REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2111/02-01-17-3
Končanica, 03. kolovoz 2017.
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
2. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
za 10. kolovoza (četvrtak) 2017. 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 2016. godinu i
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu,
2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2016. godine,
3. Razmatranje oko prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu i
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu,
4. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini osnovice i koeficijenta za
obračun plaće općinskog načelnika i njegovog zamjenika te visini naknade za rad Općinskog
načelnika i njegovog zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa,
5. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Končanica,
6. Razmatranje te donošenje Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga
jednostavne vrijednosti,
7. Razmatranje oko ponude za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Končanica,
8. Razmatranje oko nastavka radova na modernizaciji javne cestovne rasvjete,
9. Razmatranje po prijedlogu izmjene Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni usluge Vrtića,
10. Razmatranje te usvajanje izvješća VZO Končanica o radu i financijskom poslovanju za 2016.
godinu,
11. Razmatranje te donošenje odluke o cijeni ukopa na području Općine Končanica,
12. Razmatranje po prijedlogu za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj suradnji sa Općinom
Budinščina.
- Aktualni sat
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 1., 3., 6. i 10. dnevnog reda, dok će se ostale točke
usmeno objasniti na sjednici, a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 1. 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
Zdenko Popovački

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 2111/02-01-17-2
Končanica, 08. lipanj 2017.

Z A P I S N I K

sa 1. (konstituirajuće) sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 08. lipnja 2017. godine u
prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20,00 sati.
Nazočni novoizabrani vijećnici: Bušić Želimir, Čović Ivana, Finek Franjo, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Jaroslav, Koči
Milouš, Matina Danijel, Matina Saša, Matošević Ivo, Popovački Zdenko i Škorić Trivo.
Odsutnih vijećnika nije bilo.
Sjednici su nazočni: Simo Kurušić – ispred Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i ujedno sazivača,
Zlatko Bakunić – novoizabrani načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – novoizabrani zamjenik načelnika, Franjo Berečki –
novoizabrani zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Alen Frelih – predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine
Općine Končanica, novinari Radio Daruvara i NIU „Jednota“ iz Daruvara.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Prije samog početka sjednice intonirana je himna Republike Hrvatske.
Sazivač ove sjednice, ispred Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji a po ovlasti Središnjeg državnog
ureda za upravu, gosp. Simo Kurušić otvorio je ovu 1. (konstituirajuću) sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u VII sazivu,
pozdravio sve novoizabrane vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike i zaželio puno uspjeha u radu za dobrobit općine, njezinih žitelja
te Republike Hrvatske. Prije samog prijedloga dnevnog reda pozvao prisutne da minutom šutnje odaju počast svim palim
braniteljima. Nakon toga upitao je stručnu službu Općine koliko je nazočno novoizabranih vijećnika ovoj konstituirajućoj sjednici. Oto
Janda je kazao kako je od izabranih 12 vijećnika nazočno njih 12, čime je predsjedavajući konstatirao da se mogu donositi
pravovaljane odluke. Nakon toga predložio je slijedeći
d n e v n i
1.
2.
3.
4.

r e d

Utvrđivanje kvoruma
Izbor Mandatnog povjerenstva,
Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
Utvrđivanje članova općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
Svečana prisega članova općinskog vijeća,
Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja,
Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća.

1. Izbor Mandatnog povjerenstva
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjedavajući. Kazao je kako Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i 2 člana.
Imenuje se na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika. Kao predsjedavajući predložio je da se imenuje Mandatno povjerenstvo u
sastavu: Alen Herout za predsjednika, Danijel Matina za člana i Milouš Koči za člana.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući je prijedlog dao na glasovanje i on je sa 11 glasova „ZA“ i 1
glasom „SUZDRŽAN“ usvojen, te je donesena slijedeća
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
Izvješće Mandatnog povjerenstva nazočnim vijećnicima pročitao je njegov predsjednik Alen Herout.
Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Končanica objavilo je dana 21. svibnja 2017. godine rezultate a 25. svibnja 2017. godine konačne rezultate
izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica, održanih 21. svibnja 2017. godine.
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Na području Općine Končanica ukupno je upisano 1.954 birača, od čega je glasovanju pristupilo 825 birača, odnosno
42,22%. Od 825 glasačkih listića važećim glasačkim listićima utvrđeno je 791 ili 95,88%, dok je nevažećih listića bilo 34 ili 4,12%.
Na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Končanica sudjelovalo je 6 stranaka sa 3 liste te jedna nezavisna lista i
svi su prešli izborni prag i participiraju u Općinskom vijeću.
Pojedine kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:
1. Koalicijska lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika i
Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati, HDZ-HSS-HSU-HNS, nositeljica liste Ivana Čović, dobila je ukupno
334 glasova ili 42,22%,
2. Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Mladen Herout, dobila je ukupno 178 glasova ili 22,50%,
3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP – nositelj liste Franjo Finek, dobila je ukupno 175 glasova ili 22,12%,
4. Hrvatska stranka prava – HSP, nositelj liste Milouš Koči, dobila je ukupno 104 glasa ili 13,04%.
Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom
vijeću su;
1. Koalicijska lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika
i Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati, HDZ-HSS-HSU-HNS, nositeljica liste Ivana Čović,
2. Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Mladen Herout,
3. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP – nositelj liste Franjo Finek,
4. Hrvatska stranka prava – HSP, nositelj liste Milouš Koči.
Na osnovu članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona o lokalnim izborima, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste
dobile slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću;
1. Koalicijska lista Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke
umirovljenika – HSU i Hrvatske narodne stranke-liberalni demokrati – HNS, dobila je 5 mjesta, te su s liste izabrani:
1. Ivana Čović
2. Alen Herout
3. Zdenko Popovački
4. Želimir Bušić
5. Ivo Matošević
2. Kandidacijska lista grupe birača dobila je 3 mjesta te su s liste izabrani:
1. Mladen Herout
2. Jaroslav Koči
3. Saša Matina
3. Socijaldemokratska partija Hrtvatske – SDP, dobila je 2 mjesta te su s liste izabrani:
1. Franjo Finek
2. Danijel Matina
4. Hrvatska stranka prava – HSP dobila je 1 mjesto te je s liste izabran:
1. Milouš Koči
Na osnovi članka 107. stavka 1. a u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima i članka 20. Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da na provedenim izborima
u Općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova Općinskog
vijeća povećava za 1 mjesto.
Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona o lokalnim izborima, pravo na dodatne članove u Općinskom vijeću
ostvaruju:
1.
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP, nositelj liste Franjo Finek, ostvarila je pravo na 1 mjesto te je s
liste izabran:
1. Trivo Škorić
Na osnovi članka 117. Zakona, utvrđuje se da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću osigurana odgovarajuća
zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda.
Na ovaj način verificiraju se mandati slijedećim vijećnicima: Ivana Čović, Alen Herout, Zdenko Popovački, Želimir Bušić, Ivo
Matošević, Mladen Herout, Jaroslav Koči, Saša Matina, Franjo Finek, Danijel Matina, Milouš Koči i Trivo Škorić.
Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je od izabranih 12 vijećnika, konstituirajućoj sjednici nazočno njih 12, odsutno 0,
opravdano 0, neopravdano 0.
Nitko od izabranih članova Općinskog vijeća nije zatražio mirovanje mandata.
Sastavni dio ovog izvješća su i zapisnici o radu biračkih odbora, zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva, rezultati
izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Končanica te ostali rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine
Končanica.
Kako primjedbi na izvješće nije bilo, predsjedavajući je izvješće Mandatne komisije o provedbi izbora za članove
Općinskog vijeća Općine Končanica, čime su verificirani mandati izabranih 12 vijećnika, dao na glasovanje i ono je
jednoglasno usvojeno te je donesen slijedeći
Z AK L J U Č A K
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o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije
U skladu sa člankom 87. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika
predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. U ovom slučaju sjednicom predsjeda Ivana Čović.
Predsjedavajući je pozvao izabranu vijećnicu Ivanu Čović da zauzme mjesto predsjedavajuće ovom sjednicom do
izbora predsjednika.
Vijećnica Ivana Čović zahvalila se, te prešla na novu podtočku ove točke a to je davanje svečane prisege
novoizabranih članova Općinskog vijeća Općine Končanica. Pozvala je sve nazočne vijećnike da ustanu te im pročitala tekst
svečane prisege i zatim svakog ponaosob prozvala da da prisegu i potpiše tekst svečane prisege.
Kada je navedeno učinjeno, prešlo se na slijedeću točku dnevnog reda.
3.

Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
Predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović je kazala kako se Komisija za izbor i imenovanja sastoji od predsjednika i 2
člana. Predsjednik i članovi biraju se na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika te pozvala nazočne da daju prijedlog.
Predsjedavajuća je dala prijedlog da se u Komisiju izaberu Ivana Čović za predsjednicu, Saša Matina za člana i Trivo Škorić za
člana.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović je prijedlog imenovanja za izbor
predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja dala na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
slijedeća
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova komisije za izbor i imenovanja
4.

Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović kazala je kako prema sadašnjem Statutu Općine Končanica, predstavničko
tijelo ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika.
Kao predsjednica Komisije za izbor i imenovanja predložila je da se za predsjednika Općinskog vijeća Općine
Končanica izabere Zdenko Popovački.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović je prijedlog za izbor predsjednika dala
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća
O D L U K A
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica
Kao predsjednica Komisije za izbor i imenovanja predložila je da se za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine
Končanica izaberu Želimir Bušić i Jaroslav Koči.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajuća vijećnica Ivana Čović je prijedlog za izbor dva potpredsjednika dala
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća
O D L U K A
o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica
Predsjedavajuća vijećnica konstatira da je izabran predsjednik i dva potpredsjednika čime je konstituirano ovo
predstavničko tijelo te je čestitala novoizabranom predsjedniku i pozvala ga da nastavi sa vođenjem sjednice.
Novoizabrani predsjednik uvodno se zahvalio svima na danoj podršci u svoje ime i u ime svojih zamjenika. Isto
tako pozdravio je izabranog Općinskog načelnika i njegove zamjenike te kazao kako će suradnja biti dobra za dobrobit ove Općine.
Nakon toga predložio je da se dopuni dnevni red ove 1. (konstituirajuće) sjednice sa slijedećim točkama dnevnog
reda:
5. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
6. Izbor Komisije za financije i proračun
7. Izbor Komisije za mjesnu samoupravu
8. Izbor Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja
9. Izbor Komisije za predstavke i žalbe
10. Razmatranje oko uklanjanja građevine nedovršenog Mjesnog doma u Daruvarskom Brestovcu
Pozvao je izabrane vijećnike da daju prijedlog za dopunu ovog dopunjenog dnevnog reda. Kako dopuna više nije
bilo, predsjednik je prijedlog dopunjenog dnevnog reda dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te se prešlo na točku 5.
dnevnog reda.
5.

Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. Predsjednica
Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost imenuju Zdenko Popovački
za predsjednika te Jaroslav Koči i Želimir Bušić za članove.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
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O D L U K A
o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
6.

Izbor Komisije za financije i proračun
Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. Predsjednica
Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za financije i proračun imenuju Ivana Čović za predsjednicu te Mladen
Herout i Franjo Finek za članove.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za financije i proračun dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova Komisije za financije i proračun
7.

Izbor Komisije za mjesnu samoupravu
Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. Predsjednica
Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za mjesnu samoupravu imenuju Ivo Matošević za predsjednika te
Jaroslav Koči i Franjo Finek za članove.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za mjesnu samoupravu dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu
8.

Izbor predsjednika i članova Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja
Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. Predsjednica
Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za dodjelu odlikovanja i priznanja imenuju Zdenko Popovački za
predsjednika te Saša Matina i Želimir Bušić za članove.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za dodjelu odlikovanja i
priznanja dao na glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ usvojen te je donesena
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja
9.

Izbor predsjednika i članova Komisije za predstavke i žalbe
Predsjednik je pozvao predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. Predsjednica
Komisije za izbor i imenovanje predložila je da se u Komisiju za predstavke i žalbe imenuju Alen Herout za predsjednika te Mladen
Herout i Danijel Matina za članove.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za predstavke i žalbe dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i žalbe
10.

Razmatranje oko uklanjanja građevine nedovršenog Mjesnog doma u Daruvarskom Brestovcu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je čestitao svim izabranim vijećnicima, svojim zamjenicima te zamolio
za suradnju za dobrobit žitelja naše općine. Sve što je sporno, spreman je razmotriti sa svim stranama u predstavničkom tijelu.
Većina prijedloga dolazi iz izvršnog tijela. Naš proračun je jedan od manjih i u sklopu toga moramo se i uklopiti sa svojim zahtjevima.
Na zadnjoj sjednici prošlog saziva razgovaralo se o uklanjanju građevine nedovršenog mjesnog doma u Daruvarskom Brestovcu.
Postoji opasnost od samourušavanja a samim time i opasnosti po građane ukoliko se zateknu u tom dijelu. Shodno tome prikupljali
smo ponude. Jedna je bila preko 300.000,00 kuna, druga je bila blizu 200.000,00 kuna a treća, za koju smatramo da je najpovoljnija
da se kroz materijal naplati sanacija navedenog nedovršenog doma. Nama ostaje samo očišćeno zemljište. Najgore je što s time
moramo neštonapraviti. Sanacija bi bila jako skupa a sredstava za to nema. Predlaže da se prihvati ova ponuda za uklanjanje
nedovršenog mjesnog doma u Daruvarskom Brestovcu.
Vijećnik Franjo Finek upitao je o kojoj se firmi radi i koja je cijena.
Općinski načelnik je kazao kako se radi o firmi iz Zagreba Bio građa Jadro j.d.o.o. a cijena uklanjanja je kroz
materijal od urušavanja. Isto tako obvezali su se i riješiti dio krovišta koji se nadovezuje na dom i poslovni prostor trgovine
„Gavranović“. Isto tako predana je prijava početka uklanjanja građevine. Mjesni odbor Daruvarski Brestovac je isto tako donio
zaključak da se navedeni dio ukloni pa predlaže da i ovo tijelo donese zaključak o uklanjanju nedovršenog dijela mjesnog doma u
Daruvarskom Brestovcu.
Vijećnik Milouš Koči upitao je da li se navedeni dio mogao dati u koncesiju.
Općinski načelnik je kazao kako se nitko nije javio.
Vijećnik Ivo Matošević predložio je da se ujedno uruše i borovi, koji se nalazi kod nedovršenog mjesnog doma.
Općinski načelnik je kazao kako o navedenom nije se razgovaralo pa kako odluči Mjesni odbor Daruvarski
Brestovac.
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Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog uklanjanja nedovršenog mjesnog doma u
Daruvarskom Brestovcu prema najpovoljnijoj ponudi dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o uklanjanju dijela poslovne zgrade u Daruvarskom Brestovcu

Kako je iscrpljen dnevni red a pitanja nije bilo, sa ovime se novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Općine
Končanica zahvalio gosp. Simi Kurušić ispred Ureda državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, sazivaču ove sjednice,
novoizabranim vijećnicima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 1. (konstituirajuće) sjednice
Općinskog vijeća Općine Končanica u 20:46 sati.
Zapisničar:

SUPREDSJEDATELJI:
Ispred Ureda državne uprave u

________________
/Oto Janda/

Bjelovarsko-bilogorskoj županij:
__________________________
/Simo Kurušić, dipl.iur./
Novoizabrani predsjednik
Općinskog vijeća Općine Končanica:
__________________________
/Zdenko Popovački/

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 333-01/17-01/03
URBROJ: 2111/02-01-17-1
Končanica, ___. kolovoz 2017.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 31. Statuta
Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće
Općine Končanica na svojoj 2. sjednici, održanoj dana __. kolovoza 2017. godine donosi
P R A V I L N I K
o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga jednostavne vrijednosti
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih
sredstava Općine Končanica kao javnog naručitelja, ovom se Odlukom uređuju postupci koji prethode stvaranju
ugovornih odnosa za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene
vrijednosti do 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.
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Članak 2.
Postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna i nabave radova
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna provode se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 3.
U provedbi postupka jednostavne nabave osim ove Odluke, obvezno se primjenjuju i drugi važeći zakonski i
pod zakonski akti, a koji se odnose na pojedini predmet nabave.
Članak 4.
Postupci nabave roba, radova i usluga iz članka 1. ove Odluke moraju biti u s kladu s Planom nabave.
Plan nabave za proračunsku godinu donosi Općinski načelnik Općine Končanica, u skladu s osiguranim
sredstvima u Proračunu Općine Končanica.
Članak 5.
Dužnosnicima u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa zabranjeno je utjecati na dobivanje poslova ili
Ugovora o javnoj nabavi za nabavu roba, usluga i radova u smislu ove Odluke i/ili na koji drugi način koristiti položaj
dužnosnika kako bi utjecali na nabavu radi postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili
prava, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.
II.

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD
70.000,00 KUNA
Članak 6.
Nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna provodi se izdavanjem
narudžbenice jednom gospodarskom subjektu. Narudžbenicu potpisuje Općinski načelnik.
Iznimno kada se radi o specifičnom predmetu nabave (nabava nefinancijske imovine, intelektualne i osobne
usluge i sl.), odnosi između Općine Končanica kao javnog naručitelja i izvršitelja uredit će se Ugovorom.
Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: javnom naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz
detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku
plaćanja, gospodarskom subjektu/dobavljaču.
Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica može sadržavati sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi,
podatke o jamstvu za izvršenje predmeta nabave, ugovornoj kazni.
O izdanim narudžbenicama obvezno se vodi evidencija.
III.

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI
VEĆE OD 70.000,00 KUNA
Članak 7.
Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave, koju donosi
Općinski načelnik.
Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave sadrži najmanje slijedeće podatke: naziv predmeta nabave,
redni broj predmeta nabave prema Planu nabave, procijenjenu vrijednost nabave, izvor planiranih sredstava, osobe koje
provode postupak nabave (u daljnjem tekstu: ovlašteni predstavnici javnog naručitelja) i popis gospodarskih subjekata
kojima će se uputiti poziv za dostavom ponude.
Članak 8.
Pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna
provode ovlašteni predstavnici javnog naručitelja koje za svaki pojedini postupak nabave imenuje odgovorna osoba
javnog naručitelja Odlukom iz članka 7. ove Odluke.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja imaju slijedeće obveze i ovlasti:
- priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.),
- provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavom ponuda, otvaranje ponuda i sastavljanje
Zapisnika, pregled i ocjena ponuda i sastavljanje Zapisnika),
- utvrđivanje prijedloga o odabiru ili o poništenju postupka nabave na osnovi rezultata pregleda i ocjene
ponuda (u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda).
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Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja, Općinski
načelnik Općine Končanica donosi Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju postupka nabave.
Članak 9.
Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna provodi se pozivom
za dostavom ponuda od najmanje 3 (slovima: tri) gospodarska subjekta. Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i
razini tržišnog natjecanja (odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, zaštita isključivih prava i sl.), poziv za dostavu
ponuda može se uputiti samo 1 (slovima: jednom) gospodarskom subjektu.
Poziv za dostavom ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane
gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, potvrda e-mailom, izvješće o uspješnom slanju telefaksom i sl.).
Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, poziv za dostavom ponuda objavljuje se i na internetskim stranicama
Općine Končanica.
Poziv za dostavom ponuda mora sadržavati: podatke o javnom naručitelju, opis predmeta nabave, procijenjenu
vrijednost nabave bez PDV-a, kriterij za odabir ponude, rok, način i uvjete plaćanja, rok valjanosti ponude, uvjete i
zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, vrstu, sredstvo i uvjete jamstva (ako se traži), rok za dostavu ponude, način
dostavljanja ponude, adresu na koju se ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Rok za dostavu ponude ne smije biti kraći od 8 (slovima: osam) dana od dana upućivanja poziva za dostavu
ponude.
Članak 10.
U pozivu za dostavu ponuda javni naručitelj može odrediti razloge za isključenje ponuditelja, uvjete
sposobnosti ponuditelja (pravne, financijske, tehničke i stručne) te vrstu, sredstvo i uvjete jamstva, a sve u skladu sa
odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 11.
Postupak jednostavne nabave može se poništiti ako:
- postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile
poznate prije,
- postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavom ponuda
da su bile poznate prije,
Postupak jednostavne nabave mora se poništiti ako:
- nije pristigla nijedna ponuda,
- nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda
- je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a manja od pragova za javne
nabave male vrijednosti, osim ako naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva,
- je cijena valjanih ponuda u postupku jednostavne nabave jednaka ili veća od pragova za nabavu male
vrijednosti.
Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, Općinski načelnik Općine Končanica bez
odgode donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.
Članak 12.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, a čije otvaranje nije javno, donosi se Odluka o odabiru
najpovoljnije ponude.
Za donošenje Odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.
Odluka o odabiru postaje izvršna danom donošenja a donosi se u roku 15 dana od dana isteka roka za
dostavu ponuda.
Izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovorni odnos.
Ako je nastanak ugovora uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovorni odnos nastaje u trenutku
pribavljanja suglasnosti.
Odluka o odabiru obvezno sadrži: podatke o javnom naručitelju, predmetu nabave, naziv ponuditelja čije je
ponuda odabrana za sklapanje Ugovora, cijenu nabave bez PDV-a, razloge isključenja ponuditelja, razloge odbijanja
ponuda, datum donošenja Odluke o odabiru i potpis odgovorne osobe.
Članak 13.
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Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave obvezno se
dostavlja svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda
e-mailom i sl.).
Odluka o odabiru objavljuje se na internet stranici Općine Končanica.
Članak 14.
Kriteriji za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ukoliko je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti kriteriji koji obuhvaćaju
kvalitetu, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, datum isporuke i rok isporuke, ili rok
izvršenja i dr., te je u zapisniku o pregledu i ocjeni potrebno obrazložiti izabranu ponudu.
IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o provedbi postupaka nabave, roba, radova i
usluga bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 2/14) i Pravilnik o provedbi postupaka nabave
roba, radova i usluga jednostavne vrijednosti (KLASA: -333-01/17-01/02, URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 18. srpnja
2017. godine).
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“ a
objavljuje se i na internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Zdenko Popovački
OPĆINA KONČANICA
VATROGASNA ZAJEDNICA
OPĆINE KONČANICA
Broj: 01-2017-1
Končanica, 14. ožujak 2016.
Z A P I S N I K
Sa 18. Izborne i redovne Godišnje Skupštine Vatrogasne zajednice Općine Končanica, održane dana 14. ožujka 2017.
godine u prostoru Mjesnog doma u Stražancu, s početkom u 19,30 sati.
Nazočni delegati VZO Končanica: Josip Husak – predsjednik VZO Končanica, Josip Finek – zapovjednik VZO Končanica,
Oto Janda – tajnik VZO Končanica, delegati: Jirko Petrovicki, Emil Finek i Slobodan Davidović ispred DVD-a Končanica; Drahouš
Šusta, Zdeko Popovački i Oto Horina ispred DVD-a Daruvarski Brestovac, Toni Beki, Miroslav Uršan i Zdenko Bokun ispred DVD-a
Šuplja Lipa, Toni Karniš, Mihael Karniš i Željko Zdešić ispred DVD-a Stražanac i Zlatko Bakunić, načelnik Općine Končanica ispred
Općine Končanica.
Odsutni delegati Skupštine: Dražen Pintar ispred DVD Končanica i Mladen Mrazek ispred DVD Daruvarski Brestovac.
Nazočni uzvanici: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Vlado Horvat - predsjednik VZ Grada Daruvara (koji je
ispričao JVP i zapovjednika VZBBŽ), predstavnici VZO Sirač i Đulovac te ostali gosti i uzvanici.
Prije samog početka intonirana je himna Republike Hrvatske a nakon toga i vatrogasna himna.
Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Končanica, Josip Husak, otvara Izbornu i redovnu Skupštinu VZO Končanica,
pozdravlja nazočne uzvanike i sve članove Skupštine te ostale goste i prije samog prelaska na dnevni red poziva sve nazočne da
minutom šutnje odaju počast svim preminulim vatrogascima do sada.
Nakon minute šutnje predsjednik predlaže slijedeći
d n e v n i r e d
1. Otvaranje Skupštine i izbor:
- radnog predsjedništva
- zapisničara
- dva ovjerovitelja zapisnika
- Verifikacijske komisije
2. Izvješće Verifikacijske komisije
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3.
4.

Razmatranje te usvajanje Poslovnika o radu VZO Končanica za mandatno razdoblje 2017-2021. godine
Izvješće o radu VZO Končanica za 2016. godinu
a) Predsjedništva – Zapovjedništva
b) Nadzornog odbora sa osvrtom na financijsko poslovanje
5. Prijedlog Programa rada i financijskog plana VZO Končanica za 2018. godinu
6. Rasprava po izvješćima za 2016. godinu, Programu rada te financijskom planu za 2018. godinu iz točki 4. i 5. te
njihovo usvajanje
7. Izbor tijela VZO Končanica prema prijedlogu Predsjedništva:
a) predsjednika i članova Predsjedništva
b) zapovjednika i članova Zapovjedništva
c) članova Nadzornog odbora
8. Davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku i članovima predsjedništva, zapovjedniku i članovima zapovjedništva
te članovima Nadzornog odbora
9. Izbor predstavnika u Skupštinu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije
10. Pozdravna riječ gostiju
11. Zaključna riječ i završetak rada Skupštine
Ovakav dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen.
AD/1.
Predsjednik je uvodno pozdravio sve nazočne, otvorio ovu Izbornu Skupštinu i za članove radnog predsjedništva osim
predsjednika predložio još Josipa Finek i Tonija Karniš. Za zapisničara je predložio Ota Janda a za ovjerovitelje zapisnika Emila
Finek i Tonija Beki. Za članove Verifikacijske komisije predložio je Emila Finek, Drahouša Šusta i Zdenka Popovački.
Kako drugih prijedloga nije bilo predsjednik je prijedlog dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je izabrano radno
predsjedništvo, zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika te verifikacijska komisija.
AD/2.
Ispred Verifikacijske komisije izvješće je podnio Emil Finek, koji je kazao kako ovoj Izbornoj skupštini od ukupno 18
delegata nazočno njih 16 te ova Izborna Skupština može donositi pravovaljane odluke.
AD/3.
Ovu točku pojasnio je tajnik. Sa Poslovnikom o radu Skupštine za mandatno razdoblje od 2017.-2021. godine upoznao je
nazočne. Poslovnikom su propisane opće odredbe, prava i dužnosti članova Skupštine VZO Končanica, način rada Skupštine VZO
Končanica, obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu VZO Končanica te završne odredbe.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Poslovnika dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te
je donesen Poslovnik o radu Skupštine Vatrogasne zajednice Općine Končanica u mandatnom razdoblju 2017. – 2021. godine.
AD/4.
Za predsjednika i zapovjednika izvješće je dao je zapovjednik. On je kazao kako je VZO aktivno učestvovala u radu VZ
BBŽ, koordinacije Daruvar kao i na svim godišnjim skupštinama DVD-a s našeg područja. Preko zapovjednika DVD-a organizirano je
provođenje preventivnih mjera zaštite od požara. Obilježen je dan vatrogastva - Sv. Florijan odlaskom na svetu misu u Daruvarski
Brestovac, organiziran je odlazak na memorijalni turnir Franjo Doležal koji je održan u Gornjem Daruvaru. VZO Končanica u svojim
redovima ima jednog profesionalnog vatrogasca koji je zaposlen u JVP Daruvar. VZO Končanica zajedno sa Općinom Končanica
sudjeluje na uređenju vatrogasnih domova. Naša dva vatrogasca zajedno sa JPV Daruvar organiziraju posjet djece predškolske dobi
u prostore JVP Daruvar, a sa djelatnicima Državne uprave za zaštitu i spašavanje odlazak u Češku osnovnu školu Josipa Ružičke u
Končanici. VZO nabavlja dijelove za popravak vatrogasnih cisterni a popravak radi zapovjednik VZO Končanica. Osim navedenog
zapovjednik se osvrnuo i na preventivno djelovanje zaštite od požara. VZO Končanica sastoji se od 4 Dobrovoljna vatrogasna
društva. U toku prošle godine tečaj za ispitanog vatrogasca završilo je 25 polaznika, s čime smo ponosni. Odrađeni su liječnički
pregledi. Ostaje nam obnova opreme koja je stara i dotrajala. Opremu popravljaju članovi VZO-a samostalno a u tome im pomaže i
JVP Daruvar. Od intervencija ukupno na našem području u toku 2016. godine bilo je 9 intervencija od čega požar na gospodarskom
objektu (3), požar motornog vozila (2), požar dimovodnog objekta (1) te tehničke intervencije po pozivu (3). Rad sa mladima je dobar
i uspješan jer smo na memorijalnom turniru Franjo Doležal u Gornjem Daruvaru osvojili 3 mjesto Na kraju izrazio je zadovoljstvo sa
postignutim jer skoro sve što je planirano za 2016. godinu je i izvršeno.
Blagajničko izvješće podnio je Oto Janda. On je kazao kako je u toku 2016. godine ukupno prihoda bilo 50.087,57 kuna a
ukupni rashodi iznosili su 81.945,54 kuna. Razlika je u minusu od -31.857,97 kuna. Prijenos iz 2015. godine iznosi ukupno 36.706,15
kuna, što daje ukupni prihod od 4.848,18 kuna od čega 4.758,98 kuna na žiro-računu a 89,20 kuna u blagajni.
Ispred Nadzornog odbora izvješće je podnio Franjo Kotrba, koji je kazao kako je Nadzorni odbor pregledao financijsko
poslovanje te nije naišao na nepravilnosti. Predlaže Skupštini da prihvate izvješća zapovjednika i blagajnika.
Nakon izvješća prešlo se na slijedeću točku.
AD/5.
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Zapovjednik je nazočnima pročitao Plan rada VZO Končanica za 2018. godinu. On se sastoji od provođenja preventivnih
mjera zaštite od požara, sudjelovanjem na svim sastancima Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, aktivnih učešća u
intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, suradnja sa drugim vatrogasnim organizacijama u susjedstvu te sa
VZBBŽ, daljnje osposobljavanje vatrogasnih kadrova, aktivno raditi sa vatrogasnom mladeži, napraviti zajedničku vježbu svih DVD-a,
zajedno sa DVD-ima nastojati pomladiti kadrove, obilježavanje svih vatrogasnih proslava, poslati na obuku predstavnika za
operatera za rad sa vatrogasnom mrežom. Poslati vatrogasce na liječničke preglede (kojima istiće), pomoć u nabavi nove opreme,
nabava 4 svečane odore (za svaki DVD po 1 odora).
Financijski plan za 2018. godinu prezentirao je tajnik Oto Janda. Prijedlog je da se financijski plan za 2018. godinu sastoji
od 50.000,00 kuna prihoda te isto toliko i rashoda.
AD/6.
Predsjednik je izvješća dao na raspravu.
Kako rasprave nije bilo na izvješća, predsjednik je izvješća iz točke 4. i Plan rada i financijski plan VZO za 2018. godinu iz
točke 5. dao na glasovanje i oni su jednoglasno usvojeni.
AD/7.
Prema prijedlogu Predsjedništva i Zapovjedništva sa svoje sjednice, održane 10. ožujka 2017. godine u predsjedništvo se
predlažu: Josip Husak za predsjednika te za članove: Jaroslav Koči, Josip Finek, Zdenko Popovački, Toni Beki, Toni Karniš, Pintar
Dražen, Mladen Mrazek i Oto Janda ispred Općine Končanica.
U Zapovjedništvo se predlažu: Josip Finek za zapovjednika, članovi Zapovjedništva: Emil Finek, Drahouš Šusta, Mihael
Karniš, Mario Bistrički, Slobodan Davidović i Otil Horina.
U Nadzorni odbor predlažu se članovi: Franjo Kotrba, Vencl Geler te Franjo Berečki ispred Općine Končanica.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog sa sjednice Predsjedništva i Zapovjedništva dao na glasovanje i on
je jednoglasno usvojen te je za predsjednika VZO Končanica izabran Josip Husak, za članove Predsjedništva: Jaroslav Koči, Josip
Finek, Zdenko Popovački, Toni Beki, Toni Karniš, Pintar Dražen, Mladen Mrazek i Oto Janda. Za zapovjednika izabran je Josip Finek
a za članove Zapovjedništva: Emil Finek, Drahouš Šusta, Mihael Karniš, Mario Bistrički, Slobodan Davidović i Otil Horina. Za članove
Nadzornog odbora izabrani su: Franjo Kotrba, Vencl Geler i Franjo Berečki.
AD/8.
Predsjednik predlaže da se dosadašnjem predsjedniku, članovima predsjedništva, zapovjedniku, članovima zapovjedništva
i članovima Nadzornog odbora da razrješnica.
Predsjednik je prijedlog dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je dana razrješnica dosadašnjem Predsjedništvu,
Zapovjedništvu i Nadzornom odboru VZO Končanica.
AD/9.
Pod ovom točkom predsjednik je predložio predstavnike u Skupštinu VZ BBŽ. U Skupštinu VZ BBŽ predloženi su
predsjednik i zapovjednik a njihovi zamjenici su zamjenik predsjednika i zamjenik zapovjednika, koji će biti izabrani odmah nakon ove
Skupštine.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su izbrani
delegati i njihovi zamjenici u Skupštinu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije.
AD/10.
Nazočne je pozdravio predstavnik VZO Đulovac Branislav Bijelić, koji je novoizabranima zaželio puno uspjeha u radu i
nadalje dobru suradnju.
Vlado Horvat, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Daruvara, pozdravio je sve nazočne te ispričao nemogućnost
dolaska predstavnika Javne vatrogasne postrojbe Daruvar, njezinog zapovjednika, koji je ujedno i zamjenik zapovjednika VZ BBŽ,
koji je bolestan. On je naglasio kako je zadovoljan što smo imali dobar rad. Opstojnost vatrogastva postaje upitna zbog raseljavanja
mladih ljudi. Novaca nikad dosta za vatrogastvo. Na kraju je zaželio uspješan rad novom rukovodstvu.
Josip Hamp, pozdravio je nazočne ispred VZO Sirač. Izrazio je zadovoljstvo sa svim što je napravljeno za vatrogastvo na
ovom kraju. Kazao je kako su rezultati dobrog rada vidljivi na terenu. Na kraju je poželio sve najbolje novoizabranom rukovodstvu te
pozvao nas na proslavu 125. godinšnjicu DVD-a Sirač, koja će se održati 06. 05. 2017. godine u Siraču.
Općinski načelnik pozdravio je sve ispred Općine Končanica. Kazao je kako je JVP Daruvar ponos ove sredine. Nastavak
je to kvalitetnog rada vatrogastva na ovom području. Izrazio je zadovoljstvo što su se mladi uključili u vatrogastvo, što znači da ono
nastavlja sa radom. Ove godine sredstva treba preusmjeriti na opremu. Do sada se ulagalo u domove. Isto tako treba vršiti
konstantno i edukaciju stanovništva. Na kraju se zahvalio svima koji su na bilo koji način sudjeluju u vatrogastvu, puno zdravlja, više
vježbi i druženja.
AD/11.
Kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik se zahvalio svim nazočnima i zaključio rad ove Izborne i redovne
Skupštine u 20,25 sati.
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Zapisničar:

Ovjerovitelji zapisnika:

____________
/Oto Janda/

1. _________________
/Emil Finek/

Predsjednik:
________________
/Josip Husak/

2. _________________
/Toni Beki/

VATROGASNA ZAJEDNICA
OPĆINE KONČANICA
Končanica 260, 43505 KONČANICA
RNO:
MB: 01484346, OIB: 78479090141
Šifra djelatnosti: 94.99
Končanica, siječanj 2017.
BLAGAJNIČKO IZVJEŠĆE
ZA RADZOBLJE OD 01. 01. - 31. 12. 2016.G
1.
2.

I. PRIHODI
Dotacija iz proračuna Općine Končanica
Prihodi od osiguranja-vatrogasni doprinos
UKUPNO PRIHODI

50.000,00
87,57
50.087,57

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

II. RASHODI
Bankarske usluge
Troškovi susreta Vatrogasne mladeži Koordinacija Gornji Daruvar
Računovodstvene usluge (2015. i 2016. godina)
Dotacija DVD Končanica
Dotacija DVD Daruvarski Brestovac (skupšt.,florijan, proslava, oprema stolovi)
Dotacija DVD Šuplja Lipa
Dotacija DVD Stražanac
Nabava opreme (aparati, odijela, oznake, vatr.godišnjak, vat. odjelo predsjednik)
Osiguranje vatrogasaca
Putni nalozi, gorivo i cestarina
Troškovi izrade makete
Troškovi liječničkog pregleda
Nabava prijenosnog računala i troškovi HT
Ostali troškovi (reprezentacija, izdatnica, isplatnica)
SVEUKUPNI RASHODI

675,25
4.300,00
4.450,00
7.000,00
26.018,21
4.000,00
1.663,75
25.478,91
1.004,53
657,98
2.484,08
1.350,00
2.335,77
527,06
81.945,54

REKAPITULACIJA
PRIHODI
50.087,57
RASHODI
81.945,54
_____________________________________________________
SALDO na dan 31. 12. 2016.
-31.857,97
Donos iz 2015. godine
36.706,15
SVEUKUPNO ZA 2016. GODINU
4.848,18
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Žiro-račun na dan 31. 12. 2016.
U blagajni

Odgovorna osoba:
Josip Husak, predsjednik

4.758,98
89,20

IZVJEŠĆE SASTAVIO:
Oto Janda, tajnik

PRIJEDLOG POVEĆANJA I SMANJENJA POJEDINAČNIH POZICIJA U PRORAČUNU
I UVRŠTENJE U PRORAČUN 2017.
PRIHODI
Plan 2017.
61111
61341
633212
64299
71111

Porez i prirez na doh.od nesamost.rada
Porez na promet nekretnina
Kapitalne pomoći od Ministarstva graditeljstva
Naknada zadrž.nezak.izgrađenih građevina
Poljoprivredno zemljište

RASHODI
311111
311112
313211
313212
313221
313222
313321
313322
32332
32339
323491
323493
3234932
329190
34235
36316
366112
38112
381140
381141
381142
381144
381151
381152
381153
381155
3811910
3811912
381192
381193
381194
381195
381196

Plaće za zaposlene-dužnosnici
Plaće za zaposlene-upravni odjel
Dopr.obveznog zdrav.osig.-dužnosnici
Dopr.obveznog zdrav.osig.-upravni odjel
Dopr.zaštite zdravlja na radu-dužnosnici
Dopr.zaštite zdravlja na radu-upravni odjel
Doprinos zapošljavanja-dužnosnici
Doprinos zapošljavanja-dužnosnici
Tisak-oglasi
Usluge promidžbe i informiranja
Vanjska rasvjeta
Održavanje poljskih cesta i mostova
Održavanje ceste Dar.Brest.-Brest.Brda
Naknada za volonterski rad
Kamate primljenih kredita
Tekuće pomoći Vatrogasnoj zajednici O.K.
Tekuće pomoći osnovnom obrazovanju
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
KUD“Pougarje“Daruvarski Brestovac
Češka beseda Končanica
Češka beseda Daruvarski Brestovac
Tekuće donacije udrugama građana
Tekuće donacije NK“Ribar“Končanica
Tekuće donacije NK“Mladost“Dar.Brestovac
Tekuće donacijeNK“Imsovac“Imsovac
Tek.donacije Streljačko društvo Končanica
Tek.donacije Udruga hrv.vojnih invalida Daruvar
Tek.donacije Udruženje umirovljenika O.K.
Mjesni odbor Imsovac
Mjesni odbor Šuplja Lipa
Mjesni odbor Stražanac
Mjesni odbor Dioš
Mjesni odbor Otkopi

Poveć./smanj.

Novi plan

700.000,00
+400.000,00
1,100.000,00
70.000,00
+140.000,00
210.000,00
+200.000,00
200.000,00
15.000,00
+ 45.000,00
60.000,00
5.000,00
+ 15.000,00
20.000,00
+800.000,00
Plan 2017.
130.000,00
250.000,00
18.000,00
36.400,00
500,00
1.200,00
2.000,00
4.400,00
1.000,00
5.000,00
30.000,00
200.000,00
25.000,00
75.000,00
1.000,00
50.000,00
7.500,00
3.800,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
4.000,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00

Poveć./Smanj.
+ 23.000,00
+ 30.000,00
+ 3.500,00
+ 5.200,00
+ 100,00
+ 200,00
+ 400,00
+ 600,00
+ 2.000,00
+ 5.000,00
+ 30.000,00
+100.000,00
- 20.000,00
+ 20.000,00
+ 2.000,00
+ 30.000,00
+ 70.000,00
+ 16.000,00
+ 10.000,00
+ 20.000,00
+ 20.000,00
+ 20.000,00
+ 40.000,00
+ 70.000,00
+ 20.000,00
+ 20.000,00
+ 2.000,00
+ 8.000,00
+ 20.000,00
+ 30.000,00
+ 10.000,00
+ 10,000,00
+ 10.000,00

Novi plan
153.000,00
280.000,00
21.500,00
41.600,00
600,00
1.400,00
2.400,00
5.000,00
3.000,00
10.000,00
60.000,00
300.000,00
5.000,00
95.000,00
3.000,00
80.000,00
77.500,00
19,800,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
60.000,00
85.000,00
35.000,00
40.000,00
6.000,00
20.000,00
40.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
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3811990 Tek.donacije Udruga narodne zaštite O.K.
42149 Pješačka staza
DOSADAŠNJI PLAN – PRORAČUN 2017.
Povećanje/Smanjenje
NOVI PLAN

3.000,00
300.000,00

+ 2.000,00
5.000,00
+170.000,00
470.000,00
+800.000,00
4,600.000,00
800.000,00
5,400.000,00
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