
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 

    OPĆINA KONČANICA 
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 

 
KLASA: 021-05/15-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-15-3 
Končanica, 23. lipanj 2015. 
 
 Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13) i članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 2/13), sazivam 
 

13. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 29. lipanj (ponedjeljak) 2015. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 
20,30 sati. 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 
 

1. Odlučivanje po prijedlogu kluba vijećnika HDZ-a za smjenom predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Končanica (izglasavanje nepovjerenja), 

2. Izbor novog predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica, 
3. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu o daljnjem radu Češkog dječjeg vrtića Končanica, 
4. Informacija o provedenim izborima za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina na području 

Općine Končanica, 
- Aktualni sat  
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkom 3. dnevnog reda a isti se objavljuju i na Internet 

stranici Općine Končanica www.koncanica.hr. Materijali pod točkom 1. su dostavljeni svim vijećnicima 
prije ovog saziva.  

Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 
Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost molimo 

javiti na tel. 325-021. 
S poštovanjem,    
 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing. 
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Končanica, 02. lipanj 2015. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 12. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 02. lipnja 2015. 
godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Bogumil Herout - zamjenik predsjednika, vijećnici; 
Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Mladen, Kek Davor, Matošević Ivo, Mihajlović Nenad 
i Putak Dalibor. 
 Odsutni vijećnici: Marija Ulovec-zamjenica predsjednika i vijećnici Koči Jaroslav – oba 
opravdano i Mladen Herout - neopravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 
načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Vladimir Bilek – 
saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru, Marija Kubišta – 
vijećnica Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije i predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg 
vrtića Končanica, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica, Grodana Tomašek – privremena 
ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica, novinari NIU Jednota i Radio Daruvar. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike i službenike. Nakon toga utvrdio je 
da je ovoj sjednici od ukupno 12 vijećnika njih nazočno 9 te postoji kvorum za pravovaljano donošenje 
akata. Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik sa 11. sjednice. Kako na zapisnik nije 
bilo primjedbi zapisnik je verificiran bez primjedbi. Nakon toga je predložio slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu 

i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu,  
6. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2014. godine, 
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2014. godinu, 
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2014. godini, 
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2014. godini, 
10. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2014. g., 
11. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2014. godini, 
12. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2014. godinu, 
13. Razmatranje te usvajanje izvršenja Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 

2014. godinu, 
14. Rasprava te odlučivanje o nastavku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica nakon 30. 06. 

2015. godine, 
15. Razmatranje te donošenje odluke o izradi Strategije razvoja Općine Končanica, 
16. Razmatranje te davanje mišljenja na prijedlog I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije, 
- Aktualni sat  
Na pitanje predsjednika da li ima dopuna ili izmjena, vijećnik Ivo Matošević predložio je da se 

točka 10. skine s dnevnog reda budući nema pripremljenog materijala a financijska kalkulacija je 
primljena neposredno prije početka sjednice.  

Vladimir Bilek, saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru, 
slaže se sa prijedlogom vijećnika, budući da je financijska kalkulacija napravljena i dostavljena prije 
samog početka sjednice. Razmatrana su smanjenja prava i ona su moguća. Jučer je sudjelovao na 
sjednici Komisije za financije i proračun, gdje se isto tako raspravljalo o Vrtiću. Potrebno je pripremiti 
opće akte i provesti ih na Upravnom vijeću te nakon toga odlučiti na ovom tijelu o daljnjem radu Vrtića.  

 
Kako dopuna više nije bilo predsjednik je predložio slijedeći dopunjeni 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
a. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu 

i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu,  
b. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2014. godine, 
c. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2014. godinu, 
d. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2014. godini, 
e. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2014. godini, 
f. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2014. g., 
g. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2014. godini, 



h. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2014. godinu, 

i. Razmatranje te usvajanje izvršenja Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 
2014. godinu, 

j. Razmatranje te donošenje odluke o izradi Strategije razvoja Općine Končanica, 
k. Razmatranje te davanje mišljenja na prijedlog I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije, 
- Aktualni sat  
Ovakav dopunjeni dnevni red dan je na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ usvojen. 
  

1. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2014. 
godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Završni 
račun poslan je prema institucijama i na njega nije bilo prigovora. Proračun Općine Končanica za 2014. 
godinu ostvaren je sa 2.891.689,21 kuna prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka u iznosu od 
2.635.197,44 kuna. Razlika između ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka iznosi 256.491,77 kuna. 
Novčana sredstva na žiro-računu i blagajni na dan 31. 12. 2014. godine iznosi 5.034,06 kuna. Tekuća 
proračunska zaliha korištena je u iznosu od 2.023,27 kuna. Potraživanja u 2014. godini a koja su 
prenesena u 2015. godinu iznose 276.003,97 kuna. Nepodmirene proračunske obveze u 2014. godini 
koje se prenose u 2015. godinu iznose 1.240.163,81 kuna a odnose se na plaće djelatnika u iznosu od 
216.714,65 kuna i 1.023.449,16 kuna prema raznim dobavljačima. 

Vijećnica Ivana Čović, ujedno i član Komisije za financije i proračun, kazala je kako je 
izvršenje razmatrano na povjerenstvu i kao takvo se prihvaća.  

Predsjednik je upitao nesrazmjer stavki prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta. Na 
jednoj puno a na drugoj ništa, nadalje intelektualne usluge, razlika ugovora o djelu i ostale intelektualne 
usluge-izrada projekata. 

Kvjeta Kop kazala je kako se navedeno odnosi na fizičke i pravne osobe i nije podijeljeno 
te će se to podijeliti i ispraviti. Ugovori o djelu odnose se na komunalne djelatnike s obzirom da prošle 
godine nismo imali javne radove. Troškovi izrade projekata odnose se na sve izrade građevinskih 
projekata (mrtvačnica, legalizacija, etažiranje). 

Predsjednik je kazao kako ne može prihvatiti ovakvo izvršenje Proračuna Općine 
Končanica za 2014. godinu. Postoje 3 razloga. Jedan je neujednačeno financiranje Mjesnih odbora, 
kulturnih udruga i športa, drugo je prekoračenje utroška goriva za službeni i komunalni auto te treće 
nepodmirene obveze iznose skoro pola godišnjeg proračuna a i pozajmice su nam pozamašne a tu je i 
dugoročno zaduživanje. 

Općinski načelnik je kazao kako su u obvezama i pozajmice. U međuvremenu određeni 
računi i obveze su plaćeni, tako da je ovo podložno promjenama.  

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o izvršenju 
Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 
Končanica za 2014. godinu dao na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ 
usvojen te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu 

 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2014. godine 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog raspodjele 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupan višak prihoda poslovanja iznosi 256.491,77 kuna. 
Ukupan manjak prihoda i primitaka izražen na dan 31. 12. 2014. godine iznosi 621.083,83 kuna. Višak iz 
2014. godine raspoređuje se za pokriće dijela manjka od nefinancijske imovine. Ostatak manjka prihoda 
od nefinancijske imovine iznosi 364.592,06 kuna i prenosi se u iduću godinu.   

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o raspodjeli 
viška iz 2014. godine dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o raspodjeli rezultata-sredstava viška prihoda iz 2014. godine 

 
3. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2014. godinu 

Ovu točku pojasnio je predsjednik. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2014. 
godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 323.540,00 kuna  a izvršen je 
sa 350.360,27 kuna odnosno sa 26.820,27 kuna u plusu.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Socijalnog 
programa za 2014. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 



O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvršenja Odluke o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna 

Općine 
Končanica za 2014. godinu 

 
4. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2014. godini 

Ovu točku pojasnio je uvodno predsjednik. Prijedlog izvršenja Programa udruga za 2014. 
godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 53.000,00 kuna a ostvaren je 
sa 70.784,64 kuna odnosno u plusu od 17.784,64 kuna.                                                                                                                                                  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
udruga u 2014. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba udruga s područja Općine Končanica 

za 2014. godinu 
 

5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2014. godini 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Izvješće o izvršenju Programa športa u 2014. godini 

dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 53.000,00 kuna a izvršen je sa 
59.101,29 kuna ili u plusu sa 6.101,29 kuna.  

Vijećnik Nenad Mihajlović pohvalio je izdvajanje nešto više sredstava od plana za 
Streljačko društvo Končanica, budući da ostvaruje iznimne rezultate. 

Predsjednik je kazao kako je kod izvršavanja proračuna naveo zašto nije bio za izvršenje 
a jedan razlog ne nesrazmjerno financiranje među ostalim i športa.  

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o o izvršenju 
Programa športa u 2014. godini dao na glasovanje i ono je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„PROTIV“ usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u športu na području Općine 

Končanica u 2014. godini 
 

6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2014. g 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog izvršenja Programa Mjesnih odbora u 2014. 

godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 44.000,00 kuna a ostvaren je sa 
42.003,06 kuna odnosno u minusu od 1.996,94 kuna. Kazao je kako je neuravnoteženo financiranje 
mjesnih odbora. Kada pogledamo samo dva mjesna odbora razlika je očita.  

Marija Kubišta, županijska vijećnica je kazala kako u onim odborima gdje se radi tamo se i 
sredstva ulažu. Svake godine se negdje drugdje radi u nekom drugom mjesnom odboru.  

Općinski načelnik je kazao kako mjesni odbori nemaju svoju blagajnu i tamo gdje se radi 
tamo se i sredstva ulažu. Sve je vezano za potrebe Mjesnih odbora, tako i ostale udruge. 

Predsjednik je kazao kako je sazvan i sastanak Komisije za mjesnu samoupravu sa 
predsjednicima mjesnih odbora, na kojoj se raspravljalo o potrebama o problemima mjesnih odbora. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja 
Programa Mjesnih odbora u 2014. godini dao na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„PROTIV“ usvojen te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvršenja Programa financiranja Mjesnih odbora s područja Općine 

Končanica u 2014. godini 
 

7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2014. godini 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog izvršenja Programa kulture za 2014. godinu 

dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 28.000,00 kuna a ostvaren je sa 
29.259,18 kuna odnosno u plusu sa 1.259,18 kuna.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
kulture u 2014. godini dao na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojen 
te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2014. 

godinu  
 

8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2014. godinu 



Ovu točku pojasnio je predsjednik. Izvješće o izvršenju Programa šumskog doprinosa za 
2014. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 29.000,00 kuna a 
ostvaren je sa 12.549,95 kuna odnosno u minusu od 16.450,05 kuna.  

Općinski načelnik je kazao kako je teško planirati ovaj Program. Planiranje se vrši 
temeljem ostvarenja prethodne godine. U toku prošle godine manje se rušilo što se tiče šumarije. Brinu 
nas privatne šume. Masovno su se rušile a mi prihoda od toga nemamo. Radi se o rušenju za privatne 
potrebe, na što se ne plaća doprinos. Pisali smo i prema Ministarstvu poljoprivrede no do danas nismo 
dobili odgovore. Niti policija nam nije u tome mogla pomoći.   

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je Izvješće o izvršenju Programa 
šumskog doprinosa za 2014. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. 

godinu 
 

9. Razmatranje te usvajanje izvršenja Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica 
za 2014. godinu 
Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića 

Končanica. Izvješće o izvršenju Financijskog plana ČDV Končanica za 2014. godinu dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Financijski plan usvojilo je Upravno vijeće ČDV Končanica na svojoj 
sjednici, održanoj 29. svibnja 2015. godine. Plan je ostvaren sa 341.720,00 kuna prihoda i primitaka i 
322.373,31 kuna rashoda i izdataka. Razlika između prihoda i rashoda iznosi 19.346,69 kuna. Novčana 
sredstva na blagajni i žiro-računu iznose 5.947,36 kuna. Potraživanja koja se prenose u 2015. godinu 
iznose 3.979,00 kuna. Obveze koje se prenose u 2015. godinu iznose 177.663,07 kuna a odnose se na 
plaće djelatnika u iznosu od 149.451,36 kuna i 28.211,71 kuna na razne dobavljače. U svezi prestanka 
rada Vrtića, sklopljeni su ugovori sa 16 roditelja, koji će dati svoje dijete u vrtić. Sada smo dobili 
financijsku kalkulaciju. Potrebno je uskladiti opće akte te tada ovo tijelo odlučiti o nastavku rada Vrtića.  

Predsjednik je upitao kako je za plaće izdvojeno 208.000,00 kuna i kada se to podijeli 
iznosi oko 17.000,00 kuna mjesečno za plaće a ne 26.000,00 kako je prezentirano. Isto tako upitao je 
dokle se došlo sa isplatama plaća u Općini i Vrtiću. 

Općinski načelnik je kazao kako se radi o isplaćenim plaćama. Njima su zadnje plaće 
isplaćene za 04/14 a općina je isplatila za 04/15 godine. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvršenja 
Financijskog plana ČDV Končanica za 2014. godinu dao na glasovanje i ono je jednoglasno 
usvojeno te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Godišnjeg financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2014. 

godinu 
 

10. Razmatranje te donošenje odluke o izradi Strategije razvoja Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Općina Končanica imala je 

zajedničko Strategiju razvoja sa Gradom Daruvarom i Općinama Dežanovac, Đulovac i Sirač. U 
međuvremenu svaka lokalna samouprava je pristupila izradi vlastite Strategije, kako bi mogla svoje 
projekte kandidirati prema fondovima Europske unije. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju raspisla je natječaj za izradu Strategija lokalnih samouprava do 2020. godine. Ovim 
natječajem mogućnost je 100% financiranja izrade Strategije. Općina Končanica kandidirala se na ovaj 
natječaj no potrebna je odluka predstavničkog tijela za izradu Strategije. Radi se o podmjeri 7.1.1. 
Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave. 

Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik, koji se osvrnuo na mjere energetske 
učinkovitosti. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izrade Strategije 
razvoja Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o izradi Strategije razvoja Općine Končanica  

 
11. Razmatranje te davanje mišljenja na prijedlog I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. I. izmjene i dopune 

Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije objavljene su na internet stranici Bjelovarsko-
bilogorske županije. Radi opsežnog materijala nije materijal dostavljen uz saziv, ali se mogao vidjeti na 
stranicama županije. Izmjene su rađene radi izmjena odredbi, smjernica i kriterija za planiranje 
elektroenergetskih i njima srodnih građevina na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Potrebno je 



naše mišljenje na ovaj nacrt konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Bjelovarsko-bilogorske županije.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog davanja pozitivnog 
mišljenja na nacrt konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna PPU Bjelovarsko-bilogorske 
županije dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i 

dopuna 
Prostornog plana uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije 

 
 

- Aktualni sat  
Pod ovom točkom Općinski načelnik je izvijestio nazočne vijećnike o potrebi dogradnje 

vatrogasnog doma u Končanici. Projekat je gotov i zatražena je građevinska dozvola. Nakon toga 
kandidirat će se prema fondovima. Isto tako dovršen je projekt izgradnje mrtvačnice u Šupljoj Lipi, koji 
će se isto tako kandidirati prema fondovima. U završnoj fazi je projekt etažiranja zgrade Općine, škole i 
Češke besede Končanica. Ove godine uspjeli smo u javnim radovima. Zaposleno je 5 osoba. Uvjet je bio 
potvrda porezne uprave o nedugovanju. Zamolba za Mjesne odbore, uključiti se u popravak putova na 
području svojih mjesnih odbora. To je jedini način da se riješe problemi razbijenih putova i slično.  

Vijećnik Dalibor Putak upitao je koliko je zakonski rok za sazivanje sjednice radi 
razmatranja materijala, na što je predsjednik odgovorio da je 5 dana. 

Predsjednik je kazao kako ima potrebu opravdanja izbačene točke 10. prijedloga 
dnevnog reda. Radi se o sastanku koji je uslijedio nakon odluke o zatvaranju vrtića sa zainteresiranim 
roditeljima, predstavnicima Općine i saborskim zastupnikom Vladimirom Bilek. Sada je napravljena 
kalkulacija, jer do sada nismo imali saznanja koliko će roditelja dati svoju djecu u vrtić. Povećan je udio 
roditelja u participaciji za 100,00 kuna a odgojitelji su trebali pristati na manje plaće. Kada se sve ovo 
uskladi sa općim aktima vrtića, tada će ovo tijelo odlučiti o daljnjem statusu ovog našeg Vrtića. 

U nastavku vijećnik Ivo Matošević kazao je kako se sa Vrtićem patimo već duže 
vrijeme, pomanjkanje broja djece. Vijećnica Ivana Čović upitala je koliko je sklopljeno predugovora. 

Gordana Tomašek, privremena ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica kazala je 
kako je sklopljeno 16 ugovora sa 16 roditelja na 10 mjeseci u iznosu od 550,00 kuna mjesečno, odnosno 
od 01. 09. 2015. do 30. 06. 2016. godine. Ugovorom roditelji su obvezni financirati vrtić bez prava 
opoziva za razdoblje od 10 mjeseci.  

Vijećnik Franjo Berečki upitao je tko će snositi nedostatak ako bude falilo sredstava 
prema napravljenoj kalkulaciji. 

Vijećnik Bogumil Herout ukazao je na problem starijih osoba korisnika socijalne 
pomoći, koji nisu podmirili zbrinjavanje komunalnog otpada. Oni se nalaze na sudu. Ovrhama im se 
sjeda na imovinu. Oni će postati beskućnici. Komunalno poduzeće nije im izvršilo uslugu zbrinjavanja 
smeća jer ga nisu niti imali. Trebalo bi se o njima pobrinuti. Ova Općina dala je ovlast Darkom-u za 
zbrinjavanje komunalnog otpada. Potrebno je vidjeti i provjeriti članak 4. Pravilnika o zbrinjavanju 
komunalnog otpada, te pomoć od lokalne samouprave oko toga. Da li i korisnici socijalne skrbi su dužni 
plaćati odvoz komunalnog otpada. 

Predsjednik se ponovno osvrnuo na nesrazmjer isplaćenih plaća u vrtiću i općini. 

Općinski načelnik je kazao kako se vrtić vraća ponovno na temu. Ova Općina ne može 
isfinancirati Vrtić. Radi neisplata plaća nismo mogli dobiti potvrdu porezne uprave, zbog čega nismo 
prošle godine imali javne radove, ne možemo se prijaviti kod kandidiranja projekta koji se sufinanciraju 
iz fondova. Prihodi su se smanjili. Osigurano je smještanje djece u češki i hrvatski vrtić u Daruvaru.  

Kraći komentar dala je Gordana Tomašek, privremena ravnateljica Češkog dječjeg 
vrtića Končanica, koja je kazala kako su pojedini roditelji kazali kako imaju problema kod upisa djece u 
vrtiće u Daruvaru. 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio 
se svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 12. sjednice Općinskog 
vijeća Općine Končanica u 21,27 sati. 

 

            Zapisničar:           PREDSJEDNIK: 
       



___________________                __________________ 

       /Oto Janda/                     /Viktor Horina, ing./
        

 

 



 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
KLASA: 601-02/15-01/04 
URBROJ: 2111/02-04/1-15-2 
Končanica, 23. lipanj 2015. 
 
 Na temelju članka 45. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica (Klasa: 013-02/2009-01/01, 
Urbroj: 2111/02-04/1-2009-1), Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Končanica na svojoj 13. sjednici, 
održanoj 23. lipnja 2015. godine, donijelo je slijedeći 
 

P  R  I  J  E  D  L  O  G 
o stavljanju van snage Odluke o prestanku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica sa preustrojem te 

nastavku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica do 30. lipnja 2016. godine 
 

 
I. 

 Predlaže se Općinskom vijeću Općine Končanica, osnivaču Češkog dječjeg vrtića Končanica, da 
stavi van snage svoju Odluku o prestanku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica sa preustrojem, odnosno 
da donese novu Odluku o nastavku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica do 30. lipnja 2016. godine a 
imajući u vidu dostavljenu dokumentaciju pri ovom Prijedlogu. 
 

II. 
 Ovaj Prijedlog o nastavku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica stupa na snagu danom donošenja, 
objavit će se na oglasnoj ploči Češkog dječjeg vrtića Končanica te će se dostaviti Osnivaču bez odgode. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Končanica na svojoj 13. sjednici, održanoj 23. lipnja 2015. 
godine, raspravljalo je po Odluci o prestanku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica sa preustrojem, koju je 
predstavničko tijelo donijelo na svojoj 11. sjednici, održanoj 10. ožujka 2015. godine.  
 U međuvremenu, Češki dječji vrtić poduzeo je radnje u svrhu povećanja broja djece polaznika 
predškolskog odgoja. U tu svrhu sklopljeno je 16 ugovora sa roditeljima o korištenju usluga vrtića u 
vremenu od 01. 09. 2015. godine do 30. 06. 2016. godine. Isto tako napravljena je kalkulacija na temelju 
16 sklopljenih ugovora u ukupnim troškovima vrtića, s time da su odgojiteljice potpisale očitovanja o 
smanjenju svojih plaća za navedeno razdoblje. U tu svrhu izrađen je financijski plan za razdoblje od 01. 07. 
2015. godine do 30. 06. 2016. godine. Ukupni prihodi a isto tako i rashodi vrtića iznose 268.240,00 kuna, 
koji se nalazi u prilogu ovog prijedloga. 
 S tog razloga predlaže se Općinskom vijeću Općine Končanica da obustavi od primjene Odluku o 
prestanku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica sa preustrojem („Službeni glasnik Općine Končanica“, 
broj 1/15) i donese novu Odluku o nastavku rada Češkog dječjeg vrtića Konačnica do 30. lipnja 2016. 
godine. 
 Prilog ovom prijedlogu je financijski plan za razdoblje od 01. 07. 2015. do 30. 06. 2016. godine, 
očitovanja djelatnica ovjerena po javnom bilježniku o smanjenju plaća, specifikacija potpisanih ugovora sa 
roditeljima o korištenju usluga vrtića. 
 
                Predsjednica Upravnog vijeća ČDV Končanica: 
             Marija Kubišta 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KONČANICA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ  



UPRAVNO VIJEĆE  
KONČANICA 341  
  PRIJEDLOG 
   
 PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA  
 ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA  
 ZA RAZDOBLJE OD 01. 07. 2015. DO 30. 06. 2016. GODINE 
   
   
   
PRIHODI:  
R.b. Izvor  Iznos 
1. Dotacija Općine Končanica 151.840,00 
2. Roditelji participacija 550,00 kn x 16 x 10 88.000,00 
3. Predškola 5 djece x 20,00 kn  1.200,00 
4. Ministarstvo 75,00 x 16 x 8 mj 9.600,00 
  250.640,00 
   
   
RASHODI:  
1. Prehrambene namirnice - paušalno 22.080,00 
2. Administracija 750 x 12 9.000,00 
3. Režijski troškovi - higijena 24.000,00 
4. Ostali troškovi 22.400,00 
5. Plaće zaposlenih  173.160,00 
 spremačica 3030,00 kn, ravnateljica 6500,00 kn  
 odgojiteljica 4900,00 kn   
   
  250.640,00 
   
   
                                             Predsjednica UV ČDV Končanica 
                                                    Marija Kubišta  

 

 

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA 
RAVNATELJICA 
 
Končanica, 23. lipanj 2015. 
 
 

SPECIFIKACIJA SKLOPLJENIH UGOVORA 
ZA BORAVA DJECE U VRTIĆU OD 01.09.2015. – 30.06.2016. 

 
R.b. Ime i prezime roditelja Adresa prebivališta Ime i prezime djeteta 
1. Manda Blažević Stražanac 9A Blažević Josip 
2. Svjetlana Oguić Stražanac 6 Luka Oguić 
3. Maja Kral Končanica 362 Tea Kral 
4. Vjekoslav Kligl Dar. Brestovac 179 Leonardo Kligl 
5. Jasminka Piščević Dar. Brestovac 151 Ivana Piščević 
6. Sanja Blažetić Končanica 263 Katja Blažetić 
7. Saša Tesar Dar. Brestovac 349 Sven Tesar 
8. Alen Havranek Končanica 139 Matea Havranek 
9. Alenka Frelih Dar. Brestovac 167 Žana Frelih 
10. Ksenija Žutinić Dar. Brestovac 222 Lea Žutinić 
11. Ivana Sertić Patek Dar. Brestovac 232 Ivan Patek 
12. Ana Orozović Dar. Brestovac 314 Ema Orozović 



13. Igor Holubek Končanica 135 Lucija Holubek 
14. Brigita Puškarić Dar. Brestovac 19 Petar Puškarić 
15. Velimir Ružička Končanica 241 Damjan Ružička 
16. Vesna Holubek Končanica 170 Vita Holubek 

 
 
        v.d. Ravnateljica 
                  Gordana Tomašek 
 

 





 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  



OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  
 OPĆINE KONČANICA  
 
 
KLASA:  013-01/15-01/01 
URBROJ: 2111/02-15-58 
KONČANICA, 31. svibnja 2015.  
 

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.), članka 33., 53. i  
65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ("Narodne novine", broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-
pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Končanica, nakon 
izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje  
 

REZULTATE IZBORA ZA  
ČLANOVE VIJEĆA ČEŠKE 

NACIONALNE MANJINE U OPĆINI KONČANICA 

I.  Od ukupno 823 birača pripadnika češke nacionalne manjine upisanih u popis 
birača, glasovalo je 138  
birača, odnosno 16,77%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 138 birača, odnosno 
16,77%.  
Važećih glasačkih listića utvrđeno je 135, odnosno 97,83%. Nevažećim glasačkim listićima 
proglašeno  
je 3, odnosno 2,17%.  

II. Kandidatkinje/kandidati dobile/dobili su sljedeći broj glasova: 
1. IGOR ŠIMALA 72 glasa 
2. TIHANA HOLUBEK 68 glasova 
3. VENUŠKA HUSAK 60 glasova 
4. JASMINKA PIŠČEVIĆ 52 glasa 
5. RENATA HEROUT 49 glasova 
6. ALEN FRELIH 42 glasa 
7. STANISLAV ŠNOBL 38 glasova 
8. STJEPAN KLIGL 37 glasova 
9. ALENKA VANJEČEK 37 glasova 
10. ZDENKA ŠUTIJA 35 glasova 

III. U Vijeće češke nacionalne manjine izabrane/izabrani su sljedeće/sljedeći 
kandidatkinje/kandidati: 
1. IGOR ŠIMALA 
2. TIHANA HOLUBEK  
3. VENUŠKA HUSAK  
4. JASMINKA PIŠČEVIĆ  
5. RENATA HEROUT  
6. ALEN FRELIH  
7. STANISLAV ŠNOBL  
8. STJEPAN KLIGL  
9. ALENKA VANJEČEK  
10. ZDENKA ŠUTIJA  



 

PREDSJEDNICA  
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA  

OPĆINE KONČANICA  
RANKA MIKELIĆ  

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  
OPĆINE KONČANICA 
KLASA: 013-01/15-01/01 
URBROJ: 2111/02-15-59 
KONČANICA, 31. svibnja 2015.  
 

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.), članka 33., 53. i  
65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne 
novine", broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko 
izborno povjerenstvo Općine Končanica, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje  
 

REZULTATE IZBORA ZA  
PREDSTAVNIKA SRPSKE 

NACIONALNE MANJINE U OPĆINI KONČANICA 

I. Od ukupno 141 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 23  
birača, odnosno 16,31%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 23 birača, odnosno 16,31%.  
Važećih glasačkih listića utvrđeno je 22, odnosno 95,65%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je  
1, odnosno 4,35%.  

II. Kandidatkinje/kandidati dobile/dobili su sljedeći broj glasova:  
1. RADA BOŽIĆ 22 glasa 

III. Za predstavnicu srpske nacionalne manjine izabrana je sljedeća kandidatkinja:  
1. RADA BOŽIĆ  
 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA  
 OPĆINE KONČANICA  

RANKA MIKELIĆ  
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