
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
  
 

 
Končanica,  13. prosinac 2017. 
 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

  sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica, održane 12. prosinca 2017. godine u 
prostoru općinske vijećnice Općine Končanica, s početkom u 18,00 sati. 
 Sjednici su bili nazočni svi vijećnici Općine Končanica. 
 Osim vijećnika sjednici su nazočili načelnik Općine Končanica sa svojim zamjenicima, vijećnica 
Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije i predstavnik NIU Jednota Daruvar. 
 Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica usvojen je jednoglasno bez 
primjedbi. 
 Predsjednik je predložio slijedeći 

D n e v n i   r e d 
1. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu te projekcija za 

2019. i 2020. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu, 
2. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2018. godini, 
3. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica u 2018. godini, 
4. Razmatranje te usvajanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem za 2018. godinu, 
5. Razmatranje te usvajanje izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Končanica za 

razdoblje od 2017. do 2019. godine, 
6. Razmatranje po prigovoru po Odluci o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017/2018., 
7. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2018. godinu sa procjenom 2019.-

2020. godine, 
8. Razmatranje te davanje suglasnosti na zapošljavanje odgojitelja na nepuno radno vrijeme u 

Češkom dječjem vrtiću Končanica, 
9. Razmatranje po zamolbi Marije Laslo iz Končanice, 
- Aktualni sat  
Vijećnici Franjo Finek i Milouš Koči predlagali su dopune dnevnog reda koje nisu usvojene. 
 

Točka 1. 
Proračun Općine Končanica za 2018. godinu predložen je u iznosu od 6.100.000,00 kuna. Prijedlog 
Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sa Odlukom o 
izvršavanju Proračuna za 2018. godinu usvojen je sa 10 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom 
„SUZDRŽAN“.  
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Točka 2. 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu predložen je u iznosu od 
1.543.400,00 kuna. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 
godinu dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen. 
 
Točka 3. 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2018. godinu predložen 
je u iznosu od 475.000,00 kuna. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica u 2018. godini dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen. 
 
Točka 4. 
Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, izravne pogodbe, koncesije i privremenog 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države predložen je u iznosu od 296.000,00 kuna. 
Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, izravne pogodbe, koncesije i 
privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države dan je na glasovanje i on je sa 7 
glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ usvojen. 
 
Točka 5. 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2017. do 2019. godine 
usvojene su jednoglasno. 
 
Točka 6. 
Razmatrana je primjedba jednog kandidata na Odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 
2017./2018. godinu. Primjedba je dana na glasovanje i ona je jednoglasno usvojena te je dodijeljena još 
jedna stipendija u akademskoj 2017./2018. godini (ukupno 4 stipendije u ovoj godini), uz sugestiju da se 
natječaj za stipendije raspisuje u vremenu od 15. 10. do 15. 11.. 
 
Točka 7. 
Plan davanja koncesija za 2018. godinu odnosi se na koncesiju za dimnjačarske poslove. Prijedlog Plana 
davanja koncesija za 2018. godinu dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen. 
 
Točka 8. 
Radi upražnjenja poslova odgojitelja na nepuno radno vrijeme (2 sata dnevno) zatražena je suglasnost 
osnivača na zapošljavanje. Prijedlog je dan na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te dana suglasnost 
na zapošljavanje odgojitelja u Češkom dječjem vrtiću Končanica na nepuno radno vrijeme od 2 sata 
dnevno. 
 
Točka 9. 
Marija Laslo uputila je zamolbu za financiranje troškova polaska njezinog malodobnog djeteta u vrtić za 
15 dana u toku mjeseca. Prijedlog je jednoglasno usvojen te će se financirati polazak djeteta u Vrtić 
tokom 15 dana kada dijete boravi kod majke. 
 
U aktualnom satu raspravljalo se oko osnivanja zadruge, povećanja vijećničkih naknada, natječaja za 
dobavu kamena, mogućnosti subvencije udžbenika za srednjoškolce kao i prijevoza, modernizacije ceste 
D5 u dijelu Veliki Zdenci-Končanica-Daruvar. 
Na kraju upućene su čestitke povodom nadolazećih blagdana Božića i Nove godine. 
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Skračeni zapisnik sastavio: 
Oto Janda, službenik Općine Končanica  
 


