
                            

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

                  Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/08 

URBROJ: 2178/12-03-19-02 

Velika Kopanica, 23. prosinac 2019. godine 

 

Z A P I S N I K 

S 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 

 

Na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica održanoj 23. prosinca 2019. 

godine u Općinskoj vijećnici, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, bilo je nazočno 12 od 13 

izabranih vijećnika.  

 

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

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

Marina Jularić, Zdenka Knežević, Josip Glavačević, Mato Mikleušević, Anamarija Vukovac i 

Ivan Stojšić. 

Odsutni vijećnici: Miroslav Matić 

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 18,00 h i pozdravio sve prisutne te konstatirao kvorum.  

 

Predsjednik predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 22. i 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica; 

2. Izmjene i dopune Proračun Općine Velika Kopanica za 2019. godinu:  

a) Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019. godinu  

b) Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na po-

dručju Općine Velika Kopanica u 2019. godini, 

c) Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture po-

dručju Općine Velika Kopanica u 2019. godini, 

d) Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezako-

nito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Velika Kopanica u 2019. 

godini, 



e) Prijedlog Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaga-

njem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Velika Kopanica u 2019. godini,  

f) Prijedlog Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prom-

jene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Velika Kopanica u 

2019.g, 

g) Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa na području Općine Velika Kopanica u 2019. godini, 

h) Prijedlog Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi na području Općine Velika 

Kopanica u 2019. godini, 

i) Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kul-

turi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području Općine Velika Ko-

panica u 2019. godini, 

j) Prijedlog Izmjene i dopune Programa vatrogastva i civilne zaštite na području 

Općine Velika Kopanica u 2019. godini; 

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

komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica; 

4. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini i Prijedlog 

Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini; 

5. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Velika Kopanica; 

6. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za tro-

godišnje razdoblje za 2020.-2022.g; 

7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Velika Ko-

panica za 2020.-2021. godinu; 

8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica u 2019. go-

dini; 

9. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica 

za 2020. godinu i Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom 

u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2020. godinu; 

10. 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 12 glasova ZA. 

 

TOČKA 1:  Verifikacija Zapisnika s 22. i 23. 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 na glasovanje Zapisnik 

s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica  

Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen jednoglasno (12 glasova ZA). 

Predsjednik zatim daje na glasovanje Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika 

Kopanica. 

Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

usvojen jednoglasno (12 glasova ZA). 

 

 

 



TOČKA 2: Izmjene i dopune Proračun Općine Velika Kopanica za 2019. godinu:  

a) Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019. godinu  

b) Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na po-

dručju Općine Velika Kopanica u 2019. godini, 

c) Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture po-

dručju Općine Velika Kopanica u 2019. godini, 

d) Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezako-

nito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Velika Kopanica u 2019. 

godini, 

e) Prijedlog Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaga-

njem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Velika Kopanica u 2019. godini,  

f) Prijedlog Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prom-

jene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Velika Kopanica u 

2019.g, 

g) Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa na području Općine Velika Kopanica u 2019. godini, 

h) Prijedlog Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi na području Općine Velika 

Kopanica u 2019. godini, 

i) Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kul-

turi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području Općine Velika Ko-

panica u 2019. godini, 

j) Prijedlog Izmjene i dopune Programa vatrogastva i civilne zaštite na području 

Općine Velika Kopanica u 2019. godini; 

 

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

Načelnik pozdravlja sve prisutne.  

Navodi da su rebalansom proračuna za 2019. g utvrđeni prihodi u iznosu od 10.059.465,82 kn 

te 2.454.034,18 kn koje su prenesene iz prošle godine. Objašnjava da će se i u 2020. godinu 

prenijeti oko 2.500.000,00 kn. Nadalje, načelnik navodi koliko je financijskih sredstava Općina 

dobila za realizaciju projekata – Ministarstvo regionalnog razvoja 350.000,00 kn za adaptaciju 

Doma u Divoševcima, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja za izgradnju garaže, 

Brodsko-posavska županija za asfaltiranje Baranjčevog sokaka, ESF za projekt zaželi kojim je 

zaposleno 19 žena… Načelnik navodi da je također uređen dom u Beravcima, postavljena o-

grada na groblju u Beravcima, završena izgradnja mrtvačnice u Divoševcima, izrađene projek-

tne dokumentacije za cestu u Gorjancima, projektna dokumentacija za izgradnju Doma u Ku-

pini, projektna dokumentacija za proširenje društvenog doma u Velikoj Kopanica… 

Nema nikakvih pitanja i komentara. 

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

Izmjene i dopune Proračun i pripadajuće Programe.  

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

Prijedlog Predsjednika se javnim glasovanjem, usvaja jednoglasno (12 glasova ZA).  

Predsjednik zatim daje na glasovanje 2. točku Dnevnog reda. 

Izmjene i dopune Proračun Općine Velika Kopanica za 2019. godinu s pripadajućim 

Programima su javnim glasovanjem jednoglasno usvojeni (12 glasova ZA).  

 



TOČKA 3: Prijedlog Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica 

Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ komunalnom redaru Željku Butorcu. 

Komunalni redar objašnjava razloge donošenja Odluke o načinu prikupljanja miješanog otpada 

i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica. Navodi da su u 

Odluci razdvojeni korisnici usluge na kućanstva i na ostale. Kućanstvima je određena fiksna 

cijena u iznosu od 32 kn + PDV, a ostalima u iznosu od 35 + PDV.  

Ukupna cijena usluge ovisit će i o varijabilnom dijelu – broju pražnjenja miješanog komunalnog 

otpada.  

Vijećnici raspravljaju o cijeni usluge, određivanju fiksnog, određivanju varijabilnog dijela, 

statusa natječaja za davanje kocesije, izražavaju brigu zbog poskupljenja usluge.  

Nakon rasprave, Predsjednik vijeća daje 3. točku dnevnog reda na glasovanje.  

Odluka o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Velika Kopanica javnim glasovanjem nije usvojena ( 4 glasa ZA, 3 

glasa PROTIV, 5 glasova SUZDRŽANIH). 

 

TOČKA 4: Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini i 

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. 

godini 

Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika. 

Zamjenik navodi razloge donošenja Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. 

godini. Navodi da je to zakonska obveza za sve JLS. 

Kako nema nikakvih pitanja i komentara, Predsjednik daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini i Odluka o usvajanju Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini su javnim glasovanjem jednoglasno 

usvojeni (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 5: Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Velika 

Kopanica 

Predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika. 

Zamjenik navodi razloge donošenja Odluke o sastavu i strukturi civilne zaštite Općine Velika 

Kopanica. Navodi da postrojbu čine 32 pripadnika u 3 skupine te zapovjednik i zamjenik 

zapovjednika.  

Kako nema nikakvih pitanja i komentara, Predsjednik daje 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o sastavu i strukturi civilne zaštite Općine Velika Kopanica je javnim glasovanjem 

jednoglasno usvojena (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 6: Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje za 2020.-2022.g   

Predsjednik otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika. 

Zamjenik navodi razloge donošenja Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2020.-2022. g. Navodi što se planira raditi 

na području civilne zaštite u 2020. godini 

Kako nema nikakvih pitanja i komentara, Predsjednik daje 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 



Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

za 2020.-2022. g. je javnim glasovanjem jednoglasno usvojen (12 glasova ZA).  

 

TOČKA 7: Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Velika Kopanica za 2020.-2021. godinu 

Predsjednik otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika. 

Zamjenik navodi razloge donošenja Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

Općine Velika Kopanica za 2020.-2021. godinu.  

Kako nema nikakvih pitanja i komentara, Predsjednik daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Velika Kopanica za 2020.-

2021. godinu su javnim glasovanjem jednoglasno usvojene (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 8: Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica u 

2019. godini 

Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku načelnika. 

Zamjenik navodi razloge donošenja Analize sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica 

u 2019. godini. Navodi što se u 2019. godini radilo na području civilne zaštite.  

Kako nema nikakvih pitanja i komentara, Predsjednik daje 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Velika Kopanica u 2019. godini je javnim 

glasovanjem jednoglasno usvojena (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 9: Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Kopanica za 2020. godinu i Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2020. godinu 

Predsjednik otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici.  

Pročelnica navodi razloge donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Velika Kopanica za 2020. godinu. Navodi da je sadržaj Plana određen Zakonom o 

upravljanju državnom imovinom.  

Kako nema nikakvih pitanja i komentara, Predsjednik daje 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2020. godinu i 

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Kopanica za 2020. godinu su javnim glasovanjem jednoglasno usvojeni (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 10: Razno 

Predsjednik otvara 10. točku dnevnog reda.  

Za riječ se javlja Vijećnik Glavačević, kojemu Predsjednik daje riječ. 

Vijećnik Glavačević navodi da bi se o Prijedlog Odluke o načinu prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica 

trebalo još raspraviti na nekoj hitnoj sjednici, pošto o njoj ovisi i postupka davanja koncesije.  

Predsjednik vijeća daje stanku radi konzultacija s pročelnicom oko odredbi Poslovnik 

Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica o ponovnom stavljanju na dnevni red odluka koje 

nisu izglasane.  

 

STANKA  



 

Nakon stanke od 15. minuta. Predsjednik vijeća navodi da je u članku 40. Poslovnika navedeno 

da se akt može donijeti po hitnom postupku ako za to postoje opravdani razlozi ili ako bi ne 

donošenje takvog akta moglo prouzročiti znatniju štetu za Općinu.  

Predsjednik navodi da će sukladno tom članku sazvati sjednicu za 24. prosinac ujutro u 9:00h. 

 

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:30h.  

 

 

 

 

 

 

 

        Zapisničarka                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

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

 


