REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2111/02-01-15-2
Končanica, 28. svibanj 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
12. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
00

za 02. lipanj (utorak) 2015. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20, 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 2014. godinu i
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu,
2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2014. godine,
3. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2014. godinu,
4. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2014. godini,
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2014. godini,
6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2014. g.,
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2014. godini,
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2014. godinu,
9. Razmatranje te usvajanje izvršenja Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2014.
godinu,
10. Rasprava te odlučivanje o nastavku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica nakon 30. 06. 2015.
godine,
11. Razmatranje te donošenje odluke o izradi Strategije razvoja Općine Končanica,
12. Razmatranje te davanje mišljenja na prijedlog I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije,
- Aktualni sat
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. dnevnog reda,a isti se
objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr, točka 12. može se pregledati na web
stranici Bjelovarsko-bilogorske županije www.bbz.hr, pod dijelom Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarskobilogorske županije, dok će se ostale točke pojasniti na samoj sjednici.
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 11. 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.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/02
URBROJ: 2111/02-01-15-1
Končanica, 10. ožujak 2015.
Z A P I S N I K
sa 11. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 10. ožujka 2015. godine
00
u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 19, sati.
Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Marija Ulovec i Bogumil Herout - zamjenici
predsjednika, vijećnici; Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Mladen, Koči Jaroslav, Matošević
Ivo i Mihajlović Nenad.
Odsutni vijećnici: Kek Davor i Putak Dalibor – oba opravdano.
Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Zdenko Popovački – zamjenik
načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Marija Kubišta – vijećnica Skupštine Bjelovarsko-bilogorske
županije i predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica, Kvjeta Kop – službenica Općine
Končanica, novinari NIU Jednota i Radio Daruvar.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je 11. 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 10 te postoji kvorum za pravovaljano donošenje akata.
Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik sa 10. 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
13. Izvješće o održanim izborima za predsjednika RH (I i II krug),
14. Izvješće o održanim izborima za Vijeća Mjesnih odbora Općine Končanica,
15. Informacija o realizaciji kratkoročne pozajmice,
16. Informacija o dinamici identifikacije i metodologije naplate grobnih mjesta,
17. Izvješće za elementarnu nepogodu u mjesecu svibnju 2014. godine,
18. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine
Končanica u 2014. godini,
19. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Končanica u 2015. godini,
20. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2014. godinu na području Općine Končanica,
21. Razmatranje po izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Končanica u 2014. godini,
22. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Končanica u 2014. godini,
23. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini,
24. Razmatranje po prijedlogu Upravnog vijeća ČDV Končanica za imenovanje ravnatelja ČDV
Končanica,
25. Rasprava te donošenje odluke o daljnjem statusu Češkog dječjeg vrtića Končanica,
- Aktualni sat
Općinski načelnik, na pitanje da li ima dopuna, predložio je dopunu dnevnog reda sa 1 točkom
(dopuna dostavljena svim vijećnicima prije samog početka sjednice) i to:
26. Razmatranje te donošenje Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu Općine Končanica
Kako dopuna više nije bilo predsjednik je predložio slijedeći dopunjeni
d n e v n i
r e d
a. Izvješće o održanim izborima za predsjednika RH (I i II krug),
b. Izvješće o održanim izborima za Vijeća Mjesnih odbora Općine Končanica,
c. Informacija o realizaciji kratkoročne pozajmice,
d. Informacija o dinamici identifikacije i metodologije naplate grobnih mjesta,
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e. Izvješće za elementarnu nepogodu u mjesecu svibnju 2014. godine,
f. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine
Končanica u 2014. godini,
g. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Končanica u 2015. godini,
h. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2014. godinu na području Općine Končanica,
i. Razmatranje po izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Končanica u 2014. godini,
j. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Končanica u 2014. godini,
k. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini,
l. Razmatranje po prijedlogu Upravnog vijeća ČDV Končanica za imenovanje ravnatelja ČDV
Končanica,
m. Rasprava te donošenje odluke o daljnjem statusu Češkog dječjeg vrtića Končanica,
n. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Končanica.
- Aktualni sat
Ovakav dopunjeni dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen.
1. Izvješće o održanim izborima za predsjednika RH (I i II krug)
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Održani su predsjednički izbori (I i II krug). Prvi puta
dobili smo predsjednicu Republike Hrvatske. U svom programu istakla je među prioritetima rad sa mladima,
pa u tom pogledu zaželio je da u tome i uspije. Rezultati izbora I i II kruga na našem području bili su objavljeni
javno putem sredstava javnog priopćavanja. U ovim izborima troškova na teret Općine Končanica nije bilo.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, prešlo se na slijedeću točku dnevnog reda.
2. Izvješće o održanim izborima za Vijeća mjesnih odbora Općine Končanica
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Zapisnik Općinskog izbornog povjerenstva dobili su svi
vijećnici zajedno sa sazivom. U dva mjesna odbora izabrane su predsjednice. U 5 mjesnih odbora ostali su
stari/novi predsjednici. Krače pojašnjenje dao je predsjednik Općinskog povjerenstva za provedbu izbora za
mjesne odbore. Jedino u mjesnom odboru Končanica bile su dvije liste. U ostalim mjesnim odborima bila je
samo jedna lista tako da se glasovalo samo za tu listu. U mjesnom odboru Končanica i Daruvarski Brestovac
biralo se po 7 članova dok u ostalim mjesnim odborima biralo se po 5 članova. U mjesnom odboru Končanica
za predsjednika je izabran stari/novi Mladen Herout, u mjesnom odboru Otkopi za predsjednika je izabran
stari/novi Dejan Edelinski, u mjesnom odboru Daruvarski Brestovac za predsjednika izabran je stari/novi
Oldrih Halupa, u mjesnom odboru Šuplja Lipa izabran je novi Danijel Lor, u mjesnom odboru Dioš za
predsjednika izabran je stari/novi Ivan Svoboda, u mjesnom odboru Stražanac izabrana je nova predsjednica
Anita Mihalić a u mjesnom odboru Imsovac izabrana je stara/nova predsjednica Rada Božić.
Predsjednik je predložio da komisija za mjesnu samoupravu pri Općinskom vijeću sazove
novoizabrane predsjednike te da se upoznaju i iznesu svoje planove rada u mandatnom razdoblju.
Predsjednik komisije za mjesnu samoupravu Jaroslav Koči kazao je kako će se navedeno
obaviti čim se ukaže slobodno vrijeme.
Predsjednik je upitao koliki su troškovi mjesnih izbora.
Općinski načelnik je kazao kako ovi izbori padaju na teret Općine u cijelosti. Birački odbori
sastojali su se od četiri člana koji će dobiti neto iznos od 100,00 kuna te Općinsko izborno povjerenstvo od 3
člana po 300,00 kuna, na što još idu obaveze.
Predsjednik je ukazao na problem određivanja članova biračkih odbora ali su birani prema
prijavama.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o održanim izborima
za Vijeća mjesnih odbora Općine Končanica 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 održanim izborima za Vijeća mjesnih odbora Općine Končanica
3. Informacija o realizaciji kratkoročne pozajmice
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Na prošloj sjednici doneseno je odobrenje za
kratkoročnu pozajmicu u iznosu od 400.000,00 kuna. Od tog iznosa 200.000,00 kuna prebačeno je na račun
Češkog dječjeg vrtića Končanica, skinuta je blokada i isplaćeno je 5 osobnih dohodaka. Ostalih 200.000,00
kuna ostalo je na računu Općine i korišteni su isto tako za isplatu plaća u Općini te za ostale rashode. To nije
dovoljno. Vrtić je odblokiran ali i dalje ostale su obveze za zaostale plaće.
Vijećnica Marija Ulovec upitala je koliko je isplaćeno plaća u Vrtiću, koliko je iznosila blokada.
Općinski načelnik je kazao kako će o svemu izvjestiti pod točkom što se tiče Vrtića.
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Predsjednik je upitao gdje se stalo sa dugoročnim kreditom.
Općinski načelnik je kazao kako se čekao završni račun za 2014. godinu. Bez toga ne
možemo dalje. Sada je to završeno i za par dana idemo u Županiju, zatražiti stručnu pomoć oko realizacije
dugoročnog zaduživanja.
Kako po ovoj točki nije bilo više rasprave, predsjednik je prešao na slijedeću točku dnevnog
reda.
4. Informacija o dinamici identifikacije i metodologije naplate grobnih mjesta
Ovu točku pojasnio je uvodno predsjednik. Određene stvari su poznate. Ljudi su nezadovoljni,
jedni jer im se ne dostavljaju uplatnice, drugi radi toga što znaju da drugi ne plaćaju. Upitno je da li se ovo
može 100% evidentirati. Dosta prigovora je bilo jer im se nisu dostavljale uplatnice a naše stanovništvo je
većinom staro i nije u mogučnosti doći u Općinu platiti. U tom smislu pročitana je zamolba Alenke Jelinek a
vezano uz čemprese na mjesnom groblju u Končanici, koji su se razrasli i sada već pomalo ugrožavaju
grobna mjesta i spomenike.
Općinski načelnik je kazao kako smo daleko od kraja evidencije grobnih mjesta i grobnica.
Teško je doći do vlasnika odnosno korisnika. Ići će se sa stručnim osposobljavanjem, gdje će ljudi raditi na
tome da se to dovede do određenog nivoa. Prošle godine nisu slane uplatnice za održavanje grobnih mjesta,
jer evidencija još nije do kraja ustrojena. Problem čempresa je taj što su oni davno prije sađeni. Jedni bi ih
rušili a jedni ne. Problem je što oni dižu i grobna mjesta, ogradu uz groblje. Ali to mogu raditi samo ovlaštene
osobe, jer se bojimo da bi moglo doći do šteta na grobovima. Treba donijeti generalnu odluku oko
navedenog.
Vijećnik Mladen Herout kazao je kako su ti čempresi dvostruko pitanje. Jedni su za rušenje a
jedni nisu. Pritužbe ljudi koji imaju grobnice i grobove uz ogradu i stazu na ulazu su opravdane.
Vijećnik Jaroslav Koči kazao je kako na ulazu s desne strane ima par čempresa koji su kritični i
treba ih maknuti.
Vijećnik Želimir Bušić predložio je da se osnuje komisija koja će to riješiti ako je to u
nadležnosti Općine.
Marija Kubišta, vijećnica Županijske skupštine, dala je primjer iz Velikih Zdenaca, gdje su isto
tako pristupili čišćenju.
Općinski načelnik kazao je kako bi bilo potrebno donijeti generalnu odluku. Općina je zadužena
za groblja. Prijedlog da se sruše svi čempresi uz ogradu do državne ceste te uz dio ulaza u groblje koji je
asfaltiran do zavoja s jedne i druge strane. Panjevi se ne mogu vaditi već da se premažu da istrunu. Ukoliko
još neko bude inzistirao za rušenje dijela koji ostaje tada izvršiti i tu sječu odnosno rušenje.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog za donošenjem
odluke o uređenju na mjesnom groblju u Končanici, dao na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i 1
glasom „PROTIV“ usvojen te je donesena
O D L U K A
o uređenju na mjesnom groblju Končanica
5. Izvješće za elementarnu nepogodu u mjesecu svibnju 2014. godine
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće u pisanom obliku
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o šteti od poplava u svibnju 2014. godine. Ukupno
procijenjena šteta iznosi 3.079.146,11 kuna. Odobrena pomoć iznosi 5% od procijenjene štete što iznosi
153.957,00 kuna. Pomoć je dobilo 14 fizičkih osoba te 3 pravne osobe.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o isplaćenim sredstvima
pomoći za elementarnu nepogodu 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 raspodjeli sredstava žurne pomoći za elementarnu nepogodu
6. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine
Končanica u 2014. godini
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Analize stanja u
sustavu zaštite i spašvanja na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Obveza
je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju. Analizom su obuhvaćene aktivnosti provedene 2014. godine.
Uočeno je povećanje intervencija u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Analize sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je
donesena
Analiza stanja u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Končanica
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7. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Končanica u 2015. godini
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Končanica u 2015. godini dobili su svi
vijećnici zajedno sa sazivom. Sukladno Analizi rade se Smjernice za 2015. godinu. Smjernicama u
obuhvaćeni subjekti zaštite i spašavanja na području Općine te osiguranje sredstava u Proračunu Općine
Končanica za tu namjenu u iznosu od 57.000,00 kuna.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Smjernica za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen te su donesene
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Končanica u 2015. godini
8. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2014. godinu na području Općine Končanica
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće o radu Darkom-a
d.o.o. Daruvar za 2014. godinu na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Iz
izvješća, koje se podnosi temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, vidljivo je da se smanjuje
komunalni otpad s područja Općine Končanica koji se odlaže na odlagalištu Cerik u Daruvaru. Razlog tome
je i smanjenje broja korisnika zbrinjavanja komunalnog otpada.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je Izvješće o radu Darkom-a d.o.o.
Daruvar na području Općine Končanica u 2014. godini 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 radu Darkom-a d.o.o. Daruvar na području Općine Končanica u
2014. godini
9. Razmatranje po izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Končanica u 2014. godini
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području Općine Končanica u 2014. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Iz izvješća se vidi isto tako kao i u izvješću Darkom-a da dolazi do smanjenja komunalnog otpada
na našem području. Isto tako smanjuje se i broj korisnika odvoza komunalnog otpada. U 2014. godini
utrošeno je ukupno 37.222,42 kuna za zbrinjavanje komunalnog otpada a najveći iznos odnosi se na
zbrinjavanje komunalnog otpada sa groblja s područja Općine Končanica.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području Općine Končanica dao na glasovanje i ono je jednoglasno
usvojeno te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Končanica u 2014. godini
10. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Končanica u 2014. godini
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2014. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukazao je na to da
se svake godine u Programu nalaze isti putovi. S tog razloga neće podržati ovo izvršenje.
Općinski načelnik je kazao kako je da se radi o istim putovima ali se radi o glavnim poljskim
putovima. Jedna od tema sastanka sa predsjednicima Mjesnih odbora bit će i popisi poljskih putova te njihovi
nazivi. Osvrnuo se na uništenje poljskih putova uslijed rušenja u privatnim šumama, jer nemamo od privatnih
šuma nikakvog doprinosa odnosno naknade. Krače pojašnjenje dao je i Oto Janda, službenik Općine
Končanica. Ukupno izvršenje iznosi 185.740,76 kuna.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je sa 9
glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojen te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2014. godini
11. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini dobili su svi vijećnici zajedno
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sa sazivom. Izvršenje se odnosi na dva projekta koje smo izvršili u suradnji sa Ministarstvom regionalnog
razvoja i fondova Europske unije a odnose se na dovršenje mjesnog doma u Šupljoj Lipi i sanaciju poslovne
zgrade u Daruvarskom Brestovcu u ukupnom iznosu 444.064,66 kuna. Izvori sredstava za ovu namjenu
osigurani su u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije i u Proračunu Općine Končanica.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2014.
godini dao na glasovanje o on je jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2014. godini
12. Razmatranje po prijedlogu Upravnog vijeća ČDV Končanica za imenovanje ravnatelja ČDV
Končanica
Ovu točku pojasnila je predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica gđa.
Marija Kubišta. Prijedlog zaključka dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Početkom ovog mjeseca
Upravno vijeće imalo je svoju sjednicu. Tema je bio raspisani natječaj za ravnatelja na nepuno radno vrijeme.
Kako se na natječaj nije nitko javio, potrebno je imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja. Predlaže da se
Gordana Tomašek, dosadašnja vršiteljica dužnosti imenuje ravnateljicom ČDV Končanica.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog da se Gordana Tomašek
imenuje v.d. ravnateljicom ČDV Končanica a najduže do godinu dana dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Češkog dječjeg vrtića Končanica
13. Rasprava te donošenje odluke o daljnjem statusu Češkog dječjeg vrtića Končanica
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je kazao kako je došlo do smanjenja prihoda.
Prihodi ne mogu pratiti predškolski odgoj. Danas je dogovoren jedan konkretan prijedlog u Gradu Daruvaru
kod gradonačelnika. Sastanku su bili nazočni zamjenica gradonačelnika, saborski zastupnik za češku i
slovačku nacionalnu manjinu, ravnateljice českog i hrvatskog Vrtića u Daruvaru, predsjednica našeg
Upravnog vijeća, Oto Janda i općinski načelnik. Kako napraviti prijelazno razdoblje odnosno zbrinuti djecu.
Sada je povećan broj djece u vrtiću zbog predškole ali velik broj djece će otiću u osnovnoškolce i smanjit će
se broj djece u Vrtiću. Prijedlog izvršne vlasti je da na ovakav način Vrtić radi do 30. lipnja ove godine, sa
obvezama lokalne samouprave da se podmire sva dugovanja do tog datuma, nakon toga, novu pedagošku
godinu djeca će nastaviti u Vrtićima u Daruvaru. Daruvarski Vrtići su obečali da će zbrinuti s našeg područja.
Zamolba je išla i zbrinjavanjem radnika odnosno djelatnica Vrtića. Predškolski odgoj mora realizirati lokalna
samouprava, što se planira putem ugovora o djelu. Grad Daruvar shvatio je problematiku i usuglasio se sa
prijedlogom. S navedenim se usuglasio i krovna organizacija čeha u Republici Hrvatskoj. Nakon toga
odgovorio je na pitanje vijećnice Marije Ulovec. Kazao je kako je od 200.000,00 kuna 87.000,00 kuna otišlo
na podmirenje blokade i isplaćeno je 5 plaća. Dobili su plaću zaključno sa travnjem 2014. godine. Opet smo
u istom stanju. Naši prihodi nam ne omogućuju praćenje vrtića. Isto tako ukoliko se negdje prijavljujemo za
projekte ne smijemo imati dugovanja prema državnom proračunu a to nismo u mogućnosti realizirati jer
dugujemo za neisplaćene plaće.
Predsjednik je upitao čija je inicijativa zatvaranje vrtića.
Općinski načelnik je kazao kako je to inicijativa Upravnog vijeća i izvršne vlasti. Svako vijeće
razgovaramo o Vrtiću. Problem su financijska sredstva.
Marija Kubišta, predsjednica Upravnog vijeća kazala je kako je dogovoreno da se napravi
inicijalni dopis za grad, gdje će se navesti koliko djece ostaje za predškolsku godinu, dogovoriti sastanak sa
roditeljima te vidjeti koliko djece će ostati u Vrtiću, koji će ih moći voziti u Daruvar. Cijena je drugačija a djecu
roditelji moraju voziti u Daruvar. Daruvarski vrtići primit će našu djecu. Općina Končanica snosit će razliku
cijene do ekonomske cijene o čemu će se napraviti sporazum između Grada Daruvara i Općine Končanica.
Problem su financijska sredstva za ostvarivanje predškolskog odgoja.
Predsjednik je kazao kako je to gubitak 3 radna mjesta. Isto tako ne znamo koliko će biti na
jesen djece u vrtiću. Kazao je kako je i Općina u tom smislu nerentabilna. Pročitao je i predstavku Amalke
Husak, člana Upravnog vijeća ispred roditelja, koji nisu za zatvaranje vrtića.
Vijećnica Maja Ulovec kazala je kako je to neovisno o broju djece ukoliko sredstava nema.
Gordana Tomašek, vršiteljica dužnosti ravnatelja, kazala je da je problem mladih ljudi i
problem djece. Kazala je kako će se kroz par godina zatvoriti tu i osnovna škola zbog nedostatka djece. Ne
treba pred tim zatvarati oči. Od 11 djece koliko će ih ostati u Vrtiću, koliko od njih će ići u Daruvar to ne
znamo. Predškolski odgoj financira se iz lokalnog proračuna. Svima je teško. Problem zbrinjavanja
zaposlenika je velik, jer nas u gradu neće prihvatiti, jer se predškolski odgoj financira iz lokalnog proračuna.
Već više od 12 godina se priča o vrtiću, o problemima Vrtića.
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Predsjednik je upitao da li postoje djeca koja idu u Daruvar s našeg područja i za koje Općina
plaća boravak.
Općinski načelnik je kazao kako se radi o djetetu roditelja Putak Dalibora, našeg vijećnika, za
koje je potreban logoped a mi ga nemamo. Kazao je kako su i veće i moćnije lokalne samouprave zatvorile
vrtiće zbog nemogućnosti financiranja (Veliko Trojstvo, Đulovac).
Vijećnik Franjo Berečki kazao je kako se može produžiti vijek rada Vrtića uz osiguranje
sredstava.
Predsjednik je kazao kako ova Općina u ovom ustrojstvu nije održiva i na taj način nije niti Vrtić
održiv.
Vijećnik Želimir Bušić kazao je kako još u prošlom sazivu zagovarao ukinuće odnosno
zbrinjavanje vrtića. Mi smo odgovorni za Vrtić. Ova Općina je mala i ne može podnijeti taj teret. I veće i jaće
Općine nemaju Vrtić.
Općinski načelnik je kazao kako imamo najmanje plaće u županiji. Kako će funkcionirati
lokalna samouprava ako se bude radilo bez novaca. Problem su financijska sredstva.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da se raspravi o tome da li vrtić ostaje ili se ukida uz
prijelazno razdoblje.
Gordana Tomašek, vršiteljica dužnosti ravnateljice, kazala je kako nije razumjela prijelazno
razdoblje, na što je rečeno kako je to razdoblje do 30. lipnja 2015. godine i na ovakav način vrtić dalje ne radi.
Vijećnik Bogumil Herout kazao je kako je prijelazno razdoblje do 30. 06. 2015. godine a nakon
toga Vrtić se zatvara. Da se glasuje o tome.
Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog da vrtić radi do 30. 06. 2015.
godine a nakon toga se zatvara, dao na glasovanje i on je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ usvojen te je
donesena slijedeća
O D L U K A
o prestanku rada Češkog dječjeg vrtića sa preustrojem
14. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Končanica
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovim izmjenama predlaže se
razvrstavanje objekata na stambene i gospodarske, budući to do sada nije bilo pa se i za gradnju
gospodarskog objekta plaćao komunalni doprinos kao i za stambeni. Predlaže se manji iznos odnosno za
gradnju gospodarskih objekata iznos od 5,00 kuna po obujmu u svim zonama. Isto tako predlaže se
podizanje naknade za 3 zonu za stambene objekte sa 3,00 kuna na 5,00 kuna. Krače pojašnjenje dao je Oto
Janda, službenik Općine Končanica koji se osvrnuo na prošle izmjene koje su se odnosile samo na
legalizaciju objekata.
Nakon kraće rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća
O D L U K A
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Končanica
-

Aktualni sat
Pod ovom točkom, vijećnica Marija Ulovec kazala je kako od 01. siječnja 2015. godine
djeluje kao nezavisna vijećnica, budući je izašla iz stranke.
Gordana Tomašek, ukazala je na problem stajališta (autobusne kučice) preko puta Vrtića.
Ono je ulegnuto i blatno i trebalo bi ga sanirati.
Vijećnik Mladen Herout ukazao je na problem smeća u samom centru Končanice od strane
djece kod čekanja na prijevoz. Vidjeti sa školom da se to počisti.
Vijećnica Marija Ulovec kazala je kako je desna strana Krivskovog sokaka očišćena a sada
ostaje lijeva strana. Zamolila da se to riješi. Ujedno je ukazala i na problem gdje fizičke osobe izvoze
oklaske na poljske putove te još više rade štete na putu. Potrebno nasipati sa kamenom. Upitala je u
kojem iznosu se isplaćuje naknada za novorođeno dijete. Određeno je da se isplaćuje naknada od
1.000,00 kuna. Da se to isplaćuje od 2015. godine.
godine.

Općinski načelnik je kazao kako će se navedena Odluka promijeniti te biti u primjeni od ove

Predsjednik se osvrnuo na plaćanje koncesijske naknade za korištenje ribnjaka. Kazao je
kako je bio u Agenciji za poljoprivredno zemljište te mu je tamo rečeno da je osnov za plaćanje za
Ribnjake u Sporazumu. Smatra da je sporna odluka Općinskog vijeća koja je prije donesena, kojom nije
utvrđeno dugovanje. Isto tako kazao je kako su u Agenciji rekli da svako Ribnjačarstvo je imalo uvijek
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nekakav ugovor o korištenju površina. Radi se o iznosu od 400.000,00 kuna za 5 godina unazad. Ujedno
je kazao kako je na to potrošena volonterska naknada koju nije dobio.
Općinski načelnik je kazao kako Ribnjačarstvo nije imalo koncesiju na ribnjake, sve do
Sporazuma Agencije sa Ribnjačarstvom Končanica. To je vidljivo i po Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Končanica.
Pojašnjenje oko toga dao je i Oto Janda, službenik Općine Končanica, koji je kazao kako
sve do potpisivanja Sporazuma između Agencije i Ribnjačarstva Končanica nije bilo osnove za plaćanje
naknade, jer nije bilo niti koncesije niti zakupa za navedeno zemljište odnosno nije bilo sklopljenog
ugovora, barem prema saznanju Općine. Navedeni postupak koncesije i dugogodišnjeg zakupa moglo
samo provesti Ministarstvo ili Agencija, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Jedne godine
naplaćena je naknada za korištenje ribnjaka ali smo je morali vratiti sukladno nalogu Državne revizije. Od
prije dvije godine Agencija je preuzela postupke zakupa, prodaje, zamjene poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske.
pismeno.

Zamjenik načelnika Zdenko Popovački upitao je da li je dogovor u Agenciji dobiven na

Predsjednik je kazao kako nije niti tražio pismeni odgovor. Država prema Sporazumu je
svoj dio naplatila a Općina svoj nije.
Vijećnik Mladen Herout kazao je kako treba biti pismeni odgovor, kako se ne bi prebacivali
problemi s jednoga na drugoga.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se
svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 11. sjednice Općinskog vijeća
20
Općine Končanica u 21, sati.
Zapisničar:

PREDSJEDNIK:

___________________

_____________________

/Oto Janda/

/Viktor Horina, ing./

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Prijedlog Odluke

KLASA: 551-01/13-01/01
URBROJ: 2111/02-01-15-3
Končanica, 02. lipanj 2015.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 33/12) i članka 31.
Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 12. sjednici, održanoj 02. lipnja
2015. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Odluke o financiranju Socijalnog programa iz
Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu
I.
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Ovom Odlukom usvaja se izvršenje financiranja Socijalnog programa iz Proračuna Općine
Končanica za 2014. godinu, kako slijedi:
R.b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.

NAZIV

Konto

Tekuće pomoći građanima za ogrijev
Stipendije i školarine
Oprema za novorođenčad
Subvencije troškova stanovanja (kuće i stan)
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Tekuće donacije nac. zajed. i manjinama
Tekuće donacije Češkom dječjem vrtiću
Ostale tekuće donacije - osnovnom obrazovanju
Tekuće donacije osnovnom obrazovanju
Tekuće donacije Crvenom križu GD Daruvar
Tekuće donacije Udruzi invalida Daruvar
Tekuće donacije Udruzi hrvatskih vojnih inva.
Tekuće donacije Društvu multiple skleroze
Subvencija Udruzi umirovljenika Općine
Tek.donacije – Socijalna skrb (ostalo)
UKUPNO

37212
37215
37217
37223
38112
38113
38116
381180
38118
381198
381199
3811910
3811911
3811912
381197

Plan za 2014. g. u Izvršeno u 2014.
kn
godini
27.540,00
27.540,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
11.396,48
6.000,00
5.924,66
8.000,00
7.930,24
225.000,00
256.062,89
2.500,00
2.502,08
2.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
10.000,00
11.709,94
9.000,00
11.293,98
323.540,00
350.360,27

Razlika
Plan-izvršeno
0,00
0,00
-4.000,00
1.396,48
-75,34
-69,76
31.062,89
2,08
-2.000,00
-2.000,00
-1.000,00
0,00
-500,00
1.709,94
2.293,98
26.820,27

II.
Ova Odluka o izvršenju Odluke o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Općine
Končanica za 2014. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine
Končanica“.
PREDSJEDNIIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Prijedlog Odluke

KLASA: 612-01/13-01/02
URBROJ: 2111/02-01-15-3
Končanica, 02. lipanj 2015.

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”,
broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine
Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na
svojoj 12. sjednici, održanoj 02. lipnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju izvršenja Programa
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javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2014. godinu
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za
2014. godinu, kako slijedi:
R. br.

NAZIV

1.
2.
3.

HKUD Pougarje Daruvarski Brestovac
Tekuće donacije Češka beseda Končanica
Tekuće donacije Češka beseda Dar.
Brestovac
Zajednica Mađara
Zavičajni klub „Kaj vu srcu“ Grubišno Polje
UKUPNO:

4.
5.

Konto

Plan za 2014.g.

381140
381141
381142

10.000,00
7.500,00
7.500,00

Izvršenje za
2014. g.
11.560,34
7.128,38
7.500,00

3811420
381421

500,00
2.500,00
28.000,00

500,00
2.570,46
29.259,18

Razlika planizvršenje
+1.560,34
-371,62
0,00
0,00
+70,46
+1.259,18

II.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za
2014. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/13-01/08
URBROJ: 2111/02-01-15-2
Končanica, 02. lipanj 2015.

Prijedlog Odluke

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) i članka 31.
Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 12. sjednici, održanoj 02. lipnja
2014. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa
javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2014. godinu
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I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba udruga s područja Općine
Končanica za 2014. godinu, kako slijedi:
R.br
1.
2.
3.

NAZIV

Konto

Tekuće donacije udruženjima građana
Tekuće donacije VZO Končanica
Tekuće donacije Vijećima nac. manjina općine
UKUPNO:

381144
36316
38113

Plan za 2014.
g. u kn
5.000,00
40.000,00
8.000,00
53.000,00

Izvršenje za
2014. godinu
5.527,86
57.326,54
7.930,24
70.784,64

Razlika
Plan-izvršenje
+527,86
-17.326,54
-69,76
+17.784,64

II.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba udruga s područja Općine
Končanica za 2014. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine
Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Prijedlog Odluke

KLASA: 620-01/13-01/01
URBROJ: 2111/02-01-15-3
Končanica, 02. lipanj 2015.

Na osnovu članka 74. Zakona o športu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine
Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na
svojoj 12. sjednici, održanoj 02. lipnja 2015. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa
javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2014. godini
I.
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Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u športu na području Općne
Končanica u 2014. godini, kako slijedi:
R. br.
1.
2.
3.
4.

NAZIV

Konto

Tekuće donacije – NK “Ribar” Končanica
Tekuće donacije – NK “Mladost” Dar. Brestovac
Tekuće donacije – NK “Imsovac” Imsovac
Tekuće donacije – Streljačko društvo
Končanica
UKUPNO:

381151
381152
381153
381155

Plan za 2014.
g. U kn
13.000,00
18.000,00
12.000,00
10.000,00

Izvršenje za
2014. godinu
14.014,96
19.985,08
13.623,70
11.477,55

Razlika
Plan-izvršenje
+1.014,96
+1.985,08
+1.623,70
+1.477,55

53.000,00

59.101,29

+6.101,29

II.
Ova Odluka o izvršavanju Programa javnih potreba u športu na području Općine Končanica
za 2014. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/13-01/09
URBROJ: 2111/02-01-15-3
Končanica, 02. lipanj 2015.

Prijedlog Odluke

Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 34. stavka 1. Zakona o Proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08), članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”,
broj 1/13) a u skladu sa Odlukom o načinu financiranja rada mjesnih odbora s područja Općine
Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/03) i Odlukom o utvrđivanju kriterija
raspodjele financijskih sredstava za rad mjesnih odbora s područja Općine Končanica (“Službeni
glasnik Općine Končanica”, broj 2/03), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine
Končanica na svojoj 12. sjednici, održanoj 02. lipnja 2014. godine, donosi
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O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa
financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2014. godini
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa financiranja Mjesnih odbora s područja
Općine Končanica u 2014. godini, kako slijedi:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAZIV

Konto

Mjesni odbor Končanica
Mjesni odbor Daruvarski Brestovac
Mjesni odbor Imsovac
Mjesni odbor Šuplja Lipa
Mjesni odbor Stražanac
Mjesni odbor Dioš
Mjesni odbor Otkopi
UKUPNO:

381190
381191
381192
381193
381194
381195
381196

Plan za 2014.
g. u kn
5.000,00
16.000,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
44.000,00

Izvršenje za 2014.
godinu
4.801,50
15.981,29
2.953,04
14.509,84
2.153,21
0,00
1.604,18
42.003,06

Razlika
Plan-izvršenje
-198,50
-18,71
-1.046,96
+4.509,84
-1.846,79
-3.000,00
-395,82
-1.996,94

II.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa financiranja Mjesnih odbora s područja Općine
Končanica za 2014. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine
Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Prijedlog Odluke
KLASA: 402-08/13-01/10
URBROJ: 2111/02-01-15-2
Končanica, 02. lipanj 2015.
Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 140/05, 82/06,
129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik
Grada Daruvara“, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine
Končanica na svojoj 12. sjednici, održanoj 02. lipnja 2015. godine, donijelo je
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O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za
2014. godinu, kako slijedi:
R.b.
1.
2.

NAZIV
Šumski doprinos od Hrvatskih šuma
Šumski doprinos od fizičkih osoba
UKUPNO

Plan za 2014.
godinu
28.000,00
1.000,00
29.000,00

Izvršenje za Razlika
2014. godinu Plan-izvršenje
12.549,95
-15.450,05
0,00
-1.000,00
12.549,95
-16.450,05

Članak 2.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška šumskog doprinosa za 2014. godinu
stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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