predsjednik otvara 4. točku Dnevnog reda i daje riječ Željku Butorcu.

Željko Butorac navodi da se Odluka donosi radi usklađenja s novim Zakonom o komunalnom
gospodarstvu. U Odluci je određene kako će se pojedine komunalne djelatnosti obavljati, što
će obavljati Vlastiti pogon, što će se obavljati putem ugovora, a što temeljem koncesija.
Kako nema pitanja i komentara, Predsjednik daje 4. točku dnevnog reda na glasanje.
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Velika Kopanica je javnim
glasanjem usvojena jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 5. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Velika
Kopanica
Predsjednik otvara 5. Točku Dnevnog reda i daje riječ Željku Butorcu.
Željko Butorac navodi da se Odluka donosi radi usklađenja s novim Zakonom o komunalnom
gospodarstvu. Navodi da se visina naknade komunalnog doprinosa nije mijenjala,
promijenjeno je jedino to sada umjesto 3 zone imamo 1 zonu.
Također navodi da se nakon konzultacija s Vijećnikom Kladarićem izmijenio članka 7. na
način da bude razumljiviji.
Kako nema pitanja i komentara, Predsjednik daje 5. točku dnevnog reda na glasanje.
Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Velika Kopanica je javnim
glasovanjem usvojena jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 6. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Velika
Kopanica u 2019. godini.
Predsjednik otvara 6. točku Dnevnog reda te daje riječ pročelnici.
Pročelnica navodi da ovim Planom ispunjavamo zakonsku obvezu prema Zakonu o
koncesijama. Navodi da je ove godine plan raspisati koncesiju za odvoz smeća koja je istekla.
Donesene su odluke o zajedničkom provođenju natječaja za koncesiju sa susjednim općinama,
međutim problem je u tome su različite odluke o gospodarenju otpadom.
Načelnik navodi da se taj proces odužilo zbog tih različitih odluka, međutim da se sada radi
na usklađenju tih odluka i da bi to trebalo uskoro biti gotovo. Ukoliko se ne uspiju usuglasiti
odluke da ćemo morati sami raspisati natječaj.
Vijećnik Kladarić pita je li i Plan usklađen s ostalim Općinama i što ako suradnja među
Općinama ne bude dobra u narednim godinama, hoće li nama ostati taj koncesionar na 10
godina. Pročelnica odgovara da je riječ o našem planu i da planom nije definirano hoćemo li
ići u zajedničku nabavu koncesije ili sami. Ideja zajedničke nabave je da općine budu
zanimljivije tržištu. Došlo je do pada rada gospodarskih subjekata na našem području.
Međutim, ne će se ići u zajedničku nabavu pod svaku cijenu. Ukoliko se ne budu usuglasila
odluke na način da nam odgovara, ići ćemo sami u nabavu.
Kako nema pitanja i komentara, Predsjednik daje 6. točku dnevnog reda na glasanje.
Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Velika Kopanica u 2019. godini je
javnim glasovanjem usvojen jednoglasno (10 glasova ZA).
TOČKA 7. Zamolba Josipa Matijevića
Predsjednik otvara 7. točku Dnevnog reda te daje riječ načelniku.
Načelnik navodi da se radi o zamolbi koju je g. Matijević uputio Vijeću prošle godine. Tada
je zaključeno da će se postojeći ugovor i aneksi poslati reviziji na mišljenje. Revizija nije

pismeno odgovorila, međutim rekli su nam da je Općina pristala na uvjete iz ugovora. Navodi
da Općina od tog prostora trenutno nema ništa, zakup se po ugovoru ne plaća do 2012.
Razgovarao je s podzakupcem koji mu je rekao da bi uredio taj prostor i pretvorio ga u
uredski prostor. Načelnik smatra da je Općini u interesu da se u tom prostoru nešto otvori, da
nešto radi. Nakon isteka ugovora bi Općina svakako raspisala natječaj za zakup tog prostora.
Predlaže da se usvoji ta zamolba.
Nakon rasprave predsjednik daje 7. točku na glasanje.
Zamolba Josipa Matijevića je javnim glasovanjem usvojena (8 glasova ZA i 2 glasa
SUZDRŽANA).
TOČKA 8. Razno
Predsjednik otvara 8. točku Dnevnog reda te daje riječ načelniku.
Načelnik izvještava Vijeće. Navodi da smo kupili staru školu u Beravcima, snijeg utječe na
izvođenje radova u Barančevom sokaku, da smo dobili potvrdu da smo prošli drugi krug za
projekt Zaželi, sada čekamo Odluku o financiranju i potpisivanje ugovora, raspisan je natječaj
za stručno osposobljavanje
Vijećnik Kladarić pita što je s Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Načelnik
navodi da se još uvijek radi na ispravku, da su baš danas stigli podaci iz DGU-a, koje smo
proslijedili izrađivačima programa, to se produžilo zato što su i druge općine dobile isto
zahtjeve za popravak. Načelnik navodi da se Ministarstvo ponudilo pregledati Program prije
ponovnog usvajajanja.
Predsjednik zatvara sjednicu u 19:35h.
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