REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2111/02-01-13-4
Končanica, 05. rujan 2013.
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
3. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
za 12. rujan (četvrtak) 2013. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u
20, sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i
r e d
1. Razmatranje te prihvaćanje Izvješća o radu ČDV Končanica tijekom radne 2012./2013.
godine,
2. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za prvo
polugodište 2013. godine,
3. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika Općine Končanica,
4. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenoj reviziji proračuna Općine Končanica za
2012. godinu,
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2013.
godine,
6. Razmatranje o plaćama zaposlenih u Općini Končanica kao i naknadama dužnosnika,
7. Informacija o utrošku goriva za službene automobile Općine Končanica,
8. Informacija oko isplate troškova izborne promidžbe za lokalne izbore, provedene u
svibnju 2013. godine,
9.
- Aktualni sat
00

Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 2., 3., 4., 5. i 7. dnevnog reda, dok će se
ostale točke usmeno pojasniti na samoj sjednici.
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 2. 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
Viktor Horina, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 2111/02-01-13-3
Končanica, 04. srpanj 2013.
Z A P I S N I K
sa 2. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 04. srpnja 2013. godine
u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20,00 sati.
Nazočni novoizabrani vijećnici: Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Bogumil, Herout
Mladen, Horina Viktor, Kek Davor, Koči Jaroslav, Matošević Ivo, Mihajlović Nenad, Putak Dalibor i Ulovec
Marija.
Odsutnih vijećnika nije bilo.
Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik
načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Marija Kubišta –
županijska vijećnica, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica, Davor Rohlik – direktor Vodoprivede
Daruvar i većinski vlasnik Ribnjačarstva Končanica, novinari NIU „Jednota“ iz Daruvara i Portala 043.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike, gosta i novinare. Utvrdio je da je ovoj
sjednici nazočno 12 vijećnika od 12 izabranih vijećnika te postoji kvorum za pravovaljno donošenje akata.
Nakon toga predložio je slijedeći dopunjeni
d n e v n i
r e d
10. Izvješće i rasprava po poduzetim mjerama za smanjenje šteta od divljači na području Općine
Končanica,
11. Razmatranje te donošenje novog Poslovnika o radu Općinskog vijeća,
12. Razmatranje te izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
13. Razmatranje te izbor Komisije za financije i proračun,
14. Razmatranje te izbor Komisije za mjesnu samoupravu,
15. Razmatranje te izbor Komisije za odlikovanja i priznanja,
16. Razmatranje te izbor Komisije za predstavke i žalbe,
17. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu i
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu,
18. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2012. godini,
19. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini,
20. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2012. godinu,
21. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2012. godini,
22. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2012. godini,
23. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2012. g.,
24. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2012. godini,
25. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2012. godinu,
26. Razmatranje te donošenje Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Općinu
Končanica,
27. Razmatranje te imenovanje Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Končanica,
28. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2012.g.
29. Razmatranje oko imenovanja članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica,
30. Razmatranje oko odluka o korištenju službenih automobila i mobitela,
dopuna:
31. Razmatranje oko izmjena Odluke o priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu
- Aktualni sat
Ovakav dopunjeni dnevni red predsjednik je dao na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen.
Prije prelaska na dnevni red dan je na razmatranje i usvajanje zapisnik sa 1. sjednice. Kako na
zapisnik nije bilo primjedbi isti je jednoglasno usvojen.
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1. Izvješće i rasprava po poduzetim mjerama za smanjenje šteta od divljači na području Općine
Končanica
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. On je kazao kako je ovo veliki problem na ovom
području. Ribnjačarstvo poduzima mjere, čiste se ribnjaci, međutim smatra da to nije dostatno. Štete su
svakodnevne. Problem je u krivom prikazu lovno gospodarske osnove, gdje je nerealno prikazivan broj
divljih svinja. Bili su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede. Rečeno je kako će se prići prebrojavanju uz
pomoć inspekcije i okolnih lovačkih društava. Da li je to napravljeno, ne zna te predaje riječ gostu direktoru
Vodoprivede Daruvar gosp. Davoru Rohlik.
Gosp. Davor Rohlik pozdravlja sve prisutne i pohvaljuje ovu inicijativu. Smatra da je to dobar
pristup da se češće ovako nađemo a ubuduće i radi pozitivnih učinaka. Godine 2010. kada smo preuzimali
divljač nismo znali za problematiku divljači. Tada je lovište bilo osigurano od strane Triglav osiguranja na
godišnoj svoti od cca. 15.000,00 kuna. Već prve godine troškovi osiguranja su se popeli na 100.000,00 kuna
a osiguravatelj je Croatia osiguranje. Već drugu godinu plaćamo 100.000,00 kuna osiguranja. Ništa od
Županije nismo dobili nazad i imamo strašne štete od toga. Lovna osnova je sada povećana. Nekada je bilo
15 divljih svinja a sada je oko 35 komada. Ribnjačarstvo kao uzgajalište riba ne može imati divlje svinje, jer
to su vodene površine. Prošle godine a isto tako i ove godine dozvoljen je odstrel divljih svinja. Mi smo ove
godine već treći put tražili dopunski izlov. Jučer su ustreljena 2 komada na 19 ribnjaku. Danas se ide na dio
Brestovca. Ne mogu obećati da će se problem riješiti sutra. Ove godine će se čistiti površine do rijeke Ilove
odnosno do Majura. Te bi površine ove godine trebale biti čiste. Ostale bi površine do Đurđičke. Njih
planiramo raditi iduće godine. Kroz četverogodišnji plan Hrvatskih voda u potpunosti očistiti Đurđičku. Taj
pojas od 20 metara ako ga učinimo čistim tada se može i kontrolirati kretanje jer se stvara jedna vodena
barijera. Predlaže da Općina navedeno uvrsti isto tako u svoj plan prema Hrvatskim vodama. Kada su
vodene površine čiste tamo se divlje svinje neće zadržavati. Pojava divljih svinja uočena je i na dijelu
Brestovca, ispod Boriša. Do 2016. godine očišćeni će biti svi ribnjaci. Najveći problem divljih svinja je oko
Majura.
Vijećnik Davor Kek kazao je kako ništa nije rješeno. Do 2016. godine se divlje svinje hrane sa
kukuruzima naših poljoprivrednika. Štete su abnormalne. Predlaže rješenje na način da se izvrši novo
prebrojavanje uz pomoć okolnih lovačkih društava. Lovno gospodarska osnova promašena je barem za 6-7
puta a što se isto tako sankcionira.
Gosp. Davor Rohlik kazao je kako je ove godine odstreljeno preko 100 komada divljih svinja i
još će ih biti toliko odstreljeno. U toku prošle godine odstreljeno je barem 150 komada, što je 6-7 puta više
od tadašnje lovno gospodarske osnove. Prema lovno gospodarskoj osnovi treba biti 30 svinja a ne više.
Ovo društvo ne zanimaju divlje svinje. Spreman je na zajednički lov.
Zamjenik načelnika Drahoslav Herout kazao je kako na Polomu i Lugu u Brestovcu nema niti
jedne čeke. Potrebno je postaviti čeke, jer sad i tamo divlje svinje rade štete.
Vijećnik Mladeh Herout kazao je kako i srne rade štete.
Gosp. Davor Rohlik kazao je kako će i to ići na normalno stanje.
Vijećnik Davor Kek kazao je kako Ribnjačarstvo plaća 100.000,00 kuna za osiguranje. Ljudi
od toga ne dobiju ništa. Po površini iznos je 500,00 kuna a kada dođe procjenitelj tada osiguranje isplati
najviše 1.000,00 kuna. Ljudi su ogorčeni i priprema se skupna tužba.
Gosp. Davor Rohlik kazao je kako je moguć odstrel od strane drugih lovačkih društava, samo
pozvati lovnika da da markicu i na kraju dogovoriti s njim. Neka se lovačka društva jave radi dogovora.
Predsjednik je kazao kako ga iritira zapošljavanje na ribnjacima te da li je sklopljena
koncesija.
Gosp. Davor Rohlik je kazao kako bi sklapanje bilo riješeno da je Ribnjačarstvo do sada
imalo rješenje za navedene površine. Niti jedno ribnjačarstvo u Hrvatskoj to nije imalo. Malo se odugovlači
na relaciji Ministarstvo – Državno odvjetništvo. Ovih dana se očekuje ponuda ugovora za 50 godina na
potpis.
Predsjednik je prije prelaska na drugu točku kazao kako ga je nazvala gospođa iz Radio
Daruvara i rekla da neće doći na sjednicu jer im je Općina ostala dužna i da će Općinu staviti u medijsku
blokadu. Predsjednik poziva javno Radio Daruvar da dođu na iduću sjednicu Općinskog vijeća.
2. Razmatranje te donošenje novog Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o usklađenju sa
Statutom, koji je usvojen na zadnjoj sjednici prošlog saziva. Poslovnikom se pobliže razrađuje sami rad
predstavničkog tijela.
Vijećnica Marija Ulovec ukazala je na grešku u preambuli, što će se ispraviti.
Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen, te je donesen
POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONČANICA
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3. Razmatranje te izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Predsjednik je kazao kako na konstituirajućoj sjednici dana je primjedba vezano uz
imenovanje članova Komisija, te je u svakoj komisiji ostavljeno jedno mjesto za oporbu. Dao je prijedlog da
ispred vladajućih se u Komisiju bira Marija Ulovec za predsjednicu i Želimir Bušić za člana. Pozvao je
oporbu da da prijedlog jednog člana navedene Komisije.
Ispred oporbe vijećnik Ivo Matošević predložio je Franju Berečki.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen, te je donesena
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
4. Razmatranje te izbor Komisje za financije i proračun
Predsjednik je dao prijedlog da ispred vladajućih se u Komisiju bira Marija Ulovec za
predsjednicu i Davor Kek za člana. Pozvao je oporbu da da prijedlog jednog člana navedene Komisije.
Ispred oporbe vijećnik Ivo Matošević predložio je Ivanu Čović.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog 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
5. Razmatranje te izbor Komisije za mjesnu samoupravu
Predsjednik je dao prijedlog da ispred vladajućih se u Komisiju bira Jaroslav Koči za
predsjednika i Bogumil Herout za člana. Pozvao je oporbu da da prijedlog jednog člana navedene Komisije.
Ispred oporbe vijećnik Ivo Matošević predložio je Dalibora Putak.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog 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
6. Razmatranje te izbor Komisije za odlikovanja i priznanja
Predsjednik je dao prijedlog da ispred vladajućih se u Komisiju biraju za članove Jaroslav
Koči i Želimir Bušić. Pozvao je oporbu da da prijedlog predsjednika navedene Komisije.
Ispred oporbe vijećnik Ivo Matošević predložio je Ivu Matoševića.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog Komisije za odlikovanja i
priznanja dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen, te je donesena
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova Komisije za odlikovanja i priznanja
7. Razmatranje te izbor Komisije za predstavke i žalbe
Predsjednik je dao prijedlog da ispred vladajućih se u Komisiju bira Želimir Bušić za
predsjednika i Davor Kek za člana. Pozvao je oporbu da da prijedlog jednog člana navedene Komisije.
Ispred oporbe vijećnik Ivo Matošević predložio je Nenada Mihajlović.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog 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
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu i
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izvješća o
izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu dobili svi vijećnici zajedno sa sazivom. Završni
račun dostavljeni su u sve službe gdje je to bilo potrebno. Izvršenje se sastoji od plana planiranih i izvršenih
prihoda i primitaka te planiranih i izvršenih rashoda u toku 2012. godine. Sastoji se od općeg i posebnog
dijela. Prihodi su planirani sa 2.750.000,00 kuna a izvršeni sa 2.916.030,66 kuna odnosno sa 106,04%.
Rashodi su planirani sa 2.750.000,00 kuna a ostvareni su sa 2.502.643,85 kuna ili sa 91,01%. Razlika
između izvršenih prihoda i rashoda iznosi 413.386,81 kuna.
Općinski načelnik pozdravio je sve te kazao kako kroz diskusiju će se sve pojasniti, što nije
jasno.
Predsjednik je kazao kako je navedena razlika između izvršenih prihoda i i izvršenih rashoda
u biti primici od zaduživanja.
Općinski načelnik je kazao kako su to dugoročne obveze koje imamo.
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Vijećnik Davor Kek upitao je zašto nas je Radio Daruvar stavio u medijsku blokadu. Izvršenje
prema Radio Daruvaru postoji.
Predsjednik je kazao kako je to zbog duga prema Radio Daruvaru. Pola duga je plaćeno a
pola nije.
Općinski načelnik je kazao kako smo imali udio u Radio Daruvaru. Taj svoj udio smo prodali.
Godišnje smo imali ugovor sa radiom od 22.000,00 kuna o informiranju građana Općine Končanica.
Smatrali smo da je to puno i da za toliko novaca ne koristimo usluge Radia. Mi imamo 15.000,00 kuna duga
još prema Radiu. Planiramo to vratiti. Nekorektno je to što danas nisu došli.
Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je dao prijedlog izvješća o
izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu na glasovanje i on je jednoglasno usvojen
te je donesena
O D L U K A
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2012. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom.
Program je planiran sa 114.387,87 kuna a ostvaren je sa 101.071,23 kuna odnosno u umanjenju za
13.316,74 kuna. Iz programa vidljivi su izvori prihoda i rashodi.
Predsjednik je kazao kako je dobio informaciju da na put za Brestovačka Brda, na koji je
utrošeno 11.000,00 kuna da ništa nije rađeno na tom putu.
Zamjenik načelnika Zdenko Popovački kazao je kako je prošle godine nasipavan put za
Brestovačka Brda. Gredelj je prošao kroz šumski dio. Rađeno je i na gornjem putu, s obzirom da imamo
dva puta za Brestovačka Brda.
Vijećnik Bogumil Herout je kazao da je dobio informaciju da prošle godine ništa nije rađeno
na tim putevima. Isto tako da Brestovačka Brda nisu predviđeni za opskrbu vodom.
Općinski načelnik je kazao kako dijelom Brestovačkih Brda prolazi magistralni vodovod taj dio
će se priključiti a ostatak je nerentabilan, jer ima puno praznog hoda. Puno praznog hoda ima i na
izgrađenom dijelu lokalnog vodovoda.
Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godine dao na
glasovanje i ono je jednoglasno prihvaćeno te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine
Končanica u 2012. godini
10. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa gradnje objekata i
uređaja komunalnep infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini dobili su svi vijećnici
zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 219.783,10 kuna a izvršen je sa 85.126,26 kuna odnosno u
minusu od 134.656,04 kuna u odnosu na plan. Iz programa su vidljivi izvori prihoda i rashodi. Pojašnjenje
točke 4. odnosi se na sufinanciranje izgradnje vodovoda gdje učestvujemo sa 10%. U toku prošle godine
nisu bile ispostavljene situacije zato je i izvršenje manje a obveza ostaje za ovu godinu, jer su situacije
ispostavljene ove godine.
Kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini dao na
glasovanje i ono je jednoglasno prihvaćeno te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2012. godini
11. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2012. godinu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa Socijalnog programa
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom a ispravak danas prije sjednice. Socijalni program planiran je u
iznosu od 380.851,30 kuna a izvršen je sa 353.882,64 kuna odnosno u minusu od 26.968,66 kuna.
Predsjednik je zatražio popis građana koji su dobili pomoć u ogrijevu i pomoć u novcima.
Načelnik je kazao kako je popis građana za ogrijev dobiven od Centra za socijalnu skrb a dio
je dounio načelnik. Isto tako tu su osobe slabijeg imovnog stanja. Općina subvencionira troškove
stanovanja među kojima su i dvije obitelji Laslo, Samardžić, koje žive u općinskim kućama.
5

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je izvršenje Socijalnog programa
za 2012. godinu dao na glasovanje i ono je jednoglasno prihvaćeno te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Odluke o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Općine
Končanica u 2012. godini
12. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2012. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa udruga u 2012. godini
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupno je planirano 204.077,31 kuna a izvršeno je 201.612,56
kuna odnosno u minusu od 2.464,75 kuna.
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je koliko se sredstava odvaja za VZO odnosno koliko novaca ili
materijala.
Općinski načelnik je kazao da se izdvaja po zakonu 5% od izvornog proračuna odnosno cca.
40.000,00 kuna a odnosi se i na financijska sredstva i na materijal.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvršenje Programa udruga u
2012. godini dao na glasovanje i ono je jednoglasno prihvaćeno te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba udruga iz Proračuna Općine Končanica
u 2012. godini
13. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2012. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa športa u 2012. godini
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 65.000,00 kuna a izvršen je sa 19.900,00
kuna odnosno u minusu od 45.100,00 kuna. Ove stavke odnose se na športske udruge. One se mogu i ne
moraju izvršiti a sve ovisno o punjenju proračuna.
Predsjednik je konstatirao da je malo izvršenje na ovim stavkama u odnosu na plan. Ujedno
je upitao da li je pokrenut postupak legalizacije sportskih objekata.
Općinski načelnik je kazao kako je pojedinim udrugama nađen sponzor a isto tako je pokrenut
postupak legalizacije u svim športskim udrugama.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvršenje Programa javnih
potreba u športu na području Općine Končanica u 2012. godine dao na glasovanje i ono je
jednoglasno prihvaćeno te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u športu na području Općine
Končanica u 2012. godini
14. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2012. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa Mjesnih odbora u
2012. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 16.590,32 kuna a izvršen je
sa 16.590,32 kuna odnosno toliko koliko je planiran sa toliko je i izvršen. Mjesni odbori ne ovise o ovim
sredstava jer ovise i o drugim sredstvima iz Proračuna. Određeni dio se financira iz drugih izvora
Proračuna.
Predsjednik je komentirao nesrazmjer financiranja mjesnog odbora Končanica i mjesnog
odbora Šuplja Lipa.
Vijećnik Franjo Berečki kazao je kako je ovo nesrazmjerno pitanje. Neka se vidi što je
napravljeno u Končanici a što je napravljeno u Šupljoj Lipi. Ovi troškovi odnose se na dom u Šupljoj Lipi.
Kod osnivanja Općine mjesni odbor unio je u Općinu 42.000,00 tadašnjih HRD, dok ostali nisu ušli sa
vlastitim sredstvima.
Općinski načelnik je kazao kako ovo nisu sredstva koja su se isplaćivala mjesnim odborima
na njihov račun, jer tog računa nemaju.
Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je izvršenje Programa financiranja
Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2012. godine dao na glasovanje i ono je
jednoglasno prihvaćeno te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Programa financiranja Mjesnih odbora s područja Općine
Končanica u 2012. godini
15. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2012. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa kulture za
2012. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je 36.326,78 kuna a izvršen
je sa 36.146,78 kuna odnosno u minusu od 180,00 kuna.
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Vijećnica Marija Ulovec pitala je na temelju čega se dodjeljuju sredstva kulturnim udrugama.
Trebaju postojati kriteriji a raspodjela treba biti prema planovima i ostvarenjima.
Općinski načelnik je kazao kako do sada nisu podnosili programe ali u buduće će morati
donositi programe. KUD Pougarje dobio je najviše a radi toga što smo uređivali prostor za njih. Oni se često
sastaju a postoje i problemi oko korištenja prostora Češke besede Daruvarski Brestovac. Za besedu u
Končanici izdvojena su sredstva za Dožynke, kao i za ostale za određene aktivnosti.
Predsjednik je komentirao nesrazmjer raspodjele sredstava po kulturnim udrugama, treba
utvrditi kriterije za raspodjelu sredstava.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvršenje Programa javnih
potreba u kulturi Općine Končanica u 2012. godine dao na glasovanje i ono je jednoglasno
prihvaćeno te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine
Končanica za 2012. godinu
16. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2012. godinu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 75.000,00 kuna a
izvršen je sa 69.990,85 kuna odnosno u minusu od 5.009,15 kuna. Doprinos od fizičkih osoba doprinos nije
ostvaren.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je izvršenje Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu dao na glasovanje i ono je jednoglasno prihvaćeno
te je donesena
O D L U K A
o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu
17. Razmatranje te donošenje Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Općinu
Končanica
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Odluke o pravnim osobama od posebnog
interesa za Općinu Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o pravnim osoba koje su
od posebnog interesa za Općinu. Vrtiću je Općina osnivač a u JVP i Darkomu imamo udio. Vrtić i JVP su
javne ustanove a Darkom je trgovačko društvo
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o pravnim osobama
od posebnog interesa za Općinu Končanica dao na glasovanje i ona je jednoglasno usvojena te je
donesena
O D L U K A
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Končanica
18. Razmatranje te imenovanje Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Končanica
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog imenovanja novog Stožera dobili su svi
vijećnici zajedno sa sazivom kao i popis članova dosadašnjeg Stožera. Za predsjednika Stožera imenuje se
zamjenik načelnika a u ovom slučaju predlaže se Zdenko Popovački. Umjesto člana ispred Državne uprave
za zaštitu i spašavanje Damira Jurišića predlaže se Darko Lovrić te umjesto dosadašnjeg predsjednika
Općinskog vijeća Zdenka Popovački, predlaže se sadašnji predsjednik Viktor Horina, ing.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog novog Stožera zaštite i
spašavanja za područje Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je
donesena
O D L U K A
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Končanica
19. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Planom gospodarenja otpadom u 2012. godini obuhvaćen je
komunalni otpad s obzirom da smo do prošle godine sanirali sva divlja odlagališta otpada, mjere odvojenog
skupljanja otpada, mjere za upravljanje i nazdor nad rada odlagališta, količine skupljenog i odloženog
otpada te sanacija smetlišta i odlagališta.
Predsjednik je kazao kako u izvješću stoji da nema saniranja divljih odlagališta. U proračunu
je potrošeno na odvoz ili zbrinjavanje otpada. Radi se o troškovima zbrinjavanja kontejnera sa otpadom.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvršenje plana gospodarenja
otpadom u 2012. godini dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen
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Z A K L J U Č A K
o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine
Končanica u 2012. godini
20. Razmatranje te imenovanje članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je kazao kako Upravno vijeće broji 5 članova od
koji su 3 ispred osnivača, jednog imenuju roditelji a jedan je ispred zaposlenika. U sadašnjem sastavu
Upravnog vijeća ispred Općine su Jaroslav Bago, Zdenko Popovački i Zdenko Tomek, ispred roditelja
Amalka Husak a ispred djelatnika Mira Čukelj. Osobe ispred Osnivača imenuje Općinski načelnik, sukladno
odredbama našeg Statuta i nema zapreka da oni ne budu iz predstavničkog tijela.
Predsjednik je kazao kako je ovo vezano uz Odluku o pravnim osobama od posebne važnosti
za Općinu. Dvije su kao javne ustanove i u njih predstavnike ispred osnivača imenuje načelnik a u
trgovačko društvo Općinsko vijeće. Predlaže da se ispred predstavničkog tijela u novo upravno vijeće
imenuje Mladena Herout, jednog od članova. Isto tako kazao je kako u Upravnom vijeću su bila do sada tri
umirovljenika, pa predlaže da to bude sada mlađa populacija koja je bliže toj problematici.
Zamjenik načelnika Zdenko Popovački kazao je kako je u upravnom vijeću i jedan član ispred
roditelja a sami smisao Upravnog vijeća je da osigura provedbu rada vrtića.
Na pitanje da li načelnik ima osobe koje će imenovati u Upravno vijeće, on je kazao kako ih
još nema ali će sigurno jedan biti ispred predstavničkog tijela i jedan ispred izvršnog tijela.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, prešlo se na slijedeću točku dnevnog reda.
21. Razmatranje oko odluka o korištenju službenih automobila i mobitela
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Važeću odluku dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom.
On je kazao kako je ova točka stavljena na dnevni red u svrhu smanjenja troškova. Nazočnima je pročitao
prijedlog izmjene i dopune Odluke o korištenju službenih automobila i mobitela, kojim se ne žele ukinuti
dosadašnja prava već uvesti transparentnost odnosno sljedivost. Ti troškovi koji nastaju korištenjem
automobila da budu dostupni, kontrolirani. Predlaže se izmjena članka 3. stavka 1. da se koristi službeni
automobil samo za radnog vremena a van radnog vremena samo kada je to opravdano. Prijedlog da se
automobili garažiraju u općinskim prostorima. Isto tako predlaže se smanjenje iznosa za službene mobitele
(čl. 5). Isto tako predlaže se i izmjena članka 6. na način da evidenciju vodi JUO, koji kvartalno podnosi
izvješće komisiji za financije i proračun, koja podatke prezentira vijeću na prvoj narednoj sjednici. Tablični
prikaz treba sadržavati podatke o korisniku vozila, početno i završno stanje brojila, vrijeme, relaciju, razlog i
potpis korisnika. Posebna evidencija se vodi za korištenje van radnog vremena i neradne dane. Komisija će
popisati početna stanja brojila vozila na dan stupanja na snagu ovih izmjena.
Vijećnik Franjo Berečki predložio je da se o ovoj temi raspravlja na idućoj sjednici i da se
dostavi prijedlog izmjena.
Općinski načelnik je kazao kako tu odluku ne može donijeti predstavničko tijelo. Može se o
njoj raspravljati, postoji rebalans proračuna, mogu se stavke skidati, smanjivati. Ovu Odluku donosi izvršna
vlast. Radno vrijeme i dužnost načelnika je 24 sata dnevno 365 dana u godini. Općina ima jednu garažu i to
za škodu praktik. Ako vozila ostanu vani postoji mogućnost oštećivanja. Najskuplji načelnik je načelnik koji
sjedi u uredu. Službeni auto ima 150.000 kilometara i 5 godina je star, što znači da se radi oko 30.000
kilometara godišnje. Među najmanjima smo po godišnjoj kilometraži. Ove godine kad su smanjene
kapitalne investicije, nema potreba za odlazak u Zagreb i slično. Svi župani, dožupani, gradonačelnici i
načelnici imaju auta 24 sata na dan. Općina ima 7 mobitela i mjesečni trošak se kreće oko 800,00 kuna.
Sada smo potpisali novi ugovor i troškovi će se još više smanjiti. Treba se osigurati još jedan mobitel za
predsjednika. Gorivo za vozila je razlučeno u proračunskim stavkama. Za službeni auto vodi se samo
evidencija o potrošnji goriva a za škodu praktik, s obzirom da se radi o teretnom autu vodi se putni nalog.
Njihovu kontrolu vodi JUO. Niti jedan vikend nemam slobodan. Kada Vas pozovu, osnova je da se
odazovete. Reprezentacija se koristi za ugošćivanje, poklone i ostale prigode i ona će se smanjiti.
Predsjednik je kazao kako traži samo evidenciju o utrošku goriva i mobitela. Ovim
prijedlogom izmjena Odluke ne ukidaju se postojeća prava.
Zamjenik načelnika Zdenko Popovački kazao je kako je ovo direktno zadiranje u ovlasti
načelnika. Što se tiče potrošnje goriva, kilometara, mobitela, to ima pravo tražiti svaki vijećnik.
Predsjednik je kazao da nije bilo kršenja korištenja službenih automobila u privatne svrhe ne
bi se ovo niti iniciralo. Uštede se moraju napraviti da li na ovaj način ili kroz rebalans proračuna, kako bi se
određene stvari dovele u normalno stanje. Zadnje o čemu bi se razmišljalo je smanjenje plaća. Predlaže da
se smanje troškovi na svemu na čemu se mogu smanjiti. Svesti na kontrolirane okvire. Kada se to napravi
ostat će novaca i za šport, plaće i drugo. Isto tako nada se da će načelnik dati podatke o dugovanjima
prema zaposlenicima, prema Darkomu, prema dobavljačima, Radio Daruvaru i dr. Tražio sam informaciju o
kreditnom zaduženju. Dugovi postoje i oni se neće sami vratiti. Moramo negdje uštedjeti kako bi mogli
vratiti dugove.
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Vijećnik Želimir Bušić kazao je da je želja svesti troškove na minimum, gdje god je to
moguće. Omogućiti uvid tih troškova kako bi se moglo raspravljati i o proračunu.
Vijećnik Bogumil Herout je kazao kako je od predsjednika vijeća zatraženo da zatraži samo
da se podnosi izvješće a ne da se vidi troši više ili manje i slično.
Općinski načelnik je kazao kako će za iduću sjednicu pripremiti izvješća o troškovima goriva,
mobitela, pomoći.
Predsjednik je predložio da se dostavljaju izvješća a i da se glasuje o prijedlogu izmjena
Odluke. Ako načelnik smatra da nešto nije u redu odnosno zakonito ima pravo tu odluku obustaviti i tražiti
nadzor zakonitosti odluke.
Općinski načelnik je kazao kako predstavničko tijelo ima pravo tražiti izvješća i na kraju
donosi proračun, kojim se izvršnoj vlasti daju ovlasti po određenim stavkama proračuna ali ovakovu odluku
predstavničko tijelo nema pravo donositi.
Vijećnik Želimir Bušić kazao da se ne donosi Odluka, da se ne zadire u ovlasti načelnika,
mogu se ukinuti ta sredstva u proračunu ali ne donositi Odluku, da se razmotre prijedlozi i sugestije, da se
dostavljaju izvješća ovom tijelu ili odboru, jer na taj način se vrši i kontrola ali nametati određene akte koji
nisu u nadležnosti predstavničkog tijela ne.
Vijećnica Marija Ulovec kazala je kako ne bi bilo dobro donošenje ove odluke. Ona nema
pravnu zakonsku snagu. Može se zaključiti da se poveća transparentnost troškova, da načelnik podnosi
izvješće, da li preko odbora ili direktno. To možemo zatražiti. Možemo donijeti ovu Odluku ali ona nije
pravno valjana.
Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je predložio da se obveže općinski
načelnik o dostavi izvješća o potrošnji goriva, mobitela pismeno po mjesecima na svakoj sjednici
Općinskog vijeća, te prijedlog dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen, te je donesen
slijedeći
Z A K L J U Č A K
o obvezi izvješćivanja o utrošku goriva i mobitela
22. Razmatranje oko izmjena Odluke o priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog izmjena Odluke o priključenju na izgrađenu
komunalnu infrastrukturu dobili su svi vijećnici neposredno prije početka sjednice. Novim izmjenama i
dopunama Zakona o vodama ukida se naknada za priključenje na vodne građevine. Isto tako priključak
mogu dobiti i vlasnici na objekte koji nisu legalizirani. Po ovoj osnovi Općina je uprihodovala 64.000,00
kuna u prošloj godini.
Općinski načelnik je kazao kako je ta odluka poznata. Stupanjem na snagu tog Zakona mi
smo prestali primjenjivati našu odluku u dijelu koji se odnosi na vodu. Ako Vijeće odluči može osloboditi i za
priključak plina. Zakon je omogućio i priključak na objekte koji nisu legalizirani ali su za njih podneseni
zahtjevi. Ova sredstva koja će biti umanjena u proračunu, jedan dio će se prikupljati kroz vodnu naknadu i
dio tih sredstava bi se trebao vraćati za razvoj komunalne infrastrukture. Kolika će ona biti kroz cijenu vode
to još nije poznato.
Vijećnik Bogumil Herout upitao je da li zamjenici predsjednika Općinskog vijeća imaju pravo
na službeni mobitel.
Općinski načelnik je kazao kako nemaju jer to nije navedeno u Odluci.
Vijećnik Franjo Berečki je kazao kako navedeno nije fer prema onima koji su platili naknadu
za priključenje na izgrađenu vodovodnu mrežu a plati će i kroz cijenu vode, dakle dva puta.
Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog da se izmjeni odluka o
priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu na način da se priključak za vodu briše iz nje,
dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu
-

Aktualni sat
Pod aktualnim satom službenik Oto Janda zamolio je sve stranke odnosno kandidate za
lokalne izbore koji to još nisu napravili da poskidaju svoje plakate sa stupova javne rasvjete i ostalih
objekata.
Općinski načelnik je kazao kako je ovo zakonska obveza te isto tako pozvao sve da
navedeno naprave.
Predsjednik je kazao kako je svoje plakate poskidao.
Vijećnik Mladen Herout upitao je da li iznos komunalnog doprinosa za legalizaciju važi za
sve koji su podnijeli zahtjev do 30. 06. na što je potvrdan odgovor dobio od Općinskog načelnika.
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Vijećnik Jaroslav Koči upitao je što će biti sa cisternom za DVD Končanica.
plaćena.

Općinski načelnik je kazao kako će se navedeno nastojati realizirati. Ona je djelomično
Predsjednik je upitao za predstavnike u JVP i Darkom, kad se oni biraju.

Općinski načelnik je kazao kako JVP će biti izbor krajem kolovoza a za Darkom sad je red
na Končanici a taj jedan član predstavlja Končanicu, Đulovac i Dežanovac i član se rotira, svake četiri
godine iz druge Općine. Kada to bude, znat će se za navedeno. U dosadašnjem mandatu bio je
predstavnik iz Dežanovca.
Predsjednik je zamolio načelnika da da pregled dugovanja prema zaposlenicima i
ostalima.
Službenica Kvjeta Kop upoznala je nazočne sa obvezama. Za zaposlene obveza je
221.077,71 kuna, ostale obveze prema dobavljačima 281.793,50 kuna, za sufinanciranje prema
ugovorima (vodovod) 212.246,98 kuna, obveze po kreditima (Hypo banka, Euroleasing) 207.094,69
kuna i kratkoročne obveze 265.540,00 kuna. Ukupan iznos je. 1.187.752,88 kuna.
Općinski načelnik je kazao kako kredit prema Hypo banci istiće krajem godine,
Euroleasing u 9 mjesecu ove godine, dugovanje prema Darkomu dobili smo na rate i jedan dio terećenja
ići će na Bjelovarsko-bilogorske vode. Najviše zabrinjava dio prema zaposlenima i dio materijalnih
troškova. U ovim obvezama je i okvirni kredit koji je odobren u iznosu od 360.000,00 kuna a koristi se u
iznosu od cca. 240.000,00 kuna. U drugom polugodištu očekuje se povećanje prihoda. Povrat poreza
iznosi cca. 340.000,00 kuna. Uglavnom kapitalne investicije su dovršene. U pripremi je tehnički pregled
lokalnog vodovoda Stražanac, Imsovac i Končanički Vinogradi. U izradi je idejni projekt prečistaća, a u
Hrvatskim vodama stoji izrada glavnog projekta odvodnje i prečistaća. U prioritetu je dovršetak
magistralnog vodovoda.
Vijećnica Marija Kubišta upitala je iz kojih sredstava se planiraju ostvariti prihodi iz
Županije. Ujedno je kazala kako je izabrana u odbor za financije i proračun u BBŽ. Predlaže da se
inzistira na Vodoprivredi da plaća naknadu, jer to svi drugi ribnjaci plaćaju a iza njih stoji privatni kapital.
Navela je primjer Garešničkih ribnjaka koji su platili naknadu.
Općinski načelnik je kazao kako se navedeno planira iz decentraliziranih sredstava iz
državnog proračuna. Imamo pravo na određeni dio naknade za razvoj komunalne infrastrukture a isto tako i
može se izvršiti pozajmica od Županije. Županija ima pravo po slobodnoj ocjeni da da pomoć. Župan se isto
žalio kako imaju dosta obveza. Za ribnjake po raspisanom natječaju javilo se samo Ribnjačarstvo
Končanica. Ugovor još nisu sklopili. Vodi se preko 1.200 hektara i naknada je oko 100,00 kuna po hektaru.
Od ukupnog iznosa 50% ide lokalnoj samoupravi. Agencija za poljoprivredno zemljište sada raspolaže
poljoprivrednim zemljištem sukladno novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu i vrše se usklađenja
katastra i zemljišnih knjiga, što provodi Općinsko državno odvjetništvo. Od početka 2012. godine nismo
raspolagali sa poljoprivrednim zemljištem.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se
svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 2. sjednice Općinskog vijeća
Općine Končanica u 22,35 sati.
Zapisničar:

PREDSJEDNIK:

/Oto Janda/

/Viktor Horina, ing./
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Prijedlog Odluke
KLASA: 402-01/13-01/__
URBROJ: 2111/02-01-13-1
Končanica, _____________
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“, broj 24/11., 61/11. i 27/13.) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni
glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __ sjednici,
održanoj ___________ godine, donosi
O D L U K U
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se način, uvjeti i postupak financiranja redovitog godišnjeg rada
političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Končanica te nezavisnih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Končanica izabranih s nezavisnih lista.
Članak 2.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana u Proračunu
Općine Končanica raspoređuju se na način da se utvrđuje godišnji iznos sredstava za svakog
vijećnika u neto iznosu od __________ kuna.
Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na dodatnu naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom vijećniku, odnosno ________ kuna po vijećniku podzastupljenog spola.
Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 3.
Ako pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u
političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva ostaju političkoj stranci
kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju
političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća postane član političke
stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva ostaju i dalje tom nezavisnom vijećniku te se na
njega i dalje primjenjuju sve odredbe ove Odluke koje se odnose na nezavisne vijećnike.
Članak 4.
Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Končanica.
Članak 5.
Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i
o tome pismeno bez odgađanja obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.
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Nezavisni vijećnik nakon isteka mandata ili ako mu mandat prestane prije isteka vremena na
koje je izabran, dužan je u roku od 30 dana nakon isteka mandata, odnosno prestanka mandata prije
isteka vremena na koje je izabran, vratiti u proračun Općine Končanica:
- neutrošena financijska sredstva dobivena iz proračuna Općine Končanica za redovito
godišnje financiranje svoje djelatnosti te
- novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz
proračuna Općine Končanica za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti.
Iznimno od odredbe stavka 2. podstavka 2. ovog članka, nezavisni vijećnik iz stavka 2. ovog
članka može imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz proračuna Općine Končanica, vratiti na
raspolaganje Općini Končanica.
Članak 6.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuju se na račun političke stranke i poseban račun
nezavisnog vijećnika, ukoliko nemaju dugovanja prema Općini Končanica.
Ukoliko postoje dugovanja političkih stranaka i nezavisnog vijećnika prema Općini
Končanica, ista će se kompenzirati.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka doznačuju se tromjesečno-polugodišnje-godišnje u
jednakim iznosima.
Sredstva se u izbornim godinama doznačuju sukladno mandatnom razdoblju te godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

Dostaviti:
1. Hrvatska demokratska zajednica, OO Končanica, n/r
predsjednika gosp. Zlatko Bakunić,
2. Koalicija Socijaldemokratska partija Hrvatske-Hrvatska stranka
umirovljenika-Hrvatska narodna stranka-Hrvatska socijalno liberalna stranka,
n/r nositelja koalicije, gosp. Viktor Horina,
3. Hrvatska seljačka stranka, OO Končanica, n/r predsjednika gosp. Bogumil Herout,
4. Koalicija Nezavisni seljaci Hrvatske-Stranka penzionera, n/r predsjednika gosp. Jaroslav
Koči,
5. Mladen Herout, Končanica 4, 43505 Končanica,
6. Jedinstveni upravni odjel, ovdje,
7. Pismohrana.
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/13-01/01
URBROJ: 2111/02-02-13-2
Končanica, srpanj 2013.
IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2013. GODINE
U skladu sa člankom 52. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“,
broj 1/13) i člankom 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni glasnik Općine
Končanica“, broj 2/13), podnosi se izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj
2013. godine, kako slijedi;
 dovršeni su radovi na vodoopskrbi III. faze. Očekuje se tehnički pregled navedenog
izgrađenog dijela i dobivanje uporabne dozvole, kako bi se zainteresirana domačinstva mogla
priključiti na mrežu,
 novi zakupnik za ljekarnu odustao od zakupa i otvaranja ljekarne na području Općine
Končanica zbog nedobivanja suglasnosti od strane Ministarstva zdravlja,
 održana smotra pripadnika civilne zaštite, povjerenika i stožera zaštite i spašavanja za
područje Općine Končanica,
 prema zahtjevima Mjesnih odbora uglavnom se izišlo u susret oko materijala za izgradnju
propusta, nasipavanje poljskih puteva i osiguranje strojeva za pomoć istih radova,
 u izradi glavni i izvedbeni projekat za odvodnju Općine Končanica (kanalizacija),
 u postupku izrada idejnog rješenja prečistaća otpadnih voda na području Općine Končanica,
 u više navrata pokušava se pristupiti realizaciji dijela modernizacije pješačke staze u
Končanici,
 obavljaju se redovni radovi na održavanju groblja i javnih površina.
Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine, nije podneseno posebno već se
nalazi u sklopu izvješća o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2013. godine, koje je
prezentirano u prethodnim točkama ove sjednice Općinskog vijeća.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić
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