
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/22-01/01 
URBROJ: 2103-12-01-22-5 
Končanica, 22. srpanj 2022. 
 
 Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21) i članka 43. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 1/21), sazivam 
 
 

10. elektronsku sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 
 za 27. srpnja (srijeda) 2022. godine od 8:00 sati do 15:00 sati. 
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

 

1. Razmatranje te donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju 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 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 
Molimo da na elektronskoj sjednici sudjelujete u zakazanom vremenu. Sva službena 

komunikacija obavljat će se putem e-maila opcina@koncanica.hr ili iznimno u slučaju tehničkih 
poteškoća dostavom ispunjenog i vlastoručnog potpisanog obrasca za glasanje. 

 
S poštovanjem,    
 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
          Drahoslav Herout 

 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 021-05/22-01/02 
URBROJ: 2103-12-01-22-4 
Končanica, 19. srpanj 2022. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 9. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 19. srpnja 2022. 

godine u prostoru Vatrogasnog doma u Končanici, s početkom u 20,00 sati. 
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 Nazočni vijećnici: Drahoslav Herout – predsjednik, Marija Kubišta – potpredsjednica, 
vijećnici; Toni Beki, Zvonko Bičak, Rada Božić, Snježana Horina, Viktor Horina, Marija Ulovec i 
Nikolina Santo. 
 Odsutan vijećnik Jaromir Liber – opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Končanica, Oto Janda – službenik Općine Končanica, Franjo Sabo – predsjednik Vijeća mađarske 
nacionalne manjine Općine Končanica i novinarka NIU „Jednota“ iz Daruvara. 
 Zapisničar: Maja Janda Starčević – službenica Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica 
u VIII sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj 
sjednici od ukupno 10 vijećnika nazočno 9 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je 
na razmatranje zapisnik sa 8. sjednice. Na isti nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen. Nakon 
toga predložio je slijedeći; 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

2. Razmatranje te donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području Općine Končanice,  

3. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2021. godinu, 

4. Razmatranje te donošenje Odluke o obilježavanju dana Općine Končanica, 
5. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Končanica povodom 

Dana Općine Končanica, 
6. Razmatranje te usvajanje Izvješća o poslovanju Darkom d.o.o. za 2021. godinu, 
- Aktualni sat  

 
Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

  
a. Razmatranje te donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog  otpada na području Općine Končanice 
Ovu točku uvodno je pojasnio Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Končanica. Ova Odluka je bila na e-Savjetovanju te je bila objavljena na web stranici 
Općine Končanica. Prijedlog Odluke je usuglašen s Darkomom. Prijedlog je donesen zbog usklađenja 
sa novim Zakonom te zbog usklađivanja cijena. Prijedlog Odluke pojašnjava način pružanja javne 
usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Končanica. Kraće pojašnjenje po glavama 
Odluke dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o načinu 
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Končanica dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

 Odluka  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području      

Općine Končanica 
 

b. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda. Općina Končanica izrađuje Izvješće o provedbi Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica i ono se donosi za svaku godinu. Navedenim 
izvješćem obuhvaćeni su ciljevi, smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom 
imovine u vlasništvu Općine Končanica a u svrhu provođenja Strategije. Smjernice Strategije, a time i 
odrednica godišnjih planova jest pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, 
čuvati interese Općine i generirati gospodarski rast kako bi se osigurala kontrola, javni interes i 
pravično raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine. Izvješće sadrži upravljanje trgovačkim 
društvima u vlasništvu/suvlasništvu  Općine Končanica (Komunalac Končanica d.o.o. i Darkom 
d.o.o.). kao i raspolaganje poslovnim prostorima i stanovima u vlasništvu Općine, građevinskim 
zemljištem te prodaje i kupnje nekretnina u vlasništvu Općine Končanica, rješavanje imovinsko-
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pravnih i drugih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije te ostalih infrastrukturnih 
projekata, kao i eksploataciju mineralnih sirovina sukladno propisima koji uređuju ta područja.  
Općina Končanica je prodala jedno poljoprivredno zemljište koje je bilo u njenom vlasništvu u toku 
2021. godine.   

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2021. godinu 
dao na glasovanje  i on je jednoglasno usvojen te je donesena     
  

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Končanica za 2021. godinu 

 
c. Razmatranje te donošenje Odluke o obilježavanju dana Općine Končanica 

Ovu točku pojasnio je pročelnik. Datum koji je dan na prijedlog je 02.09.2022. godine 
(petak). 

Potpredsjednica Općinskog vijeća Marija Kubišta je upitala da li će taj dan biti i 
Končenske hody, kao što je i do sada bilo. Pročelnik je kazao kako neće biti, već će se navedena 
manifestacija održati slijedeći vikend iza proslave dana Općine. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o 
obilježavanju dana Općine Končanica  dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluka o obilježavanju dana Općine Končanica 
 

d. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Končanica povodom 
Dana Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prije sjednice je održana sjednica Komisije za dodjelu 

javnih priznanja u sastavu Drahoslav Herout - predsjednik, Nikolina Santo i Snježana Horina - članice. 
Prijedlozi za dodjelu povelje počasnog građanina Općine Končanica su: Mladen Markač i Velimir 
Žunac; prijedlozi za dodjelu povelje Općine Končanica: Larissa Holinka, Leonarda Herout, Ana 
Husak, Darija Kral (Streljačko društvo Končanica) i Darko Roček (Nogometni klub Ribar Končanica); 
a prijedlozi za dodjelu plakete Općine Končanica: Dalibor Kolar (Češka beseda Daruvarski Brestovac) 
i Damir Tomašek (Češka beseda Končanica). 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o dodjeli javnih 
priznanja Općine Končanica povodom Dana Općine Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Končanica povodom Dana Općine 
Končanica 

 
e. Razmatranje te usvajanje Izvješća o poslovanju Darkom d.o.o. za 2021. godinu  

Ovu točku pojasnio je pročelnik. Izvješće o poslovanju za 2021. godinu dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Općina Končanica u navedenom komunalnom poduzeću ima 
suvlasništvo od 2,5%. Ukupno poslovanje komunalnog poduzeća Darkom d.o.o. za 2021. godinu ima 
negativni predznak a što je rezultat ukupnog poslovanja. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je Izvješće o poslovanju Darkom 
d.o.o. za 2021. godinu i on je jednoglasno usvojen te je usvojeno te je donesena 

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog poduzeća 
Darkom d.o.o iz Daruvara za 2021. godinu 

 
 
 
 
 
 

- AKTUALNI SAT 
Predsjednik Općinskog vijeća Drahoslav Herout je pozvao vijećnike da upitaju što ih 

zanima.  
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Potpredsjednica Marija Kubišta je pitala kako su prošli izbori za mjesne odbore Općine 
Končanica.  

Pročelnik je objasnio da su izbori prošli u redu, bez nepravilnosti. Izlaznost je je bila 
manja. Rekao je da je ukupna izlaznost bila 11%.  po naseljima je izlaznost bila još manja, najveća 
izlaznost je bila na Diošu. Pročelnik je rekao da su rezultati objavljeni na stranicama Općine 
Končanica te da se konstituiranje održava u srijedu i četvrtak.   

Snježana Horina je upitala što je sa spravama za mlade te kazala kako bi trebalo nasipati 
sokak kod Kloubeca (radi smanjenja prašine).  

Pročelnik je objasnio da sva ta igrališta i vježbališta moraju imati certifikate a nada se da 
će vježbalište za djecu biti napravljeno do kraja godine. Vezano za nasipavanje, pročelnik je rekao da 
su zapravo mjesni odbori zaduženi za takve stvari te da to riješe nakon konstituiranja novih mjesnih 
odbora.   

Vijećnik Viktor Horina je upitao što je sa državnom cestom, nogostupom i kanalizacijom.  
Pročelnik je objasnio da se i župan uključio, te da su bili kod predstavnika Hrvatskih 

cesta, da se sve dogovara s Hrvatskim vodama te da su svi spremni na suradnju a više informacija će 
dati Općinski načelnik. Zatim je nazočne vijećnike informirao o projektima u tijeku. Adaptacija stana 
u sklopu zdravstvene ambulante je završena a izvješće poslano. Trenutno se provodi 6. faza uređenje 
okoliša  Društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu, asfaltira se nogostup kroz parkić te se uređuje za 
dječje igralište. Dalje je pročelnik objasnio o Projektu nabave komunalne opreme (ralica, rasipač, 
malčer, prikolica) koji smo kandidirali prema Ministarstvu graditeljstva i odobreno nam je 100.000,00 
kuna te će se ići u realizaciju. Otvoren je natječaj za nacionalne manjine na području lokalne 
samouprave. Tu planiramo obnovu garaža iza poslovnog prostora u Končanici. Tim projektom bi se 
srušile garaže iza zdravstvene ambulante te bi se gradile nove, postavili bi se rubnici, asfaltiralo 
dvorište i ulaz te bi se održavala površina. Radovi u maloj dvorani u staroj školi su završeni a potrebno 
je još samo postavljanje laminata. Češka osnovna škola Josipa Ružičke i Češki dječji vrtić u suradnji s 
ČUZ-om će pribaviti opremu.  U vrtiću se trenutno obavljaju radovi krečenja te elektroinstalaterski 
radovi. Što se tiče kanalizacije, vezani smo uz obnovu državne ceste D5, u sklopu toga tu je i pročistač 
u Daruvarskom Brestovcu. Također se planira prijava na natječaj za asfaltiranje ceste Končanica-Boriš 
i Končanica-Končanički vinogradi, a što se tiče asfaltiranja ceste Imsovac-Kreštelovac  potrebna je 
suradnja s Županijskom upravom za ceste.  

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica, zahvalio 
se svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica 
u 20:40 sati. 

 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

________________       ____________________
     

   /Maja Janda Starčević/            /Drahoslav Herout/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 9. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 

 
 
OPĆINA KONČANICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIMJEDBE NA ZAPISNIK SA 9. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONČANICA 
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VIIEĆNIK: __________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

        Vlastoručni potpis vijećnika: 

        _______________________ 

 

 

NAPOMENA:  

Molimo da ovaj obrazac primjedbi dostavite u Općinu Končanica do 27. srpnja 2022. godine 

do 15:00 sati. 

 

 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 403-02/22-01/01 
URBROJ: 2103-12-01-22-1 
Končanica, __. srpanj 2022. 
 

Na temelju članaka 118. i 119. Zakona o proračunu (Narodne novine broj: 
144/21) te članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21),  Općinsko vijeće Općine Končanica donijelo je na 10. sjednici 
održanoj dana __. srpnja 2022. godine, sljedeću 

 
ODLUKU  

o kratkoročnom zaduženju 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom Općina Končanica  uzet će kratkoročni revolving kredit do 
iznosa od 1.000.000,00 kn kod kreditora „Privredne banke Zagreb“ d.d., u svrhu 

 



 6

održavanja  tekuće likvidnosti, uz kreditne uvjete, koje odredi banka i na rok otplate 
do 12 mjeseci. 
 

Članak 2. 
 

  Načelnik Općine Končanica je ovlašten i zadužen za potpisivanje ugovora o 
kreditu iz članka 1. po provedenom postupku te je dužan podnijeti izvještaj 
Općinskom vijeću Općine Končanica o namjenskom korištenju sredstava.  
 

Članak 3.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Končanica“. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Drahoslav Herout 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
Prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduženju 

  
S obzirom na veliki broj projekata i širok spektar poslova koji su u nadležnosti Općine 

Končanica kao i novonastalih obveza (instalacija modula za dvojno iskazivanje cijena, 
prelazak na digitalno poslovanje sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju što sve 
iziskuje značajna sredstva, povrat poreza na dohodak za 2021. godinu) potrebno je podignuti 
kratkoročni revolving kredit u iznosu od 1.000 000,00 kuna za premošćivanje jaza nastalog 
zbog različite dinamike priljeva sredstava i  dospijeća obveza odnosno u svrhu održavanja 
tekuće likvidnosti. 

Revolving kredit je u principu zamjena za prekoračenje minusa koji su ukinuti te se s 
njime omogućuje održavanje tekuće likvidnosti. 

Sukladno navedenom predlažemo prihvaćanje Prijedloga Odluke o kratkoročnom 
zaduženju kojim bi se omogućilo normalno funkcioniranje Općine Končanica u nadolazećem 
razdoblju. 

U nastavku Vam dostavljamo i glasački listić kojim se glasuje o 
suglasnosti/nesuglasnosti sa prijedlogom navedene Odluke. Molimo da zaokruživanjem ZA  
-  PROTIV  - SUZDRŽAN   iskažete svoju suglasnost/nesuglasnost. 

Molimo Vas da glasački listić, obavezno popunjen i potpisan dostavite u Općinu 
Končanica do 27. srpnja 2022. godine (srijeda) do 15 sati, osobno ili putem e-maila: 
opcina@koncanica.hr. 

U privitku ovog obrazloženja nalazi se i prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju. 
S poštovanjem, 
       Predsjednik Općinskog vijeća  
              Općine Končanica 
              Drahoslav Herout 
     

 
 
 



 7

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

    GLASAČKI LISTIĆ 

Ja, _________________________________________, vijećnik Općinskog vijeća 

Općine Končanica, glasujem   ZA   -   PROTIV   -   SUZDRŽAN    po prijedlogu Odluke o 

kratkoročnom zaduženju Općine Končanica. 

U Končanici, 27. srpnja 2022. godine. 

 

            Vlastoručni potpis vijećnika: 

       ________________________________ 

 


