
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/18-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-18-4 
Končanica, 01. lipanj 2018. 
 
 Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13 i 1/18) i članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 2/13 i 1/18), sazivam 
 

8. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 07. lipanj (četvrtak) 2018. 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 Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Končanica, 

2. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića 
Končanica za 2017. godinu, 

3. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 2017. 
godinu, 

4. Razmatranje te imenovanje mrtvozornika za područje Općine Končanica, 
- Aktualni sat  
 
Materijali za sjednicu dostavljaju se po svim točkama dnevnog reda, a isti se objavljuju i na Internet 

stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.  
 
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 7. 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: 021-05/18-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-18-3 
Končanica, 16. svibanj 2018. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
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 sa 7. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 16. svibnja 2018. 
godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20:30 sati. 
 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - potpredsjednici, 
Čović Ivana, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Saša i Matošević Ivo. 
 Odsutni vijećnici: Franjo Finek i Trivo Škorić – opravdano, Danijel Matina – neopravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 
načelnika, Franjo Berečki – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Marija Kubišta – 
vijećnica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Končanica, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica i novinar NIU Jednota. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u VII 
sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj sjednici nazočno 9 
vijećnika od ukupno 12 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje zapisnik 
sa 6. sjednice. Isti je usvojen bez primjedbi. Nakon toga predložio je slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu i 
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu,  

6. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2017. godine, 
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2017. godinu, 
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2017. godini, 
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2017. godini, 
10. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2017. godini, 
11. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2017. g., 
12. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2017. godinu, 
13. Razmatranje te usvajanje Plana gospodarenja otpadom na području Općine Končanica za 

razdoblje 2017. do 2022. godine, 
14. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika, 
- Aktualni sat 

 Kako dopuna nije bilo, predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen. 
 

1. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu i 
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izvješća 

o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Proračun Općine Končanica za 2017. godinu ostvaren je sa ukupno 5.353.319,49 kuna prihoda i primitaka te 
izvršenih rashoda i izdataka u iznosu od 5.467.668,45 kuna. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i 
izvršenih rashoda i izdataka iznosi 114.348,96 kuna. Novčana sredstva na žiro-računu i blagajni iznose 
164.253,88 kuna. Općina je opterećena u izvještajnom razdoblju dugoročnim zajmom u iznosu od 
1.000.000,00 kuna, koji je otplaćen u iznosu od 233.333,38 kuna, dok ostaje za otplatu 766.666,62 kuna. 
Tekuća proračunska zaliha korištena je u iznosu od 9.547,81 kuna. Potraživanja koja se prenose u 2018. 
godinu iznose 294.846,94 kuna. Nepodmirene proračunske obveze u 2017. godini koje se prenose u 2018. 
godinu iznose 1.580.702,49 kuna a odnose se na plaće djelatnika te razne dobavljače. Sveukupni prihodi i 
primici ostvareni su sa 99,14% u odnosu na plan a rashodi i izdaci ostvareni su sa 101,25% u odnosu na 
plan. 

Općinski načelnik je pojasnio vezano za nepodmirene obveze, koje se odnose na kredit, plaće, 
izgradnju pješačke staze u Končanici i izgradnji mrtvačnice u Šupljoj Lipi. Potrošeno je više ali sa viškom iz 
2016. godine opet prenosimo višak u 2018. godinu. Smatra da je proračun dobro bio isplaniran jer nije bilo 
većih odstupanja. 

Ivana Čović, predsjednica Komisije za financije i proračun, kazala kako je ova Komisija 
razmatrala Izvršenje te predlaže Općinskom vijeću njegovo usvajanje. 
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 

te je donesena 

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju  

Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu 

 

2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2017. godine 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Višak prihoda nad rashodima za prijenos u 2018. godinu iznosi 107.555,14 kuna i 
predlaže se donošenje Odluke o prijenosu u 2018. godinu. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o raspodjeli 

rezultata-sredstava viška prihoda iz 2017. godine dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 

donesena 

Odluka o raspodjeli rezultata-sredstava viška prihoda iz 2017. godine 

 

3. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2017. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog izvješća o izvršenju Socijalnog 

programa za 2017. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 
477.000,00 kuna a ostvaren je sa 513.169,05 kuna. Neke stavke su povećane a neke nisu izvršene jer nije 
bilo potreba. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Socijalnog 

programa za 2017. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Odluke o financiranju Socijalnog programa iz 

Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu 

 

4. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2017. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa kulture u 

2017. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 83.000,00 kuna a 
izvršen je sa 124.464,36 kuna a odnosi se na kulturu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 

Programa kulture u 2017. godini, dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u kulturi 

Općine Končanica za 2017. godinu 

 

5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2017. godini 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Svi vijećnici zajedno sa sazivom dobili su 

prijedlog Odluke o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba udruga. Ovaj program planiran je sa 
128.000,00 kuna a ostvaren je sa 153.664,93 kuna odnosno više za 25.664,93 kuna.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba udruga za 2017. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 

donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba udruga s područja 

Općine Končanica za 2017. godinu 

 

6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Program sporta u 2017. godini 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa 

javnih potreba u sportu za 2017. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je 
sa 220.000,00 kuna a izvršen je sa 253.210,25 kuna odnosno sa 33.210,25 kuna više u odnosu na plan.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 

donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Končanica u 2017. godini 

 

7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2017. godini 
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Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Odluke izvješća o izvršenju Programa 
Mjesnih odbora u 2017. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 
250.000,00 kuna a ostvaren je sa 279.949,71 kuna odnosno sa 29.949,71 kuna više u odnosu na plan a 
ovisno o potrebama Mjesnih odbora. 

 Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 

Programa Mjesnih odbora za 2017. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 

donesena  

Odluka o usvajanju izvršenja Programa financiranja Mjesnih odbora s 

područja Općine Končanica u 2017. godini 

 
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2017. godinu  
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2017. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 
51.000,00 kuna a ostvaren je sa svega 13.677,36 kuna odnosno u manjku od 37.322,64 kuna. Tu se osvrnuo 
na ostvarenje od fizičkih osoba, gdje nije ostvarena niti kuna a privatne šume se ruše i izvoze, uništavaju se 
putovi a od šumskog doprinosa nemamo niti kune.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 

te je donesena  

Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2017. godinu 

 
9. Razmatranje te usvajanje Plana gospodarenja otpadom na području Općine Končanica za 

razdoblje 2017. do 2022. godine 
Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom 

na području Općine Končanica za razdoblje 2017. do 2022. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Ovaj Plan se donosi za 6-ogodišnje razdoblje odnosno do 2022. godine. Ovim planom utvrđeni su 
ciljevi kao i mjere kojima bi se ciljevi trebali postići. Osnovni ciljevi su unaprijediti sustav gospodarenja 
komunalnim otpadom na način da se smanji ukupna količina proizvedenog komunalnog otpada za 5%, 
odvojeno prikupljanje papira, kartona, plastike, stakla, metala, građevinskog otpada idr., unaprijediti sustav 
gospodarenja opasnim otpadom, kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, sanirati lokacije 
onečišćene otpadom (čim se sazna za lokaciju). Kako bi se postigli zacrtani ciljevi potrebno je provesti i 
mjere kao što su osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i dr., sprečavanje odbacivanja otpada u 
okoliš, povođenje izobrazno-informativnih aktivnosti, provedba akcija prikupljanja otpada, nabava opreme 
za odvojeno prikupljanje otpada, nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, zajednička izgradnja reciklažnog 
dvorišta u Daruvaru idr. Za provedbu navedenog utvrđena su i potrebna financijska sredstva te je utvrđen i 
terminski plan provedbe Plana gospodarenja otpadom na području Općine Končanica u razdoblju od 2017. 
do 2022. godine. 

Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik. On je kazao kako će se nabaviti dodatne kante za 
papir i plastiku radi odvajanja otpada na kućnom pragu. Isto tako na zelenim otocima će se zamijeniti 
određeni spremnici, posebno za staklo. Kante za odvojeno prikupljanje otpada bit će čipirane. Zbrinajvanje 
biorazgradivog komunalnog optada provodit će se kroz mjeru kučnog kompostiranja, s obzirom da se radi o 
ruralnom području. Ići će se u nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, da li sami ili u suradnji još sa nekom 
Općinom, vidjet će se. Veliki dio posla ostaje ja komunalnom poduzeću „Darkom“. 

Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali vijećnici, predsjednik je prijedlog Plana 

gospodarenja otpadom Općine Končanica za razdoblje 2017. do 2022. godine dao na glasovanje i on  

je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 

razdoblje 2017.-2022. godine 

 
10. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika 
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Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Zaposlen je od 01. ožujka pročelnik te se predlaže 
povećanje koeficijenta sa dosadašnjih 1,8 na 2,0, a s obzirom na stručnu spremu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika dao na glasovanje i on je jednoglasno 

usvojen te je donesena 

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika 

 
- Aktualni sat  

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica upoznao je nazočne vijećnike sa 
provedenim izborima za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Končanica. Izlaznost je bila od 
16-20%. Slijedeći tjedan bit će konstituirajuće sjednice vijeća. Izbori su održani bez ikakvih problema. U 
Končanici i Daruvarskom Brestovcu bile su dvije liste dok u ostalim Mjesnim odborima bila je samo jedna 
lista.  

Općinski načelnik kazao je kako nas ove godine očekuje puno događanja. Tu su Dožinke, koje 
će se održati u Končanici, susret Brestovaca, koji će se održati u Daruvarskom Brestovcu, Koševna koja će 
se isto tako održati u Daruvarskom Brestovcu, susret limenih glazbi a isto tako krajem listopada održat će se 
Končenske hody, što će ove godine biti obilježeno zajedno i sa Danom Općine. Od Ministarstva regionalnog 
razvoja dobili smo 200.000,00 kuna prema projektu za obnovu poslovne zgrade u Daruvarskom Brestovcu – 
I faza. Isto tako očekujemo odgovor od Ministarstva graditeljstva, gdje smo kandidirali projekt 
modernizacije javne rasvjete.  

Vijećnik Milouš Koči upitao je za stomatologa, da li mu je nađen smještaj. 
Općinski načelnik je kazao kako je stomatologinja došla, našli smo stan i za tjedan dana 

otišla. Novi bi trebao doći sutra i doći će do nas. Za sada stan bi trebao naći u Daruvaru. Na kraju se 
zahvalio svima koji su sudjelovali u izborima za vijeća mjesnih odbora i svima koji rade za dobrobit općine.   
 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se 
svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 21:30 
sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 7. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica. 

 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     

OPĆINA KONČANICA       

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ       

UPRAVNO VIJEĆE       

KONČANICA 341        
         
         
         
KLASA:  400-05/18-01/01       
UR.BROJ:  2111/02-04/1-18-1       
Končanica, 24. 05. 
2018.          
         
         
 Na temelju članka 110. točke 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 
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članka 45.  stavka 1. alineje 5 Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica, Upravno vijeće Češkog dječjeg 
vrtića Končanica na svojoj 3. sjednici, održanoj 25. svibnja 2018. godine, donijelo je  

         
                     FINANCIJSKI PLAN    G O D I Š N J I   I Z V J E Š T A J    
  o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2017. godinu  

OPĆI  DIO         

   
Članak 
1.      

 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu sadrži:  
               -    Bilancu planiranih i izvršenih prihoda i primitaka Financijskog plana za 2017. godinu 

               -    Bilancu planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Financijskog plana za 2017. godinu 

         

   
Članak 
2.      

 Financijski plan Češkog dječjeg vrtića u 2017. godini ostvaren je sa 369.825,00 Kn 
prihoda i primitaka, te izvršenih rashoda i izdataka u iznosu 377.835,00 Kn.    
         

   
Članak 
3.      

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka iznosi  
 8.010,00 Kn minusa, što sa viškom iz 2016. godine od 25.591,00 kuna daje ukupni višak za prijenos 
u 2017. godinu u iznosu od 17.581,00 kuna.      
         

   
Članak 
4.      

 Novčana sredstva na žiro-računu i blagajni iznose 41.377,00Kn.   
         

   
Članak 
5.      

 Potraživanja u 2017. godini, koja su prenesena u 2018. godinu iznose 13.299,00,00 Kn.  
         

   
Članak 
6.       

 Nepodmirene  obveze u 2017. godini koje su prenesene u 2018. godinu   
iznose  23.797,00 Kn a odnose se na:      
              -    plaće djelatnika za 12/2017. godinu   23.661,00   
              -    razni dobavljači s rokom plaćanja u 2017.godini 136,00   
         

   
Članak 
7.       

 Pregled planiranih i izvršenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prikazuje se u  
bilancama godišnjeg obračuna kako slijedi:      

 

PRIHODI I PRIMICI      
         

Raz- Sku- Pod- Odje- Osnovni Plan za Ostvareno Indeks 

red pina sku- ljak račun 2017. 2017. 8/7 
    pina     

Opis 

      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRIHODI POSLOVANJA 353.800,00 369.825,00 104,53 
POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 254.700,00 255.680,00 100,38 

Pomoći iz proračuna 254.700,00 255.680,00 100,38 

6 
63 

633 
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 254.700,00 255.680,00 100,38 
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63311 
Tekuće pomoći iz državnog proračuna 14.700,00 15.680,00 106,67 

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0,00 0,00 #DIV/0! 
63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna 240.000,00 240.000,00 100,00 

PRIHODI OD IMOVINE 100,00 0,00 0,00 
Prihodi od financijske imovine 100,00 0,00 0,00 

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 100,00 0,00 0,00 

64 
641 

6413 
64132 Kamate na depozite po viđenju 100,00 0,00 0,00 

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 99.000,00 105.344,00 106,41 
Prihodi po posebnim propisima 99.000,00 105.344,00 106,41 

Ostali nespomenuti prihodi 99.000,00 105.344,00 106,41 
65264 Participacija roditelja 99.000,00 105.344,00 106,41 

65 
652 

6526 

65269 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 0,00 #DIV/0! 
PRIHODI OD USLUGA I DONACIJA 0,00 8.801,00 #DIV/0! 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba 0,00 8.801,00 #DIV/0! 
Tekuće donacije  0,00 8.801,00 #DIV/0! 6631 
66312 Tekuće donacije od neprofitnih 

organizacija 0,00 0,00 0,00 
  66314 Tekuće donacije ostalih subjekata 0,00 8.801,00 #DIV/0! 

Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 

66 
663 

6632 
66324 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 

UKUPNO 353.800,00 369.825,00 104,53 
 

BILANCA PRIHODA I 
PRIMITAKA       Plan za Ostvareno  Indeks 

SKUPINA           O     P     I     S   2017. 2017. 8/7 
SKUPINA 63 POMOĆ OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 254.700,00 255.680,00 100,38 
SKUPINA 64 PRIHODI OD IMOVINE   100,00 0,00 0,00 
SKUPINA 65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 99.000,00 105.344,00 106,41 

SKUPINA 66 
PRIHODI OD USLUGA I 
DONACIJA   0,00 8.801,00 #DIV/0! 

        UKUPNO 353.800,00 369.825,00 104,53 
 

RASHODI I IZDACI      
         

Raz- Sku- Pod- Odje- Osnovni Plan za Ostvareno Indeks 

red pina sku- ljak račun  2017. 2017. 8/7 
    pina     

Opis 

      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RASHODI I IZDACI 353.800,00 364.162,00 102,93 
RASHODI POSLOVANJA 353.800,00 364.162,00 102,93 

RASHODI ZA ZAPOSLENE 233.221,00 233.221,00 100,00 
311 Plaće (Bruto) 198.994,00 198.994,00 100,00 

  Plaće za redovan rad 198.994,00 198.994,00 100,00 
  

3111 
31111 Plaće za zaposlene 198.994,00 198.994,00 100,00 

Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 #DIV/0! 
Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 #DIV/0! 

312 
3121 

31219 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 #DIV/0! 
Doprinos na plaće 34.227,00 34.227,00 100,00 

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.844,00 30.844,00 100,00 
31321 Doprinosi za obvezno zdravst.osiguranje 29.849,00 30.844,00 103,33 

3 
31 

313 
3132 

31322 Doprinosi za obvezno zdravstveno 
osiguranje zaštite zdravlja na radu 995,00 0,00 0,00 
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Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 
nezaposlenosti 3.383,00 3.383,00 100,00 

3133 

31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 
nezaposlenosti 3.383,00 3.383,00 100,00 

MATERIJALNI RASHODI 118.579,00 129.098,00 108,87 
Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 1.484,00 87,29 

Službena putovanja 500,00 204,00 40,80 
32111 Dnevnice za službeni put 0,00 0,00 0,00 

3211 

32115 Prijevoz na službenom putu 500,00 204,00 40,80 
Stručno usavršavanje zaposlenika 1.200,00 1.280,00 106,67 

321 

3213 
32131 Seminari i savjetovanja 1.200,00 1.280,00 106,67 

Rashodi za materijal i energiju 72.500,00 80.551,00 111,10 
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.000,00 4.540,00 113,50 
32211 Uredski materijal 3.000,00 4.540,00 151,33 

3221 

32212 Literatura (časopisi, glasila, knjige i ostalo) 1.000,00 0,00 0,00 
Materijal i sirovine 35.500,00 57.125,00 160,92 
32224 Prehrana 28.500,00 25.030,00 87,82 

32 

322 

3222 

32225 Roba (materijal za čišćenje i održavanje) 7.000,00 32.095,00 458,50 
Energija 18.000,00 12.298,00 68,32 
32231 Električna energija 5.000,00 11.847,00 236,94 

3223 

32233 Plin 13.000,00 451,00 3,47 

  

3225 Sitni inventar 14.000,00 5.384,00 0,00 
   32251 Sitni inventar 14.000,00 5.384,00 0,00 
 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.000,00 1.204,00 0,00 
    

32271 
Službena, radna i zaštitna odjeća 
i obuća 1.000,00 1.204,00 0,00 

Rashodi za usluge 38.829,00 45.780,00 117,90 
Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.300,00 2.893,00 125,78 
32311 Usluge telefona i telefaksa 2.000,00 2.893,00 144,65 

3231 

32313 Usluge pošte 300,00 0,00 0,00 
Usluge promidžbe i informiranja 0,00 75,00 #DIV/0! 3233 
32331 Elektronski mediji 0,00 0,00 0,00 

  32334 Promidžbeni materijal 0,00 75,00 #DIV/0! 
Komunalne usluge 629,00 2.520,00 400,64 3234 
32342 Komunalne usluge-odvoz smeća 629,00 2.520,00 400,64 
Zdravstvene i veterinarske usluge 3.500,00 3.380,00 96,57 3236 
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni 

pregledi zaposlenika 3.500,00 3.380,00 96,57 
3237 Intelektualne i osobne 

usluge    32.400,00 36.912,00 113,93 
  32372 Ugovori o djelu i 

računovodstvene usluge 32.400,00 36.912,00 113,93 
Računalne usluge  0,00 0,00 #DIV/0! 

323 

3238 
32381 Usluge ažuriranja računalnih 

baza  0,00 0,00 #DIV/0! 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.550,00 1.283,00 23,12 

Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 3292 
32923 Premije osiguranja zaposlenih 0,00 0,00 0,00 

3293 Reprezentacija 550,00 0,00 0,00 
  32931 Reprezentacija 550,00 0,00 0,00 

Pristojbe i naknade 0,00 1.283,00 #DIV/0! 

  

329 

3295 
32951 Pristojbe i naknade 0,00 1.283,00 #DIV/0! 

    3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 

  

      32991 Rashodi protokola (vijenci, 
cvijeće,svijeće) 1.000,00 0,00 0,00 
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      32999 Ostali rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 
FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 1.843,00 92,15 

Ostali financijski rashodi 2.000,00 1.843,00 92,15 
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00 1.663,00 83,15 
  34311 Usluge banaka  0,00 0,00 #DIV/0! 
  34312 Usluge platnog prometa 2.000,00 1.663,00 0,00 

Ostali nespomenuti financijski izdaci 0,00 180,00 0,00 

34 
343 

3434 
34349 Ostali nespomenuti financijski 

izdaci -kamate 0,00 180,00 0,00 
 

UKUPNO 353.800,00 364.162,00 102,93 
 

BILANCA 
RASHODA I 
IZDATAKA       Plan za  Ostvareno  Indeks 

SKUPINA   O     P     I     S       2017. 2017. 8/7 

SKUPINA   31 
RASHODI ZA 
ZAPOSLENE   233.221,00 233.221,00 100,00 

SKUPINA   32 MATERIJALNI RASHODI 118.579,00 129.098,00 108,87 

SKUPINA   34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 1.843,00 92,15 
        UKUPNO 353.800,00 364.162,00 102,93 
         
         

     
                   Članak 
8.    

   Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na   
 oglasnoj ploči Češkog dječjeg vrtića.     
         
         
         
      Predsjednik Upravnog vijeća 
                Kubišta Marija   

 
 
 
OPĆINA KONČANICA 

VATROGASNA ZAJEDNICA 

    OPĆINE KONČANICA 

 

Broj: 1-2018 
Daruvarski Brestovac, 17. ožujak 2018. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 Sa  19. redovne Godišnje Skupštine Vatrogasne zajednice Općine Končanica, održane dana 17. 
ožujka 2018. godine u prostoru Češkog doma u Daruvarskom Brestovcu, s početkom u 20,00 sati. 
 Nazočni: Josip Husak – predsjednik VZO Končanica, Josip Finek – zapovjednik VZO Končanica, 
Oto Janda – tajnik VZO Končanica, delegati: Jaroslav Koči, Jirko Petrovicki i Emil Finek ispred DVD-a 
Končanica, Drahouš Šusta, Zdenko Popovački i Oto Horina ispred DVD-a Daruvarski Brestovac, Toni Beki, 
Miroslav Uršan i Mario Bistrički ispred DVD-a Šuplja Lipa i Franjo Berečki ispred Općine Končanica. 
 Odsutni članovi Skupštine: Toni Karniš, Mihael Karniš i Željko Zdešić ispred DVD-a Stražanac i 
Mladen Mrazek ispred DVD-a Daruvarski Brestovac. 
 Nazočni uzvanici: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Đuro Petrić – predsjednik 
Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, Zdenko Brandeis – zapovjednik Javne vatrogasne 
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postrojbe Grada Daruvara i VZ Grada Daruvara, predstavnici VZO Dežanovac, Đulovac,  i Sirač 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 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, pozdravna riječ predsjednika, izbor zapisničara i dva 

     ovjerovitelja zapisnika, 

2.   Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica u 2017. godini; 
a) predsjednika – zapovjednika, 
c) blagajnika, 
d) nadzornog odbora, 

3.  Rasprava po izvješćima iz točke 2. te njihovo usvajanje, 
4.  Utvrđivanje programa rada i financijskog plana VZO Končanica za 2019. godinu 
     i njihovo usvajanje, 
5.  Rasprava po izmjena i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu i njihovo 

     usvajanje, 

6.  Pozdravna riječ gostiju, 

7.  Slobodna riječ i završetak rada Skupštine. 
Ovakav dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen. 

 
 AD/1. 

 Predsjednik je kazao kako je ovoj redovnog godišnjoj Skupštini od ukupno 17 izaslanika nazočno 
njih 13, te se mogu donositi odluke. Kako je dio ove točke apsolviran ostaje nam još izbor zapisničara i dva 
ovjerovitelja zapisnika. Za zapisničara predlaže Otu Janda a za ovjerovitelje zapisnika Toni Beki i Vencl 
Geler. 
 Kako drugih prijedloga nije bilo predsjednik je prijedlog dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je za zapisničara izabran Oto Janda a za ovjerovitelje zapisnika Toni Beki i Vencl Geler. 
 
 AD/2.  

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. Obilježen je dan vatrogastva - Sv. Florijan, bili smo domaćini memorijalnog turnira Franjo 
Doležal koji je održan u Daruvarskom Brestovcu. VZO Končanica u svojim redovima ima jednog 
profesionalnog vatrogasca koji je zaposlenik JVP Daruvar, i zajedno sa djelatnicima JVP Daruvar se 
dislocira na priobalje. Vršena je edukacija školske djece, kako u Vrtiću tako i u Češkoj osnovnoj školi u 
Končanici. Preventivno djelovanje isto tako je provođeno. Vatrogasni kadrovi i oprema isto tako su 
spomenuti u izvješću. Kazano je kako je oprema zastarjela i treba je obnoviti. Nedostaje mladih školovanih 
vatrogasaca koji bi nastavili sa djelovanjem vatrogastva na našem području. U toku ove godine pristupilo se 
školovanju vatrogasnih kadrova i uspješno je tečaj završilo 25 polaznika. Na kraju se zapovjednik osvrnuo 
na intervencije kojih je na našem području bilo 13 i to 8 intervencije požara  te 3 tehničke intervencije i sve 
je odradila Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara a na jednoj je sudjelovao DVD Končanica sa 
navalnim vozilom i 4 vatrogsca. Rad sa mladima kontinuirano se nastavlja. Pokazatelj toga je i sudjelovanje 
na 8. memorijalu Franjo Doležal, čiji smo bili domačini i koji je održan u Daruvarskom Brestovcu. 
 Blagajničko izvješće podnio je Oto Janda. On je kazao kako je u toku 2017. godine ukupno prihoda 
bilo 117.829,65 kuna a ukupni rashodi iznosili su 107.995,40 kuna. Razlika sa donosom iz 2016. godine 
iznosi 14.682,43 kuna od čega 13.963,93 kuna na žiro-računu a 718,50 kuna u blagajni. 
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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. Kratko se osvrnuo na međuljudske odnose unutar vatrogastva a i šire. 

Nakon izvješća prešlo se na slijedeću točku. 
 
 AD/3. 

 Predsjednik je izvješća dao na raspravu.  
Kako rasprave nije bilo na izvješća, predsjednik je izvješća iz točke 2. dao na glasovanje i oni su 

jednoglasno usvojeni.  
 

AD/4. 

 Zapovjednik je nazočnima pročitao Plan rada VZO Končanica za 2019. 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, osposobljavanje 
vatrogasnih kadrova, odazvati se na dislokaciju na Jadranu, aktivno raditi sa vatrogasnom mladeži, napraviti 
zajedničku vježbu svih DVD-a, zajedno sa DVD-ima nastojati pomladiti kadrove i educirati za zvanje 
vatrogasac i osposobljavanje za interventnu postrojbu, redovito obavljanje liječničkih pregleda, nabava 
opreme i ostalo. 
 Financijski plan nazočnima je pročitao tajnik Oto Janda. Ukupno se u 2019. godini planiraju prihodi 
u iznosu od 81.000,00 kuna a u istom iznosu planiraju se i rashodi.  
 Kako rasprave po ovom planu rada i financijskom planu nije bilo, predsjednik je prijedlog Plana 
rada i financijskog plana VZO Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen. 
 

AD/5. 

Prijedlog izmjena Financijskog plana za 2018. godinu pročitao je tajnik Oto Janda. Predlaže se 
povećanje kako u prihodovnoj tako i u rashodovnoj strani sa dosad planiranih 50.000,00 kuna na 81.000,00 
kuna. Razlog tome je što je u proračunu Općine Končanica za 2018. godinu predviđen iznos za rad VZO 
Končanica u iznosu od 80.000,00 kuna. 
 Predsjednik je prijedlog dao na raspravu no kako rasprave nije bilo, predsjednik je prijedlog Izmjena 
Financijskog plana VZO Končanica za 2018. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen. 
 
 AD/6. 

Nazočne je pozdravio Đuro Petrić, predsjednik Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske 
županije. On je kazao kako na nivou Županije djeluje 167 Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Kazao je kako 
je dobro što smo na ovom području zajednički osnovali Javnu vatrogasnu postrojbu i ona u suradnji sa 
Dobrovoljnim vatrogasnim društvima izvrsno djeluje. Ovo područje je najbolje rješeno sa vatrogastvom 
(područje Daruvara). Kazao je kako postoje mjesta na županiji gdje nema tko zaprimiti dojavu o požaru, 
nesreći ili nekom drugom događaju. Isto tako kazao je kako je bitan čimbenik i rad sa mladima, jer ako nema 
mladih vatrogastvo zamire i gasi se. Tamo gdje ima vatrogasaca preventivno se djeluje. Kratko se osvrnuo 
na novi prijedlog Zakona o vatrogastvu. Dosadašnji sustav zapovijedanja nije dobro funkcionirao. Novim 
ustrojem se planira da HVZ objedini sve vatrogasne postrojbe  odnosno cijelokupne vatrogasne operativne 
snage. Financiranje bi bilo iz decentraliziranih sredstava. Planirane su i olakšice za poslodavce koji imaju 
operativne vatrogasce kao svoje zaposlenike. Svaki DVD bi trebao imati tajnika za praćenje operativnog 
sustava. „Vatrogasna mreža“. Na kraju zaželio puno uspjeha u daljnjem radu.  

Zdenko Brandeis – zapovjednik JVP Grada Daruvara pozdravio je sve ispred vatrogasaca Daruvara. 
Kazao je da bez obzira na sredstva sve se odradilo i svi su zadovoljni. U jednoj smjeni u JVP radi 5 
vatrogasaca. Potrebno je osposobljavanje mladih vatrogasaca. Na prijedlog novog zakona o vatrogastvu 
kazao je kako on ne gleda opći interes već pojedinačni. Težnja je da je dobra sinergija između dobrovoljaca 
i profesionalnih vatrogasaca. Općenito je skupa vatrogasna oprema i njezino održavanje. Potrebno je 
postavit vatrogastvo na prave noge. Imat ćemo financijska sredstva ali nećemo imati mladih vatrogasaca. 

Josip Hamp pozdravio je sve ispred Vatrogasne zajednice Općine Sirač.  
Božidar Nikolić pozdravio je nazočne ispred Vatrogasne zajednice Općine Đulovac.  
Općinski načelnik je kazao kako problem vatrogasaca traje i nada se da rješenju. Iz Općine se 

izdvajaju sredstva za vatrogastvo, za nabavu opreme, osposobljavanje, održavanje prostora, opreme i drugo 
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što je potrebno. Isto tako potrebna je bolja suradnja sa svima (školom, vrtićem, ostalim udrugama). Na kraju 
zahvalio se svima te zaželio puno uspjeha u daljnjem radu Vatrogasnoj zajednici Općine Končanica. 
 

 AD/6. 

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik se zahvalio svim nazočnima i zaključio rad ove 
redovne Skupštine u 21,15 sati. 
 
 
Zapisničar:    Ovjerovitelji zapisnika:    Predsjednik: 
 
____________   1.  _________________  ________________ 
/Oto Janda/           /Toni Beki/          /Josip Husak/ 
 
     2. _________________ 
              /Vencl Geler/ 
 
 

 
 
      

      
      
         VATROGASNA ZAJEDNICA     
              OPĆINE KONČANICA     
Končanica 260, 43505 KONČANICA     
RNO: 0016934     
MB: 01484346, OIB: 78479090141     
Šifra djelatnosti: 94.99     
      
Končanica, siječanj 2018.     
      
                                   BLAGAJNIČKO IZVJEŠĆE    
                         ZA RADZOBLJE OD 01. 01. - 31. 12. 2017.G   
      
 I. PRIHODI     
1. Dotacija iz proračuna Općine Končanica    95.385,50 
2. Prihodi od osiguranja-vatrogasni doprinos    34,15 
3. Prihod od povezanih neprof.organizacija (VZG, VZO- susret mladeži)  22.410,00 
 UKUPNO PRIHODI    117.829,65 
      
      
 II. RASHODI     
1. Bankarske usluge    803,35 
2. Troškovi susreta Vatrogasne mladeži Koordinacija - Daruvarski Brestovac) 29.092,29 
3. Troškovi združene vatrogasne vježbe    1.588,66 
4. Računovodstvene usluge     2.450,00 
5. Dotacija DVD Končanica    22.300,00 
6. Dotacija DVD Daruvarski Brestovac    7.000,00 
7. Dotacija DVD Šuplja Lipa     2.000,00 
8. Dotacija DVD Stražanac     2.902,56 
9. Uredski materijal    210,00 

10. 
Nabava opreme (aparati, odijela, oznake, vatr.godišnjak, vat. odjelo 
predsjednik) 23.610,00 

11. Ostali nespomenuti rashodi (seminari, edukacije, članarine i dr.)  1.843,03 
12. Putni nalozi, gorivo i cestarina    1.173,97 
13. Usluge pošte i telefona    2.113,27 
14. Dane donacije (DVD Sirač)    500,00 
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15. Liječnički pregledi    7.650,00 
16. Reprezentacija    2.758,27 
 SVEUKUPNI RASHODI    107.995,40 
      
      
REKAPITULACIJA     
PRIHODI 117.829,65    
RASHODI 107.995,40    
_____________________________________________________   
SALDO na dan 31. 12. 2017. 9.834,25    
Donos iz 2016. godine 4.848,18    
SVEUKUPNO ZA 2017. GODINU 14.682,43    
Žiro-račun na dan 31. 12. 2017. 13.963,93    
U blagajni 718,50    
      
 POTRAŽIVANJA 0,00    
 OBVEZE 0,00    
      

 Odgovorna osoba: 
IZVJEŠĆE 
SASTAVIO:   

 Josip Husak, predsjednik Oto Janda, tajnik   
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