REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2111/02-01-18-5
Končanica, 27. srpanj 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
9. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
za 02. kolovoz (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 donošenje suglasnosti na projekt o ulasku u adaptaciju poslovne zgrade u
Daruvarskom Brestovcu – II etapa,
2. Razmatranje te donošenje suglasnosti na projekt o ulasku u modernizaciju mjesnih domova u
Otkopima, Stražancu i Imsovcu (grijanje),
3. Razmatranje te donošenje izmjena i dopuna Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na području
Općine Končanica te određivanju cijene ukopa,
- Aktualni sat
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točki 3. dnevnog reda, dok će se ostale točke pojasniti na
samoj sjednici, a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 8. 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: 2111/02-01-18-4
Končanica, 07. lipanj 2018.
Z A P I S N I K

sa 8. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 07. lipnja 2018. godine
u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20:30 sati.
Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić - potpredsjednik, Čović Ivana,
Finek Franjo, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo.
Odsutni vijećnici: Jaroslav Koči – 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 i Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Končanica.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u VII
sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj sjednici nazočno 11
vijećnika od ukupno 12 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje zapisnik
sa 7. sjednice. Isti je usvojen bez primjedbi. Nakon toga predložio je slijedeći
d n e v n i
r e d
4. Razmatranje te usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Končanica,
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića
Končanica za 2017. godinu,
6. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 2017.
godinu,
7. Razmatranje te imenovanje mrtvozornika za područje Općine Končanica,
- Aktualni sat
Kako dopuna nije bilo, predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i on je jednoglasno
usvojen.
1. Razmatranje te usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Končanica
Ovu točku uvodno je pojasnio Dalibor Tomašek, pročelnik. Prijedlog Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica dobili su svi
vijećnici na e-mail adrese te je stavljen na javni uvid putem internet stranica Općine Končanica. Ukupna
površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Končanica iznosi 1.928,4495 ha.
Dosadašnjim raspolaganjem obuhvaćeno je ukupno 1.724,8560 hektara, od čega u zakupu je 12,3780 ha,
dugogodišnjem zakupu i zakupu za ribnjake 1.362,1684 ha, u koncesiji 148,3239 ha te na privremenom
korištenju 201,9857 ha. Prema sumarnom pregledu površina, površine određene za povrat iznose 38,8372
ha, površine za prodaju ne planiranju se do sređivanja, za zakup predviđa se 498,0771 ha, površine za zakup
za ribnjake iznose 1.391,5352 ha. Zajedničkih pašnjaka te za ostale namjene ne predviđaju se površine.
Nadalje slijedi razrada programa gdje se nalaze zemljopisni podaci o Općini Končanica, gospodarenje
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Končanica, ukupne površine
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, podaci o dosadašnjem raspolaganju
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, površine predviđene za zakup, površine
određene za prodaju, površine određene za povrat, površine određene za zakup za ribnjake, površine
određene za zakup zajedničkih pašnjaka, površine određene za ostale namjene te na kraju prilozi, koji su
sastavni dio Programa. Maksimalna površina za zakup predlaže se od 300 hektara.
Zamjenik načelnika Drahoslav Herout upitao je što je sa zemljom što radi Poljodar d.o.o., da
li ulazi u Program, na što je dobio potvrdan odgovor.
Vijećnik Franjo Finek upitao je tko su privremeni korisnici državnog poljoprivrednog
zemljišta, na što je dobio odgovor kako se radi velikim dijelom i fizičkim osobama odnosno obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima.
Vijećnik Ivo Matošević upitao je za produženje ugovora, na koga se to odnosi.
Dalibor Tomašek, pročelnik, je kazao kako se to odnosi na osobe kojima je u toku ove godine
istekao ugovor o privremenom korištenju te sukladno zakonu omogućeno je produženje na dvije godine
privremenog korištenja odnosno do raspisivanja natječaja za zakup.
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Općinski načelnik je kazao kako je mogućnost ukupno 25% od ukupnih površina može se
predvidjeti za prodaju. Do sređivanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, kao i zainteresiranosti samih
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ovo za sada nije planirano. Ukoliko se ukaže potreba pristupit
ćemo izmjenama Programa.
Zamjenik načelnika Drahoslav Herout upitao je što je sa kriterijima.
Pročelnik je kazako kako je Program samo osnova a kriteriji će biti propisani kod samog
natječaja.
Vijećnik Trivo Škorić upitao je za okrupnjavanje zemljišta.
Pročelnik je kazao kako će biti raspisan natječaj za navedeno ali moramo prvo izmijeniti
Program.
Zamjenik načelnika Drahoslav Herout upitao je zašto Program nije dostavljen zajedno sa
sazivom.
Pročelnik je kazao kako je on bio na javnom uvidu i do sada su se mogle dati primjedbe i
prijedlozi, ali je dostavljen svima na e-mail i objavljen je na internet stranici Općine Končanica. Još uvijek
se mogu dati primjedbe i prijedlozi. Vezano za raspisivanje natječaja osnovat će se povjerenstvo koje će
pripremati prijedloge javnog natječaja.
Općinski načelnik je kazao kako je Zakonom propisano donošenje Programa a kod
raspisivanja natječaja utvrđuju se kriteriji. Na kraju predstavničko tijelo raspisuje natječaj.
Potpredsjednik Želimir Bušić kazao je kako je ovo formalni akt. Daleko su važniji kriteriji,
koji će se utvrditi kod samog prijedloga natječaja.
Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća kazali su kako ukoliko ne donesemo ovaj
Program, Program raspolaganja je dužna donijeti Županija, kojoj onda pripadaju i prihodi s te osnove.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Končanica dao
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Končanica
2. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića
Končanica za 2017. godinu
Ovu točku uvodno je pojasnila Marija Kubišta, predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg
vrtića Končanica. Prijedlog izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za
2017. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Financijski plan Češkog dječjeg vrtića u 2017.
godini ostvaren je sa 369.825,00 kuna prihoda. Rashodi su ostvareni sa ukupno 377.835,00 kuna. Plan
prihoda i rashoda iznosio je 353.800,00. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i
izdataka iznosi 8.010,00 kuna, što sa viškom iz 2016. godine od 25.591,00 kuna daje ukupni višak od
17.581,00 kuna za prijenos u 2018. godinu. Novčana sredstva na žiro-računu i blagajni iznose 41.377,00
kuna. Potraživanja u 2017. godini iznosi 13.299,00 kuna i prenose se u 2018. godinu. Nepodmirene obveze
na kraju 2017. godine iznosi 23.797,00 kuna i odnose se na plaće djelatnika za 12/2017. godinu i razni
dobavljači. Pojašnjenje je dano po pojedinim stavkama.
Kraće pojašnjenje dao je Oto Janda, službenik. Vijećnicima je dostavljeno izvješće i izvršenju
bez konta 4- nabava dugotrajne imovine, što je naknadno ispravljeno ali ispravak nije dostavljen
vijećnicima, zbog kratkoće roka.
Općinski načelnik je kazao kako je novo izvješće trebalo biti dostavljeno svima, mada ono ne
donosi ništa novo. Kod budućih točaka dnevnog reda, koje se odnose na Vrtić obvezno je pozvati na
sjednicu ravnateljicu.
Predsjednik Općinskog vijeća kazao je kako ubuduće neće se stavljati točke dnevnog reda što
se odnose na Vrtić ako sjednici ne bude nazočila ravnateljica.
Nakon kraće rasprave između vijećnika i predsjednice Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića
Končanica, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića
Končanica za 2017. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći
Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana
Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2017. godinu
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3. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 2017.
godinu
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Zapisnik sa redovne Godišnje skupštine kao i
financijsko izvješće dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Kako se financiramo iz proračuna Općine
Končanica obveza je izvijestiti ovo tijelo i izvršenju. Financijski izvještaj predan je u roku u Finu i vidljiv je
u registru udruga na stranicama Ministarstva financija.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o radu Vatrogasne
zajednice Općine Končanica za 2017. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je
donesen slijedeći
Zaključak o usvajanju izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica
za 2017. godinu
4. Razmatranje te imenovanje mrtvozornika za područje Općine Končanica
Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik. Za naše područje imenovana su dva
mrtvozornika i to doktorica Nataša Lončar i medicinska sestra Snježana Horina. S obzirom da doktorica na
godinu ide u mirovinu potrebno je naći zamjenu. Potrebno je kontaktirati osobe s našeg područja koji su
zdravstveni djelatnici. Predlaže se da se kontaktiraju osobe s našeg područja te dostaviti prijedlog novog
mrtvozornika uz Snježanu Horina, koja ostaje i nadalje.
Nakon kraće rasprave, u kojoj su sudjelovali svi vijećnici, predsjednik je prijedlog za
imenovanje mrtvozornika za područje Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno
usvojen te je donesen slijedeći
Zaključak o davanju prijedloga mrtvozornika za područje Općine Končanica
-

Aktualni sat
Općinski načelnik je kazao kako su konstituirani svi mjesni odbori na području Općine
Končanica. Zahvala svima.
Vijećnik Mladen Herout ukazao je problem lisica u lovištu Ribnjačarstva Končanica.
Općinski načelnik je kazao kako Općina sufinancira sa 50,00 kuna po ubijenoj lisici. Problem
je pucanje unutar naselja.
Vijećnik Ivo Matošević upitao je za širokopojasni internet.
Općinski načelnik je kazao kako je Općina svoj dio insfinancirala a za ostalo će pitati
nositelja projekta, Grad Daruvar.
Vijećnik Franjo Finek upitao je što je sa dogradnjom mrtvačnice u Končanici te da li postoji
mogućnost poticanja mladih poduzetnika.
Općinski načelnik je kazao kako je dogradnja mrtvačnice malo veći projekt. Samo sanitarni
čvor stoji oko 200.000,00 kuna. Morat ćemo na revidiranje projekta. Inače sami nismo u mogućnosti
isfinancirati ovaj projekt. U svom proračunu nismo predvidjeli poticanje mladih poduzetnika. Neka podnesu
zamolbe, pa će se prema njima očitovati. Inače za nadalje za razmišljanje je uvođenje mjera poticanja
samozapošljavanja mladih na našem području.
Vijećnik Milouš Koči upitao je za obnovu dječjeg igrališta. Snježana Horina skuplja sredstva
za obnovu.
Općinski načelnik je kazao kako je čuo da gđa. Snježana skuplja sredstva za obnovu dječjeg
igrališta. Imamo cijeli projekt za obnovu navedenog igrališta. Ukoliko dalje bude skupljala sredstva za
obnovu prijavit će je nadležnima, o čemu je izvjestio i doktoricu. Ujedno je upitao vijećnika, ujedno i
predsjednika povjerenstva za izgradnju spomenika palim braniteljima Općine Končanica što je sa
spomenikom i imenima koji će biti na spomeniku.
Vijećnik Milouš Koči kazao je kako je određeno mjesto za postavu spomenika palim
braniteljima Općine Končanica. Ukupna vrijednost projekta ne smije prijeći 20.000,00 kuna, koliko je
odobreno u proračunu za ovu investiciju. Na spomeniku će biti imena samo poginulih branitelja.
Predsjednik je kazao kako treba tražiti popis iz Ministarstva branitelja.
Vijećnik Ivo Matošević upitao je za subvencije knjiga ove godine.
Općinski načelnik je kazao kako smo prošle godine subvencionirali nabavu knjiga za
osnovnoškolce. Ove godine smo planirali iznos od 100.000,00 kuna za sve potrebe u školstvu. Tu među
ostalim ulaze i knjige. Upitao je gđu Mariju Kubišta, županijsku vijećnicu, da li županija planira
subvencionirati kupnju knjiga.
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Marija Kubišta, županijska vijećnica, kazala je postojala inicijativa i za to bi se trebalo
odvojiti 8 do 9 miliona kuna, za što Županija nema sredstva.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se
svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 21:40
sati.
Zapisničar:

Predsjednik:

________________
/Oto Janda/

_____________________________
/Zdenko Popovački/

Cjelokupni tonski zapis sa 8. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PRIJEDLOG ODLUKE
KLASA: 363-05/17-01/01
URBROJ: 2111/02-01-18-2
Končanica, ______ kolovoz 2018.
Na temelju članka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine
Končanica“, broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica donosi na 9. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana ___ kolovoza 2018.godine, sljedeću
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o vršenju ukopa umrlih osoba na području Općine Končanica
te određivanju cijene ukopa
(u daljnjem tekstu: ''Odluka'')
Članak 1.
U Odluci o vršenju ukopa umrlih osoba na području Općine Končanica te određivanju cijene ukopa
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/17), u članku 4. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. i 5. koji
glasi:
„Cijena prijevoza pokojnika od mrtvačnice do groba i spuštanje u grobnu jamu utvrđuje se u iznosu
od 300,00 kuna i prihod je Proračuna Općine Končanica“
„Cijena preslagivanja lijesova u grobnici utvrđuje se u iznosu od 200,00 kuna i prihod je Proračuna
Općine Končanica“
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.
Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na području Općine
Končanica te određivanju cijene ukopa („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/17), stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Zdenko Popovački
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