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KLASA: 021-05/17-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-17-2 
Končanica, 08. lipanj 2017. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 1. (konstituirajuće) sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 08. 
lipnja 2017. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20,00 sati. 
 Nazočni novoizabrani vijećnici: Bušić Želimir, Čović Ivana, Finek Franjo, Herout Alen, Herout 
Mladen, Koči Jaroslav, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina Saša, Matošević Ivo, Popovački Zdenko i 
Škorić Trivo.  
 Odsutnih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su nazočni: Simo Kurušić – ispred Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji i ujedno sazivača, Zlatko Bakunić – novoizabrani načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – 
novoizabrani zamjenik načelnika, Franjo Berečki – novoizabrani zamjenik načelnika iz reda pripadnika 
hrvatskog naroda, Alen Frelih – predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Općine Končanica, novinari 
Radio Daruvara i NIU „Jednota“ iz Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 
 Prije samog početka sjednice intonirana je himna Republike Hrvatske. 

Sazivač ove sjednice, ispred Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji a po ovlasti 
Središnjeg državnog ureda za upravu, gosp. Simo Kurušić otvorio je ovu 1. (konstituirajuću) sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica u VII sazivu, pozdravio sve novoizabrane vijećnike, dužnosnike i 
ostale uzvanike i zaželio puno uspjeha u radu za dobrobit općine, njezinih žitelja te Republike Hrvatske. 
Prije samog prijedloga dnevnog reda pozvao prisutne da minutom šutnje odaju počast svim palim 
braniteljima. Nakon toga upitao je stručnu službu Općine koliko je nazočno novoizabranih vijećnika ovoj 
konstituirajućoj sjednici. Oto Janda je kazao kako je od izabranih 12 vijećnika nazočno njih 12, čime je 
predsjedavajući konstatirao da se mogu donositi pravovaljane odluke. Nakon toga predložio je slijedeći  
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
  

- Utvrđivanje kvoruma 
1. Izbor Mandatnog povjerenstva, 
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, 
- Utvrđivanje članova općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika 
- Svečana prisega članova općinskog vijeća, 
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja, 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća. 

 
  

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjedavajući. Kazao je kako Mandatno povjerenstvo ima 

predsjednika i 2 člana. Imenuje se na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika. Kao predsjedavajući 
predložio je da se imenuje Mandatno povjerenstvo u sastavu: Alen Herout za predsjednika, Danijel Matina 
za člana i Milouš Koči za člana. 
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Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući je prijedlog dao na glasovanje i on je sa 11 
glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen, te je donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 

 
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 
Izvješće Mandatnog povjerenstva nazočnim vijećnicima pročitao je njegov predsjednik Alen 

Herout. 
Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16),  

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Končanica objavilo je dana 21. svibnja 2017. godine rezultate a 25. 
svibnja 2017. godine konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica, održanih 
21. svibnja 2017. godine. 
    Na području Općine Končanica ukupno je upisano 1.954 birača, od čega je glasovanju pristupilo 
825 birača, odnosno 42,22%. Od 825 glasačkih listića važećim glasačkim listićima utvrđeno je 791 ili 
95,88%, dok je nevažećih listića bilo 34 ili 4,12%. 
 Na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Končanica sudjelovalo je 6 stranaka sa 3 liste te 
jedna nezavisna lista i svi su prešli izborni prag i participiraju u Općinskom vijeću. 
 Pojedine kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova: 

1. Koalicijska lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke 
umirovljenika i Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati, HDZ-HSS-HSU-HNS, 
nositeljica liste Ivana Čović, dobila je ukupno 334 glasova ili 42,22%, 

2. Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Mladen Herout, dobila je ukupno 178 glasova 
ili 22,50%,  

3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP – nositelj liste Franjo Finek, dobila je ukupno 175 
glasova ili 22,12%, 

4. Hrvatska stranka prava – HSP, nositelj liste Milouš Koči, dobila je ukupno 104 glasa ili 
13,04%. 

Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima, kandidacijske liste koje sudjeluju u 
diobi mjesta u Općinskom vijeću su; 

1. Koalicijska lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske 
stranke umirovljenika i Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati, HDZ-HSS-
HSU-HNS, nositeljica liste Ivana Čović,  

2. Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Mladen Herout,  
3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP – nositelj liste Franjo Finek, 
4. Hrvatska stranka prava – HSP, nositelj liste Milouš Koči. 

Na osnovu članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona o lokalnim izborima, utvrđuje se da su 
pojedine kandidacijske liste dobile slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću; 

1. Koalicijska lista Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske seljačke stranke – HSS, 
Hrvatske stranke umirovljenika – HSU i Hrvatske narodne stranke-liberalni demokrati – HNS,  
dobila je 5 mjesta, te su s liste izabrani: 
1.   Ivana Čović 
2.   Alen Herout 
3.   Zdenko Popovački 
4.   Želimir Bušić 
5.   Ivo Matošević 

2. Kandidacijska lista grupe birača dobila je 3 mjesta te su s liste izabrani: 
1. Mladen Herout 
2. Jaroslav Koči 
3. Saša Matina 

3. Socijaldemokratska partija Hrtvatske – SDP, dobila je 2 mjesta te su s liste izabrani: 
1. Franjo Finek 
2. Danijel Matina 

4. Hrvatska stranka prava – HSP dobila je 1 mjesto te je s liste izabran: 
1.   Milouš Koči 
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Na osnovi članka 107. stavka 1. a u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima i 
članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 
i 93/11), utvrđuje se da na provedenim izborima u Općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća 
zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova Općinskog vijeća povećava za 1 
mjesto. 

Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona o lokalnim izborima, pravo na dodatne članove u 
Općinskom vijeću ostvaruju: 

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP, nositelj liste Franjo Finek, ostvarila je 
pravo na 1 mjesto te je s liste izabran: 

1. Trivo Škorić 
Na osnovi članka 117. Zakona, utvrđuje se da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću 

osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda. 
 Na ovaj način verificiraju se mandati slijedećim vijećnicima: Ivana Čović, Alen Herout, Zdenko 
Popovački, Želimir Bušić, Ivo Matošević, Mladen Herout, Jaroslav Koči, Saša Matina, Franjo Finek, 
Danijel Matina, Milouš Koči i Trivo Škorić. 

Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je od izabranih 12 vijećnika, konstituirajućoj sjednici nazočno 
njih 12, odsutno 0, opravdano 0, neopravdano 0. 

Nitko od izabranih članova Općinskog vijeća nije zatražio mirovanje mandata. 
Sastavni dio ovog izvješća su i zapisnici o radu biračkih odbora, zapisnik o radu Općinskog 

izbornog povjerenstva, rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Končanica te ostali 
rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica. 
  

Kako primjedbi na izvješće nije bilo, predsjedavajući je izvješće Mandatne komisije o 
provedbi izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica, čime su verificirani mandati 
izabranih 12 vijećnika, dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen slijedeći 

Z  A K  L  J  U  Č  A  K 
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije 

 
U skladu sa člankom 87. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućom sjednicom 

do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. U 
ovom slučaju sjednicom predsjeda Ivana Čović. 

Predsjedavajući je pozvao izabranu vijećnicu Ivanu Čović da zauzme mjesto predsjedavajuće 
ovom sjednicom do izbora predsjednika.  

Vijećnica Ivana Čović zahvalila se, te prešla na novu podtočku ove točke a to je davanje 
svečane prisege novoizabranih članova Općinskog vijeća Općine Končanica. Pozvala je sve nazočne 
vijećnike da ustanu te im pročitala tekst svečane prisege i zatim svakog ponaosob prozvala da da prisegu i 
potpiše tekst svečane prisege. 

Kada je navedeno učinjeno, prešlo se na slijedeću točku dnevnog reda. 
  

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja 
   Predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović je kazala kako se Komisija za izbor i imenovanja 

sastoji od predsjednika i 2 člana. Predsjednik i članovi biraju se na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 
vijećnika te pozvala nazočne da daju prijedlog. Predsjedavajuća je dala prijedlog da se u Komisiju izaberu 
Ivana Čović za predsjednicu, Saša Matina za člana i Trivo Škorić za člana. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović je prijedlog 
imenovanja za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja dala na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova komisije za izbor i imenovanja 

 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

   Predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović kazala je kako prema sadašnjem Statutu Općine 
Končanica, predstavničko tijelo ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju na prijedlog 
Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika.  
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   Kao predsjednica Komisije za izbor i imenovanja predložila je da se za predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Končanica izabere Zdenko Popovački.  

   Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović je prijedlog za 
izbor predsjednika dala na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
   Kao predsjednica Komisije za izbor i imenovanja predložila je da se za potpredsjednike 

Općinskog vijeća Općine Končanica izaberu Želimir Bušić i Jaroslav Koči. 
   Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović je prijedlog za izbor 

dva potpredsjednika dala na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća  
O  D  L  U  K  A 

o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica 
 

Predsjedavajuća vijećnica konstatira da je izabran predsjednik i dva potpredsjednika čime je 
konstituirano ovo predstavničko tijelo te je čestitala novoizabranom predsjedniku i pozvala ga da nastavi 
sa vođenjem sjednice. 

Novoizabrani predsjednik uvodno se zahvalio svima na danoj podršci u svoje ime i u ime 
svojih zamjenika. Isto tako pozdravio je izabranog Općinskog načelnika i njegove zamjenike te kazao kako 
će suradnja biti dobra za dobrobit ove Općine. 

Nakon toga predložio je da se dopuni dnevni red ove 1. (konstituirajuće) sjednice sa 
slijedećim točkama dnevnog reda: 

5. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
6. Izbor Komisije za financije i proračun 
7. Izbor Komisije za mjesnu samoupravu 
8. Izbor Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja 
9. Izbor Komisije za predstavke i žalbe 
10. Razmatranje oko uklanjanja građevine nedovršenog Mjesnog doma u Daruvarskom 

Brestovcu 
Pozvao je izabrane vijećnike da daju prijedlog za dopunu ovog dopunjenog dnevnog reda. 

Kako dopuna više nije bilo, predsjednik je prijedlog dopunjenog dnevnog reda dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te se prešlo na točku 5. dnevnog reda. 

 
5. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost imenuju Zdenko Popovački za predsjednika te Jaroslav Koči i Želimir Bušić za 
članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 
6. Izbor Komisije za financije i proračun 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za financije i 
proračun imenuju Ivana Čović za predsjednicu te Mladen Herout i Franjo Finek za članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
financije i proračun dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za financije i proračun 

 
7. Izbor Komisije za mjesnu samoupravu 
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Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za mjesnu 
samoupravu imenuju Ivo Matošević za predsjednika te Jaroslav Koči i Franjo Finek za članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
mjesnu samoupravu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu 

 
8. Izbor predsjednika i članova Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za dodjelu 
odlikovanja i priznanja imenuju Zdenko Popovački za predsjednika te Saša Matina i Želimir Bušić za 
članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
dodjelu odlikovanja i priznanja dao na glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 
usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja 

 
9. Izbor predsjednika i članova Komisije za predstavke i žalbe 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za predstavke i žalbe 
imenuju Alen Herout za predsjednika te Mladen Herout i Danijel Matina za članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
predstavke i žalbe dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i žalbe 

 
10. Razmatranje oko uklanjanja građevine nedovršenog Mjesnog doma u Daruvarskom 

Brestovcu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je čestitao svim izabranim vijećnicima, svojim 

zamjenicima te zamolio za suradnju za dobrobit žitelja naše općine. Sve što je sporno, spreman je 
razmotriti sa svim stranama u predstavničkom tijelu. Većina prijedloga dolazi iz izvršnog tijela. Naš 
proračun je jedan od manjih i u sklopu toga moramo se i uklopiti sa svojim zahtjevima. Na zadnjoj sjednici 
prošlog saziva razgovaralo se o uklanjanju građevine nedovršenog mjesnog doma u Daruvarskom 
Brestovcu. Postoji opasnost od samourušavanja a samim time i opasnosti po građane ukoliko se zateknu u 
tom dijelu. Shodno tome prikupljali smo ponude. Jedna je bila preko 300.000,00 kuna, druga je bila blizu 
200.000,00 kuna a treća, za koju smatramo da je najpovoljnija da se kroz materijal naplati sanacija 
navedenog nedovršenog doma. Nama ostaje samo očišćeno zemljište. Najgore je što s time moramo 
neštonapraviti. Sanacija bi bila jako skupa a sredstava za to nema. Predlaže da se prihvati ova ponuda za 
uklanjanje nedovršenog mjesnog doma u Daruvarskom Brestovcu. 

Vijećnik Franjo Finek upitao je o kojoj se firmi radi i koja je cijena. 
Općinski načelnik je kazao kako se radi o firmi iz Zagreba Bio građa Jadro j.d.o.o. a cijena 

uklanjanja je kroz materijal od urušavanja. Isto tako obvezali su se i riješiti dio krovišta koji se nadovezuje 
na dom i poslovni prostor trgovine „Gavranović“. Isto tako predana je prijava početka uklanjanja 
građevine. Mjesni odbor Daruvarski Brestovac je isto tako donio zaključak da se navedeni dio ukloni pa 
predlaže da i ovo tijelo donese zaključak o uklanjanju nedovršenog dijela mjesnog doma u Daruvarskom 
Brestovcu. 

Vijećnik Milouš Koči upitao je da li se navedeni dio mogao dati u koncesiju. 
Općinski načelnik je kazao kako se nitko nije javio. 
Vijećnik Ivo Matošević predložio je da se ujedno uruše i borovi, koji se nalazi kod 

nedovršenog mjesnog doma. 
Općinski načelnik je kazao kako o navedenom nije se razgovaralo pa kako odluči Mjesni 

odbor Daruvarski Brestovac. 
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Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog uklanjanja 
nedovršenog mjesnog doma u Daruvarskom Brestovcu prema najpovoljnijoj ponudi dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o uklanjanju dijela poslovne zgrade u Daruvarskom Brestovcu 

 

 

Kako je iscrpljen dnevni red a pitanja nije bilo, sa ovime se novoizabrani predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio gosp. Simi Kurušić ispred Ureda državne uprave 
Bjelovarsko-bilogorske županije, sazivaču ove sjednice, novoizabranim vijećnicima na konstruktivnom 
radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine 
Končanica u 20:46 sati. 

 

       Zapisničar:           SUPREDSJEDATELJI: 

         Ispred Ureda državne uprave u 

________________       Bjelovarsko-bilogorskoj županij: 

      /Oto Janda/                 __________________________ 

              /Simo Kurušić, dipl.iur./ 

 

           Novoizabrani predsjednik 

              Općinskog vijeća Općine Končanica: 

__________________________ 

               /Zdenko Popovački/ 

 


	Z  A  P  I  S  N  I  K

