
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 

    OPĆINA KONČANICA 
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 

 
KLASA: 021-05/14-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-14-3 
Končanica, 12. kolovoz 2014. 
 
 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 
 
 

8. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 
 za 19. kolovoz (utorak) 2014. 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. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za prvo 
polugodište 2014. godine, 

2. Razmatranje po zamolbi Ribnjačarstva „Končanica“ iz Končanice za otpis naknade 
za korištenje zemljišta u vlasništvu RH za 2014. godinu, 

3. Izvješće o utvrđenim štetama od elementarne nepogode iz svibnja 2014. godine, 
- Aktualni sat  
Materijali za sjednicu dostavljaju se po svim točkama dnevnog reda,a isti se objavljuju i na 

Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.  
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 7. 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., v.r. 

 
 
 

                           
              REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/14-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-14-2 
Končanica, 27. svibanj 2014. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 



 sa 7. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 27. svibnja 2014. 
godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20,30 sati. 
 Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Bogumil Herout - zamjenik predsjednika, vijećnici; 
Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Mladen, Kek Davor, Koči Jaroslav, Matošević Ivo, 
Mihajlović Nenad i Putak Dalibor. 
 Odsutni vijećnici: zamjenica predsjednika Marija Ulovec – opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 
načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Kvjeta Kop – 
službenica Općine Končanica i Mato Peić - novinar NIU „Jednota“ iz Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike, novinare i službenike. Utvrdio je da 
je ovoj sjednici nazočno 11 vijećnika od 12 izabranih vijećnika te postoji kvorum za pravovaljano 
donošenje akata. Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik sa 6. 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 
4. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu i 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu,  
5. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2013. godine, 
6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2013. godinu, 
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2013. godini, 
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2013. godini, 
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2013. g., 
10. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2013. godini, 
11. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2013. godinu, 
12. Razmatranje te usvajanje izvršenja Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 

2013. godinu, 
13. Razmatranje te donošenje Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje 2014.-

2016. godine, 
14. Razmatranje te donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Končanica, 
15. Razmatranje te donošenje mreže dječjih vrtića na području Općine Končanica, 
16. Razmatranje po izvješću Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine, 
17. Razmatranje po izvješću o radu VZO Končanica za 2013. godinu, 
18. Razmatranje po prijedlogu Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, 
19. Razmatranje oko prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Končanica, 
20. Razmatranje po prijedlogu Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine 

Končanica, 
21. Rasprava oko mogućnosti prebijanja vijećničkih naknada sa obvezama prema proračunu, 
- Aktualni sat  

Ovakav dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen bez dopuna. 
  

1. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2013. 
godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnio član Komisije za financije i proračun Davor Kek. On je kazao 

kako je Komisija raspravila izvješće. Bilo je nejasnoća i one su razriješene. Bilo je pitanje duga na kraju 
godine i on je smanjen već ove godine budući je prošla godina iskazala višak od 319.713,20 kuna. 
Prijedlog izvršenja Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Predlaže zajedno sa članicom Komisije Ivanom Čović da se prihvati izvješće o izvršenju 
Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu.  

Predsjednik je dao izvješće na raspravu, no budući nije bilo rasprave po ovoj točki 
zaključio je raspravu te dao ovu točku na glasovanje i ona je sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ 
usvojena te je donesena   

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2013. godine 

 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2013. godine 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Ona je kazala kako je 
razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka za 2013. godinu iznosi 
319.713,20 kuna. Predlaže da se višak koristi za pokriće manjka iz prethodnih razdoblja.  
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Predsjednik je prijedlog dao na raspravu, no budući da rasprave nije bilo, prijedlog je 
dao na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen te je donesena 

O  D  L  U   K  A 
o raspodjeli rezultata-sredstava viška prihoda iz 2013. godine 

 
3. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2013. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog izvješća o izvršenju Socijalnog 
programa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Svi ovi programi sastavni su dio izvršenja Proračuna 
Općine Končanica za 2013. godinu.  

Predsjednik je upitao za smanjenje prema Vrtiću u odnosu na plan, na što je kazano kako je 
to ostvarenje prema Vrtiću u 2013. godini. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Socijalnog 
programa za 2013. godinu dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesena  

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

Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu 
  

4. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2013. godini 
Ovu točku pojasnio je uvodno predsjednik. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa udruga 

za 2013. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Vijeća nacionalnih manjina dobili su sredstva u 
duplom iznosu. Pojašnjenje je dao načelnik, koji je kazao kako je u toku prošle godine Ured za udruge 
uplatio dva puta sredstva za Vijeća nacionalnih manjina, zato je nastala razlika.  

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Programa udruga za 2013. godinu dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesena  

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

Končanica za 2013. godinu 
 

5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa za 2013. godinu 
Ovu točku pojasnio je uvodno predsjednik. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa športa 

za 2013. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o četiri udruge. 
Vijećnik Davor Kek kazao je kako se Streljačko društvo žali da iznos sredstava iz 

Proračuna, jer postižu zavidne rezultate. 
Općinski načelnik je kazao kako je to istina ali našli su im se sponzori i zaslužuju više 

sredstava. 
Predsjednik se složio sa konstatacijom da trebaju dobiti više sredstava iz Proračuna, budući 

su najmanje dobili iz Proračuna u toku prošle godine a takmiće se na državnom nivou.  
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 

Programa športa za 2013. godinu dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesena  
O  D  L  U  K  A 

o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u športu na području Općine 
Končanica u 2013. godini 

 
6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora za 2013. godinu 

Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog izvršenja programa dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom.  

Vijećnik Mladen Herout upitao je za što su razdužena sredstva za Mjesni odbor Končanica, 
jer Mjesni odbor nije tražio nikakva sredstva. 

Općinski načelnik je kazao kako su ta sredstva razdužena vjerojatno za pokriće troškova a 
tiće se Mjesnog odbora. Dostavit će se pismeni odgovor za utrošak sredstava od 1.340,83 kuna. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Programa financiranja Mjesnih odbora za 2013. godinu dao na glasovanje i ono je sa 9 glasova 
„ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ usvojeno te je donesena  

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

Končanica u 2013. godini 
 

7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2013. godini 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog izvršenja programa dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Upitao je za što su u utrošena sredstva za HKUD Pougarje, budući su dobili sredstva 
iz Proračuna koliko i dvije Češke besede zajedno. 
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Općinski načelnik je kazao kako ovo društvo nije imalo svoj prostor. Općina im je dala 
prostor i dala materijal za uređenje tog prostora, budući su imali problema oko korištenja prostora od 
strane drugih udruga. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Programa kulture u 2013. godini dao na glasovanje i ono je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 
1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojeno te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2013. 

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

doprinosa za 2013. godinu 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog izvršenja Programa utrška sredstava šumskog 

doprinosa za 2013. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ujedno je upitao zašto je tako velika 
razlika između plana i izvršenja.  

Općinski načelnik je kazao kako se plan temelji na prošlogodišnjem ostvarenju i teško je 
predvidjeti koliko će to biti godišnji iznos. 

Vijećnik Dalibor Putak kazao je kako se ruši šuma na Diošu u privatnom vlasništvu. 
Općinski načelnik je kazao kako na navedeno nemamo utjecaja, budući o tove brigu vode 

Hrvatske šume. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu dao na glasovanje i ono je 
jednoglasno usvojeno te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  

 za 2013. godinu 
 

9. Razmatranje te usvajanje izvršenja Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 
2013. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica. Izvršenje Financijskog plana Češkog dječjeg 

vrtića Končanica za 2013. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Financijski plan Češkog 
dječjeg vrtića Končanica za 2013. godinu ostvaren je sa 246.619,97 kuna prihoda i primitaka (69,47% u 
odnosu na plan), te izvršenih rashoda i izdataka u iznosu od 339.552,77 kuna (95,65% u odnosu na plan). 
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka iznosi -110.252,94 kuna. 
Nepodmirene obveze u 2013. koje su prenesene u 2014. godinu iznose 203.185,74 kuna i dio toga je već 
podmiren. Potraživanja na kraju 2013. godine iznose 4.555,00 kuna.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Financijskog 
plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2013. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen slijedeći  

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića 

Končanica za 2013. godinu 
 
10. Razmatranje te donošenje Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje 2014.-

2016. godine 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine 

Končanica za razdoblje 2014.-2016. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Plan se temelji na 
Zakonu o proračunu. Teško je planirati s obzirom na skromna sredstva. Planom je obuhvaćena pješačka 
staza u Končanici, dovršenje uređenja mjesnog doma u Šupljoj Lipi, stare Općine u Daruvarskom 
Brestovcu, ostalih mjesnih domova, izgradnja mrtvačnice na groblju u Šupljoj Lipi. Pješačka staza trebala 
bi se izvesti u okviru betremena kroz Končanicu na državnoj cesti D5 i nas ne bi trebala financijski teretiti. 

Vijećnik Mladen Herout upitao je da li je vođen razgovor u vezi izdizanja ceste u okviru 
betremena u naselju Končanica. 

Općinski načelnik je kazao kako su vođeni razgovori oko toga. U prijedlogu projektiranja 
vodi se računa da se cesta ne izvisuje. Uskoro bi trebao uslijediti i sastanak u Hrvatskim cestama oko 
navedenog a uz pomoć saborskog zastupnika gosp. Vedrana Babić. Mi možemo samo predlagati, o tome 
odlučuje investitor. 

Predsjednik je kazao kako je dobio uvjeravanja da do izvisivanja puta neće biti, ujedno je 
upitao zašto odvodnja nije u ovom Planu. 

Općinski načelnik je kazao kako odvodnja ne bi trebala ići u ovaj Plan jer ne ide na teret 
lokalne samouprave. Odvodnja treba ići iz EU fondova preko Bjelovarsko-bilogorskih voda (projekt i 
realizacija). 
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Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog plana razvojnih 
programa Općine Končanica za razdoblje 2014.-2016. godine dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen  

P  L  A  N 
razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje 2014.-2016. godine 

 
11. Razmatranje te donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Končanica 

Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na 
području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Jedino uz Odluku nema popisa 
nerazvrstanih cesta na području Općine, što će se napraviti u roku od 60 dana u suradnji sa Mjesnim 
odborima. Ovom Odlukom uređuje se korištenje, upravljanje, gradnja i rekonstrukcija, zaštita, financiranje 
te nadzor nad nerazvrstanim cestama. Do sada je to bilo propisano Odlukom i 1999. godine. Sada je to 
regulirano Zakonom o cestama.  

Predsjednik je kazao kako su ceste imovina Općine i one trebaju biti upisane u imovinu 
Općine. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o nerazvrstanim 
cestama dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o nerazvrstanim cestama na području Općine Končanica 

 
12. Razmatranje te donošenje mreže dječjih vrtića na području Općine Končanica 

Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog mreže dječjih vrtića na području 
Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovom mrežom utvrđuje se obavljanje 
predškolskog odgoja na području jedinice lokalne samouprave. Našom mrežom utvrđeno je da na 
području Općine djeluje jedan vrtić. Osnivać je Općina. Program se provodi kroz 9-satni program u jednoj 
mješovitoj skupini do 20-ero djece. Financiranje se odvija iz Proračuna Općine Končanica. Isto tako 
propisano je da ovom mrežom zadovoljene su predškolske aktivnosti na području Općine i bez suglasnosti 
predstavničkog tijela nije moguće proširiti ovu mrežu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog mreže dječjih vrtića na 
području Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

M  R  E  Ž  A 
dječjih vrtića na području Općine Končanica 

 
13. Razmatranje po izvješću Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Izvješće je u skraćenom obliku pisano. Ukoliko bude pitanja, 
spreman odgovoriti na pitanja. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće Općinskog načelnika za 
razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je 
donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. 

g. 
 

14. Razmatranje po izvješću o radu VZO Končanica za 2013. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Izvješće o radu VZO Končanica za 2013. 

godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. U izvješću navedene su sve aktivnosti Vatrogasne 
zajednice Općine Končanica za 2013. godinu. Isto je bilo i na Skupštini VZO Končanica koja je održana 
22. ožujka 2014. godine. Uz izvješće nalazi se i financijsko izvješće te plan rada za 2014. godinu. Uz 
izvješće nalazi se i popis intervencija u toku 2014. godine. U toku 2013. godine VZO Končanica 
raspolagala je sa iznosom od 22.423,77 kuna a ukupni rashodi iznosili su 10.226,41 kuna. Od plana 
određene aktivnosti su odrađene već ove godine. 

Vijećnik Jaroslav Koči, ujedno i član predsjedništva VZO Končanica kazao je kako je malo 
sredstava za vatrogastvo. 

Općinski načelnik je kazao kako sve ovisi o prihodovnoj strani proračuna. Ove godine 
planira se dogradnja vatrogasnog doma u Končanici, registracija vozila se planira iz sredstava VZ BBŽ, jer 
od njih ništa vatrogasci ne dobiju. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o radu VZO Končanica 
dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća VZO Končanica za 2013. godinu 
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15. Razmatranje po prijedlogu Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj prijedlog je bio već na dnevnom redu 
no tada je prijedlog odbijen. Prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
propisano je da lokalna samouprava mora vršiti redovito financiranje političkih aktivnosti na svom 
području. U prijedlogu Odluke ostavljen je iznos za financiranje po vijećniku. Iznos sredstava nije određen 
ali mora biti u okviru kako je to propisano na državnoj razini. 

Kraće pojašnjenje dao je Oto Janda, službenik. Potrebno je i osiguranje sredstava u 
proračunu. 

Općinski načelnik je kazao kako bi bilo poželjno donijeti odluku a sredstva će se osigurati u 
proračunu rebalansom. 

Nakon rasprave, vijećnik Davor Kek dao je prijedlog da to bude iznos od 100,00 kuna 
godišnje, s čim se složila većina vijećnika. 

Predsjednik je kazao kako je to mali iznos, budući na troškove nezavisnog vijećnika, koji je 
jedan u ovom predstavničkom tijelu. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave a drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je 
prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika dao na glasovanje i on je 
sa 9 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

 
16. Razmatranje po prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima 

na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj prijedlog usklađen je sa 
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Člankom 2. odluke određene su komunalne 
djelatnosti a člankom 5. utvrđeno kome se povjeravaju poslovi iz članka 2. Odluke. Odlukom su isto tako 
obuhvaćeni postupci obavljanja poslova temeljem ugovora o koncesiji kao i temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova.  

Vijećnik Jaroslav Koči upitao je da li dimnjačari su u koncesiji. 
Službenik Oto Janda kazao je kako su sve koncesije izašle. Dimnjačarska krajem prošle 

godine, prijevoz pokojnika početkom ove a auto-taksi imali smo samo dvije godine i koncesionar je 
odustao od koncesije. Predstoje radnje na raspisivanju koncesija. 

Općinski načelnik je kazao kako ima velikih problema sa koncesijama i koncesionarima. 
Dimnjačarsku službu obavljao je „Elmo“ iz Grubišnog Polja. Problem je da malo ljudi da čistiti dimnjake. 
Lokalna samouprava je dužna osigurati dimnjačarsku službu na svom području. Auto-taksi je isto sporan. 
On bi trebao vršiti koncesiju samo na našem području, što je neostvarivo. 

Vijećnik Dalibor Putak upitao je da li se koncesija može platiti prema postotku, na što je 
dobio potvrdan odgovor.  

Službenik Oto Janda, kazao je kako je kod nas propisana fiksna visina za određene 
koncesije i ona je utvrđena Planom davanja koncesija. 

Vijećnik Želimir Bušić predložio se da se iz prijedloga Odluke u članku 2. točki 6. briše 
krematorij, što je i prihvaćeno. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

O  D  L  U  K  A 
o komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica 

 
17. Razmatranje po prijedlogu Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine 

Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i 

studenata s područja Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. U planu vladajuće 
koalicije bilo je davanje 2 studentske stipendije od 500,00 kuna mjesečno, za što su i osigurana sredstva u 
proračunu za 2014. godinu.  

Kraće pojašnje dao je Oto Janda, službenik. Prijedlogom su obuhvaćene studentske i 
učeničke stipendije. Člankom 2. ostavljena je mogućnost za koliko se stipendija dodjeljuje. Člankom 3. 
propisan je cenzus po članu domaćinstva za ostvarivanje prava na stipendiju, u članku 17. treba utvrditi za 
koje razdoblje se daje stipendija i kada se isplaćuje te člankom 21. stavkom 1. utvrđeno je vrijeme koje je 
student ili učenik dužan biti na području Općine. 
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Vijećnica Ivana Čović predložila je da se u članku 3. cenzus smanji za 1.000,00 kuna na 
obije stavke. 

Predsjednik je kazao kako je potrebno u odluci definirati isključivanje dobivanja državne, 
županijske i lokalne stipendije.  

Nakon rasprave, koja je uslijedila, predloženo je da se iz Pravilnika brišu učeničke stipendije 
i kriteriji koji se odnose na učeničke stipendije. Godišnje se dodjeljuju 2 studentske stipendije. Dohodovni 
cenzus smanjuje se i to po članu domaćinstva on iznosi 2.000,00 kuna a kod samohranog roditelja iznosi 
3.000,00 kuna. Stipendije se dodjeljuju za 12 mjeseci a isplaćuju se do 15. u mjesecu. Kriterij prebivanja 
na području Općine ostao je i on iznosi dvostruko više vremena u odnosu na primanje stipendije. 
Stipendije se dodjeljuju za 1 godinu i moraju se obnavljati. 

Kako su utvrđene ove promjene u Pravilniku, predsjednik je prijedlog ispravljenog 
Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen  

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
o stipendiranju studenata Općine Končanica 

 
18. Rasprava oko mogućnosti prebijanja vijećničkih naknada sa obvezama prema proračunu 

Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. On je i prije upitao za mogućnost prebijanja 
vijećničkih naknada sa obvezama prema proračunu (komunalna naknada i dr.). Kazao je da je na 
navedeno dobio negativan odgovor. Upitao je da li se po tome uputio upit prema pravnim službama 
Županije, na što je dobio negativan odgovor.  

Odgovor na ovu mogućnost dala je Kvjeta Kop, službenica. Ona je kazala kako ne postoji 
mogućnost prebijanja vijećničkih naknada sa obvezama prema proračunu Općine. Na vijećničke naknade 
idu doprinosi i porezi i sve se evidentira putem obrasca JOPPD, koji se predaje u Poreznu upravu. Isto 
tako isplata svih naknada mora ići na žiro-račun, tako da ne postoji mogućnost prebijanja. 

Kako po ovoj točki nije bilo odlučivanja prešlo se na aktualni sat. 
 

- Aktualni sat 
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je za ostavljanje kamiona i prikolica na parkiralištu preko 

puta groblja u Končanici. Treba ih uputiti da parkiraju u dubinu a ne se postaviti paralelno sa putem te 
tako smanjuju parkirališni prostor kod sahrana. Drugo pitanje bilo je da li postoji mjesto za odlaganje 
septičkog otpada. 

Općinski načelnik kazao je kako je Općina osigurala parkirališni prostor za kamione u 
Končanici i Daruvarskom Brestovcu. Samo parkiranje je problem. Vezano za odlaganje septičkog 
otpada, on ide na prečistač a mi ga nemamo. Problem je odlaganje otpada i to raznih vrsta preko puta 
groblja. Vidjeti sa Darkomom da li će primiti septički otpad na prečistač. 

Predsjednik je ukazao na jedan osvrt. Radi se o posjeti vatrogasaca i predstavnika 
Općine u Češku Republiku. Na taj put tražili su se kandidati koji će ići u Češku. Predsjednik općinskog 
vijeća bio je isključen u svim tim kombinacijama i smatra to kao uvredu. To nije jedini primjer. 

Vijećnik Jaroslav Koči, ujedno i predsjednik DVD-a Končanica, kazao je kako su u Češku 
išla četiri predstavnika DVD-a Končanica i to na proslavu 130 godina DVD-a Chudenice. Vatrogasci su 
išli kao gosti a ne kao organizatori. Pozvan sam bio od strane Općine i osigurao 4 vatrogasca za 
odlazak u Češku. 

Općinski načelnik je kazao kako je potpisan Sporazum o međusobnoj suradnji između 
Općine Končanica i Općine Chudenice iz Češke Republike. Općina je dobila pozivnicu, u kojoj je 
stajalo da se osigura dolazak 4 vatrogasca u odorama. Otišli smo u JVP sa zamolbom za kombi i 
osigurano je vozilo, koje je vozio naš član DVD-a Končanica a ujedno i zaposlenik JVP Daruvar, Josip 
Finek. Uz vatrogasce zamoljeno je da se povedu predstavnici obije Češke besede te predstavnici 
izvršne vlasti. Besedama je ponuđeno po jedno mjesto a ispred izvršne vlasti išao je jedan zamjenik. 
Kazao je kako da vodi nekoga, tko radi protiv izvršne vlasti, a radi se o raznim prijavama. Put nas je 
koštao 1.600,00 kuna a troškove je snosio DVD Končanica putem sredstava koja osigurava Općina 
preko Vatrogasne zajednice. Kazao je kako je na ovaj način upitna suradnja predsjednika Općinskog 
vijeća i Općinskog načelnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća kazao je kako je sve što je prijavio bilo pismeno i o tome je 
izvjestio ovo tijelo te nije stopirao nikakve projekte. 

Vijećnik Želimir Bušić zamolio je predsjednika i Općinskog načelnika da tu temu ostave 
za neki drugi put i to riješe međusobno a ne na ovom tijelu. Ako treba o tome treba izvijestiti i građane 
ove Općine. 
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Općinski načelnik je još upoznao nazočne sa informacijama da je u Ministarstvu 
regionalnog razvoja i fondova europske unije prošao projekt dovršenja Vatrogasnog doma u Šupljoj 
Lipi u iznosu od 234.000,00 kuna i to zahvaljujući saborskom zastupniku Vedranu Babić. Imenovat će 
se povjerenstvo koje će provesti postupak nabave. Isto tako pokušat će se realizacija projekta za staru 
Općinu Daruvarski Brestovac. Mrtvačnica u Šupljoj Lipi kandidirat će se na godinu. Delegacija, 
predvođena saborskim zastupnikom za češku i slovačku nacionalnu manjinu gosp. Vladimirom Bilek, 
načelnikom Općine Končanica, ravnateljem Češke osnovne škole Končanica i službenikom Općine bili 
su u posjetu Općini Tkon. Radi se o odmaralištu Češke osnovne škole Končanica. Legalizacija je 
završena a postoje i potencijalni ulagači iz Češke Republike za ulaganje u to odmaralište, da i ono 
profunkcionira. Isto tako razgovarano je o mogućoj suradnji između naših dviju Općina. Plasman 
poljoprivrednih proizvoda na more. Etažiranje prostora Općine i škole je pri kraju, u tijeku je legalizacija 
dograđenog dijela. Apoteku nismo uspjeli riješiti. Zadnji zakupnik je odustao od zakupa jer nije dobio 
suglasnost Ministarstva zdravlja. Imali smo spor sa gosp. Krstevski na zgradi preko puta. On je taj spor 
izgubio, jer je to nacionalizirani dio na koji nije imao pravo. 

Vijećnik Mladen Herout upitao je kada će biti asfaltiran ulaz na groblje u Končanici. 

Općinski načelnik je kazao kako će se to obaviti kada budu gotovi sa radovima.  

Oto Janda, službenik, dao je informaciju o proglašenju elementarne nepogode na našem 
području. Poplavljena su područja uz Ilovu. Elementarna nepogoda vrijedi za pojedina područja i to za 
površine u Končanici uz Ilovu (površine Ribnjačarstva), u Stražancu, u dijelu zvanom Lug te u Imsovcu 
(površine koje obrađuje Poljodar te uz te površine). 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se 
svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 7. sjednice Općinskog 
vijeća Općine Končanica u 22,53 sati. 

       Zapisničar:                  PREDSJEDNIK: 

___________________           _______________________ 

       /Oto Janda/               /Viktor Horina, ing./ 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda 

 
 

KLASA: 920-11/14-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-14-17 
Končanica, 10. srpanj 2014. 
       OPĆINSKO VIJEĆE  

- ovdje – 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
- ovdje – 

 
 
PREDMET: Zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode od 05. 05. 2014. godine 
          - izvješće, dostavlja se 
 
 
 Poštovani, 
 
 Temeljem zahtjeva Općinskog načelnika od 05. svibnja 2014. godine, Župan Bjelovarsko-
bilogorske županije dana 21. svibnja 2014. godine donio je Odluku o proglašenju elementarne 
nepogode od poplave na području dijela Grada Garešnice, dijela Grada Grubišnog Polja, dijela 
Općine Dežanovac, dijela Općine Đulovac, dijela Općine Hercegovac, dijela Općine Ivanska, dijela 
Općine Končanica, općine Nova Rača, Rovišće i Sirač.  
 Na dijelu Općine Končanica područja zahvaćena poplavama bila su u naseljima Končanica – 
radi se o površinama Ribnjačarstva „Končanica“, gdje je bila privremeno i zatvorena državna cesta 
D5 između Končanice i Velikih Zdenaca, u naselju Stražanac – dijelu zvanom Lug te u Imsovcu – 
površine koje obrađuje Poljodar d.d. iz Daruvara, a sve radi izlijevanja rijeke Ilove iz svog korita.  
 Izvidom od strane povjerenstva za procjenu šteta u sastavu; Mihaela Čuhnil – predsjednica 
te Jasminka Piščević i Oto Janda – članovi, utvrđeno je kako su stradala obrtna sredstva i to: 
pšenica (merkantilna i sjemenska), ječam (stočni i sjemenski), zob, kukuruz (merkantilni i 
sjemenski), soja sjemenska, krumpir, djetelina (sijeno), livade te konzumni šaran. Štete je prijavilo 
14 fizičkih osoba te 3 pravne osobe. Ukupna procijenjena šteta na obrtnim sredstvima iznosi 
1.918,986,11 kuna a odnosi se na 14 fizičkih osoba i 2 pravne osobe. Na površinama Ribnjačarstva 
Končanica stradao je matični materijal te nasadni i konzumni materijal a ukupna šteta iznosi 
1.160.160,00 kuna.  
 Sveukupna šteta na području Općine Končanica iznosi 3.079.146,11 kuna i proslijeđena je 
Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na daljnje postupanje. 
 
        Za Povjerenstvo: 
            Oto Janda 
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