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IZVJEŠĆE SA 10. SJEDNICE 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONČANICA 

 
 Dana 16. prosinca 2014. godine održana je 10. 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, Marija 
Ulovec i Bogumil Herout - zamjenici predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica, vijećnici: Franjo 
Berečki, Želimir Bušić, Ivana Čović, Mladen Herout, Davor Kek, Jaroslav Koči, Ivo Matošević, Nenad 
Mihajlović i Dalibor Putak. 
 Odstunih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su još nazočili: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 
općinskog načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog 
naroda i Oto Janda – službenik Općine Končanica i ujedno zapisničar. 
 Prije prijedloga dnevnog reda dan je na razmatranje zapisnik sa 9. sjednice i na njega nije bilo 
primjedbi te je isti usvojen bez primjedbi. Nakon toga, a na prijedlog  načelnika, predsjednik je predložio 
slijedeći dopunjeni  

d n e v n i    r e d 
1. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu te projekcija za 2016. 

i 2017. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu, 
2. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Končanica u 2015. godini, 
3. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini, 
4. Razmatranje te usvajanje prijedloga Odluke o financiranju Socijalnog programa za 2015. 

godinu, 
5. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba udruga iz proračuna u 2015. 

godini, 
6. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u kulturi iz proračuna u 2015. 

godini, 
7. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u športu iz proračuna u 2015. 

godini, 
8. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba mjesnih odbora iz proračuna u 

2015. g., 
9. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu, 
10. Razmatranje te donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća Mjesnih odbora te imenovanju 

Općinskog izbornog Povjerenstva, 
11. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za potvrdu popisa birača za 

područje Općine Končanica, 
Dopuna: 

12. Razmatranje te donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju u iznosu od 400.000,00 kuna do 6 
mjececi, 

13. Razmatranje te donošenje odluke o drugoročnom kreditnom zaduženju od 1.000.000,00 kuna na 
rok od 5 godina 

- aktualni sat 

 



Ovakav dopunjeni dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen. 
Pod točkom 1. razmatran je prijedlog Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu sa projekcijama 

za 2016. i 2017. godinu. Prijedlog Proračuna za 2015. godinu iznosi 2.560.000,00 kuna kako na prihodovnoj 
tako i na rashodovnoj strani. Na prijedlog Proračuna podnijeta su dva amandmana. Jedan je podnio 
predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica a drugi grupa vijećnika. Na amandmane se očitovao 
predlagatelj proračuna. Nakon glasovanja usvojen je amandman grupe vijećnika. Tako se prijedlog 
proračuna ne mijenja ali se mijenjaju stavke proračuna na pozicijama 323493-održavanje poljskih puteva, 
cesta i mostova sa 30.000,00 na 40.000,00 kuna, pozicija 32379 – ostale intelektualne usluge smanjuje se sa 
30.000,00 na 20.000,00 kuna, pozicija 32241 – održavanje građevinskih objekata se smanjuje sa 357.000,00 
na 337.000,00 kuna a za 20.000,00 kuna dodaje se stavka deratizacije u Proračun. Proračun prema 
prihvaćenom amandmanu sa Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu usvojen je sa 10 glasova 
„Za“, 1 glasom „Suzdržan“ i 1 glasom „Protiv“. 

Pod točkom 2. razmatran je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica za 2015. godinu. Prijedlog Programa iznosi 165.000,00 kuna. Nakon kraće rasprave 
prijedlog je sa 11 glasova „Za“ i 1 glasom „Protiv“ usvojen. 

Pod točkom 3. razmatran je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2015. godinu. Prijedlog Programa iznosi 706.000,00 kuna. Ovaj Program usvojen je jednoglasno. 

Pod točkom 4. razmatran je prijedlog Odluke o financiranju Socijalnog programa za 2015. godinu. 
Prijedlog Socijalnog programa za 2015. godinu iznosi 322.040,00 kuna. Ovaj Program usvojen je 
jednoglasno. 

Pod točkom 5. bez rasprave jednoglasno je usvojen prijedlog Programa javnih potreba udruga s 
područja Općine Končanica za 2015. godinu. Ovaj Program iznosi 53.000,00 kuna. 

Pod točkom 6. jednoglasno je usvojen prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području 
Općine Končanica za 2015. godinu. Ovaj Program iznosi 33.000,00 kuna. 

Pod točkom 7. jednoglasno je usvojen prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području 
Općine Končanica za 2015. godinu. Ovaj Program iznosi 50.000,00 kuna. 

Pod točkom 8. jednoglasno je bez rasprave usvojen Program financiranja Mjesnih odbora s područja 
Općine Končanica u 2015. godini. Ovaj Program iznosi 25.000,00 kuna. 

Pod točkom 9. jednoglasno je bez rasprave usvojen Program utroška sredstava šumskog doprinosa 
za 2015. godinu. Ovaj Program iznosi 29.000,00 kuna. 

Pod točkom 10. raspravljalo se o raspisivanju izbora za Vijeća Mjesnih odbora s područja Općine 
Končanica. Predloženo je da se izbori za Vijeća Mjesnih odbora održe 01. veljače 2015. godine. Isto tako 
imenovano je i Općinsko izborno povjerenstvo, koje će provesti izbore a sve u skladu sa Odlukom o izbour 
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica. Ove odluke jednoglasno su usvojene. 

Pod točkom 11. imenovano je novo Povjerenstvo za potvrdu popisa birača za područje Općine 
Končanica. U povjerenstvo su imenovani: Viktor Horina – predsjednik Povjerenstva, Bogumil Herout – 
zamjenik predsjednika, Drahouš Herout i Marija Ulovec za članove te Ivana Čović i Oto Janda za njihove 
zamjenike. Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Pod točkom 12. raspravljalo se o prijedlogu načelnika za kratkoročnom pozajmicom od 400.000,00 
kuna za prevladavanje poteškoća za Češki dječji vrtić Končanica a djelomično i za Općinu. Slijed toga bi 
bilo i dugoročno kreditno zaduženje za povrat pozajmice kao i namirenje ostalih dospjelih a neplaćenih 
obveza, što bi činilo iznos nešto viši od prijedloga dugoročnog kreditnog zaduženja. Traži se podrška. Nakon 
rasprave, koja je uslijedila, predstavničko tijelo sa 11 glasova „Za“ i 1 glasom „Protiv“ dalo je podršku 
općinskom načelniku za realizaciju kratkoročne pozajmice od 400.000,00 kuna. 

Pod točkom 13. raspravljalo se o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Končanica u iznosu od 
1.000.000,00 kuna na rok od 5 godina. O ovoj točki raspravljalo se i u prethodnoj točki, jer su neposredno 
povezane. Općinski vijećnici sa 11 glasova „Za“ i 1 glasom „Protiv“ prihvatili su prijedlog da se Općina 
kreditno zaduži u iznosu od 1.000.000,00 kuna na rok od 5 godina. Sukladno tome pristupit će se postupku 
za dobivanje kredita. 

Pod aktualnim satom predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zatražio je da se dostavi 
pisani dokument o ukupnim obvezama Općine Končanica do sada. Općinski načelnik je upoznao nazočne sa 
završenim radovima na Vatrogasnom domu u Šupljoj Lipi te izvijestio o radovima na zgradi stare općine u 
Daruvarskom Brestovcu, koja bi do kraja ove godine trebala biti isto tako dovršena. Oba ova projekta 
sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije u okviru programa održivog 
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razvoja lokalne zajednice. Isto tako ukazao je na problem liječnika opće prakse budući sadašnjoj doktorici 
izlazi ugovor. Isto je i sa stomatologom. Raspisan je natječaj za stomatologa budući se sadašnji premješta. 
Vijećnica Marija Ulovec predložila je da vijećnici iznesu svoja mišljenja vezano uz daljnji rad Vrtića, 
obzirom na broj djece i troškove koji se stvaraju, kojim putem krenuti dalje. Isto tako osvrnula se na program 
dadilja. 

Na kraju su predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik svima zaželjeli sretne i blagoslovljene 
Božićne i Novogodišnje blagdane. 

Sa ovime je sjednica završila svoj rad u 20,40 sati. 
 
 
Izvješće sastavio: 
Oto Janda, službenik Općine Končanica 
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