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IZVJEŠĆE SA 9. SJEDNICE 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONČANICA 

 
 Dana 18. studenoga 2014. godine održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Končanica u 
vijećnici Općine Končanica s početkom u 18,00 sati. 
 Sjednici su nazočili: Viktor Horina-predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica, Bogumil 
Herout – zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, vijećnici; Franjo Berečki, Želimir Bušić, Ivana 
Čović, Mladen Herout, Davor Kek, Ivo Matoševića, Nenad Mihajlović i Putak Dalibor. 
 Odsutni vijećnici: Marija Ulovec – zamjenica predsjednika Općinskog vijeća i Jaroslav Koči – 
obadvoje opravdano. 
 Sjednici su nazočili: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Drahoslav Herout – zamjenik 
općinskog načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik općinskog načelnika iz redova hrvatskog naroda, 
Marija Kubišta – vijećnica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije i ujedno i 
predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica, Gordana Tomašek – privremena 
ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica, Milouš Koči – podnositelj zahtjeva za izgradnju spomen 
obilježja palim braniteljima u Domovinskom ratu, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica i Oto 
Janda – službenik Općine Končanica i ujedno i zapisničar. 
 Prije početka sjednice odana je počast minutom šutnje svim palim braniteljima Vukovara. 
Nakon toga usvojen je bez prigovora zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 
Nakon toga predsjednik je predložio slijedeći  

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
1. Razmatranje po prijedlogu II izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2014. 

godinu, 
2. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica za 2014. godinu, 
3. Razmatranje po prijedlogu II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini, 
4. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Socijalnog programa za 2014. godinu, 
5. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa športa za 2014. godinu, 
6. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa kulture za 2014. godinu, 
7. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa Mjesnih odbora za 2014. godinu, 
8. Razmatranje po prijedlogu za donošenjem Odluke o dodjeli stipendija po raspisanom 

natječaju, 
9. Razmatranje po prijedlogu za donošenje Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje sa 

Općinom Orle i Općinom Tkon, 
10. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2015. godinu sa procjenom 2015.-

2017. godine, 
11. Razmatranje po obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području 

Općine Končanica, 
12. Razmatranje po obavljenoj reviziji učinkovitosti izgradnje poduzetničkih zona na 

području Općine Končanica, 
13. Razmatranje po izvješću o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 2013/2014. 

godinu, 
14. Razmatranje po Planu i programu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 

2014/2015. godinu, 
15. Razmatranje po zahtjevu Hrvatske stranke prava za izgradnju spomen obilježja palim 

braniteljima u Domovinskom ratu, 
16. Informacija o provedbi programa energetske učinkovitosti na području Općine, 
17. Informacija oko održavanja izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine, 
18. Rasprava oko prebijanja dugovanja Ribnjačarstva Končanica s osnove zakupa za ribnjake, 
- Aktualni sat  
Ovakav dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen. 



Pod točkom 1. razmatrano je po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica. 
Predlaže se smanjenje Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu i to sa 2.387.000,00 kuna na 
2.175.000,00 kuna odnosno smanjenje za 212.000,00 kuna. Razlog smanjenja je usklađenje sa 
planiranim prihodima i rashodima proračuna za 2014. godinu. U raspravi pojašnjenje su određene 
izmjene planiranih iznosa u proračunu. Predsjednik Općinskog vijeća kazao je kako ga smeta 
nejednako, neuravnoteženo financiranje Mjesnih odbora, kulturnih i sportskih udruga, na što je 
pojašnjenje dao Općinski načelnik. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 
2014. godinu prihvaćen je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“.  

Pod točkom 2. razmatrane su izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica i one su sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojene. Na taj način 
ovaj Program se povećava sa 130.000,00 kuna na 152.000,00 kuna. Pod točkom 3. usvojene su II. 
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i to sa 9 
glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“. Ovaj Program se smanjuje sa 222.000,00 kuna na 65.000,00 
kuna jer se odustalo od gradnje pojedinih kapitalnih investicija. Pod točkom 4. razmatrane su izmjene i 
dopune Socijalnog programa za 2014. godinu i one su sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ 
usvojene. Socijalni program za 2014. godinu se povećava sa 314.900,00 kuna na 323.540,00 kuna. 
Pod točkom 5. razmatrane su izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu. I ove 
izmjene su prihvaćene sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“. Ovaj Program povećava se sa 
35.000,00 kuna na 53.000,00 kuna. Pod točkom 6. razmatralo se po prijedlogu izmjena Programa 
javnih potreba u kulturi na području Općine. Ovaj prijedlog je prihvaćen sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa 
„PROTIV“ a time se ovaj Program povećava sa 17.500,00 kuna na 28.000,00 kuna. Pod točkom 7. sa 
7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ usvojene su izmjene i dopune Programa financiranja Mjesnih 
odbora čime se i ovaj program povećava sa 25.000,00 kuna na 44.000,00 kuna. 

Pod točkom 8. raspravljalo se o prispjelim ponudama za stipendiranje po raspisanom natječaju 
za stipendiranje 2 studenta s područja Općine Končanica. Budući da su u zakonskom roku prispjele 
samo 2 ponude, koje su udovoljavale uvjetima iz natječaja obije su prihvaćene te je jednoglasno 
donesena Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Končanica.  

Pod točkom 9. raspravljalo se po prijedlogu za međusobnom suradnjom između Općine 
Končanica i Općinama Orle (Zagrebačka županija) i Tkon (Zadarska županija). Pojašnjenje dao je 
Općinski načelnik. Vijećnici su se jednoglasno složili da se donese odluka o uspostavi međusobne 
suradnje između Općine Končanica i Općina Orle i Tkon. 

Pod točkom 10. raspravljalo se po prijedlogu plana davanja koncesija za 2015. godinu i 
srednjoročnim planom 2015.-2017. godine. Prijedlog sadrži davanje 3 koncesije i to Auto-taksi služba, 
dimnjačarski poslovi i prijevoz pokojnika. Ova točka prihvaćena je jednoglasno. 

Pod točkom 11. raspravljalo se o izvješću Državnog ureda za reviziju o učinkovitosti provedbe 
plana gospodarenja otpadom u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izvješće je 
obuhvatilo cjelokupno područje Bjelovarsko-bilogorske županije. Kroz izvješće je vijećnike upoznao 
Oto Janda. U cjelokupnom smislu Općina Končanica može biti zadovoljna s nalazom. Ovo Izvješće 
jednoglasno je usvojeno. 

Pod točkom 12. raspravljalo se o izvješću Državnog ureda za reviziju o učinkovitosti 
osnivanja, ulaganja i opremanja u razvoj poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područje 
(regionalne) samouprave. Navedenim izvješćem obuhvaćena je isto tako cjelokupna Bjelovarsko-
bilogorska županija.  Na podučju Općine prvobitno je bila planirana poduzetnička zona u 
Daruvarskom Brestovcu. U tu svrhu izrađena je studija opravdanosti ulaganja u poduzetničku zonu no 
ista nije zaživjela. Novim izmjenama prostornog plana Općine predviđa se poduzetnička zona u 
Končanici na površini od 14,00 ha. Zemljište je u vlasništvu privatnih osoba. Išlo se na izmjenu a radi 
plana brze ceste Virovitica-Nova Gradiška. I ovo izvješće jednoglasno je usvojen. 

Pod točkom 13. raspravljalo se po izvješću o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica tijekom 
radne 2013./2014. godine. Ovu točku pojasnila je privremena ravnateljica Gordana Tomašek. Radi se 
o standardnim izvješćima koja se podnose nakon završetka pedagoške godine. Isto izvješće je 
razmatralo i usvojilo Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Končanica. Izvješće o radu Vrtića za 
2013./2014. godinu jednoglasno je usvojeno. 

Pod točkom 14. raspravljalo se o Godišnjem planu i programu rada Češkog dječjeg vrtća 
Končanica u pedagoškoj godini 2014./2015.. Godišnji plan se isto tako donosi za pedagošku godinu 
odnosno od 01. 09. do 31. 08. . Plan je isto tako usvojilo Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića 



Končanica. Sami godišnji plan i program rada radi se standardno, o čemu je nazočne izvijestila 
privremena ravnateljica Gordana Tomašek. Pod ovom točkom predsjednica Upravnog vijeća ukazala 
je na tešku situaciju Češkog dječjeg vrtića Končanica. Zbog neredovite isplate plaća, porezna uprava 
blokirala je žiro-račun vrtića i on je sada blokiran. Blokada iznosi oko 75.000,00 kuna. Kazala je kako 
treba vidjeti što sa daljnjim radom Vrtića. Potrebno je napraviti dubinsku analizu te vidjeti da li vrtić 
treba i može djelovati s obzirom na broj djece, koji je sada 11 djece i 3 zaposlenika u Vrtiću te 
administrativno osoblje. Općinski načelnik je kazao kako hladan pogon neće stati ali plaće da dok se 
ne riješi ovrha. Postoje dva načina, nabaviti sredstva za rad Vrtića odnosno od  blokirati Vrtić ili 
jednostavno ići na zatvaranje Vrtića. Privremena ravnateljica je isto tako uputila zahtjev Općinskom 
načelniku i predsjedniku Općinskog vijeća za očitovanjem što dalje s Vrtićem. O navedenom će se 
očitovati. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada jednoglasno je prihvaćen. 

Pod točkom 15. raspravljalo se po prijedlogu odnosno inicijativi Hrvatske stranke prava o 
pokretanju postupka za podizanje Spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na 
području Općine Končanica. U raspravi zaključeno je kako se inicijativa podržava te je potrebno 
zatražiti od udruga proisteklih iz Domovinskog rata konkretan prijedlog, nakon čega će se vidjeti koju 
ulogu u tome ima Općina i koja su to sredstva, potrebna za realizaciju ovakvog projekta. Zaključak je 
jednoglasno usvojen. 

Pod točkom 16. raspravljalo se o provedbi programa energetske učinkovitosti na području 
Općine Končanica. Budući Općina ove godine nije sklopila Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost nije niti proveden ovaj program na području Općine. Na godinu se planira 
pristupiti ovom projektu na našem području. 

Pod točkom 17. raspravljalo se o provedbi izbora za Mjesne odbore na području Općine 
Končanica. Zaključeno je da će se na idućoj sjednici Općinskog vijeća donijeti odluka o raspisivanju 
izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora te odrediti točan datum održavanja izbora, kao i imenovati 
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva radi provedbe izbora. 

Pod točkom 18. raspravljalo se oko prebijanja dugovanja Ribnjačarstva Končanica s osnove 
zakupa za ribnjake. Kako je utvrđeno da provedba kompenzacije nije moguća, očekuju se sredstva sa 
zbirnog računa, koja pripadaju Općini s osnova zakupa za Ribnjake i to do kraja ove godine. 

Pod aktualnim satom načelnik Općine Končanica upoznao je nazočne sa radovima na 
Mjesnom domu u Šupljoj Lipi, koji su pri završetku i uskoro se očekuje primopredaja te svečano 
otvorenje. Navedeni projekt se ostvaruje u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije. Isto tako na godinu je u planu obnova državne ceste D5 kroz Končanicu. Tim planom 
predviđa se i izgradnja nogostupa, što je bolna točka naselja Končanica, te na taj način bi se riješio i 
ovaj problem. U planu je još do kraja u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije dovršiti staru Općinu u Daruvarskom Brestovcu. Vrijednost ovog projekta je oko 
130.000,00 kuna. Nadalje se raspravljalo oko rada Povjerenstva za financije i proračun. Zašto se nije 
sastalo i nije raspravljalo po prijedlogu Izmjena Proračuna Općine Končanica i dokumentima vezanim 
uz financije. Na kraju je Vijećnik Mladen Herout ukazao na ponovne štete na poljoprivrednim dobrima 
od divljači na području Končanice. 

Sa ovime je sjednica završila svoj rad u 21,00 sati. 
 
Izvješće sastavio: 
Oto Janda, službenik Općine Končanica 

 


