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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 10. elektronske sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 27. 

srpnja 2022. godine u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.  
 Elektronska sjednica održana je putem telefona 043/325-021 i putem e-maila: 
opcina@koncanica.hr. Elektronskoj sjednici odazvali su se; Drahoslav Herout – predsjednik, Marija 
Kubišta – potpredsjednica, vijećnici; Toni Beki, Zvonko Bičak, Rada Božić, Snježana Horina, Viktor 
Horina, Jaromir Liber, Marija Ulovec i Nikolina Santo. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Vijećnicima je putem e-maila i neposrednom dostavom dostavljen sav materijal za 10. elektronsku 
sjednicu sa pojašnjenjem pod točkom 1. dnevnog reda te zapisnik sa 9. sjednice. Na zapisnik sa prošle 9. 
sjednice nije bilo primjedbi i on je jednoglasno prihvaćen.  

Predloženi dnevni red 10. elektronske sjednice glasi: 
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

 

1. Razmatranje te donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Končanica, 
- Aktualni sat  

 
Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi a niti dopuna pa je on jednoglasno usvojen.  

  
1. Razmatranje te donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Prijedlog Odluke i obrazloženje dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom.  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. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju 
Općine Končanica dan je na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i jednim glasnom „PROTIV“ 
usvojen te je donesena   

Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Končanica 
 

 
- AKTUALNI SAT 

Bez pitanja. 
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Rad ove 10. elektronske sjednice zaključen je 27. srpnja 2022. godine u 15:00 sati.  

Prilog zapisnika je obrazac za glasovanje po točki dnevnog reda. 

 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

________________       ____________________     

           /Oto Janda/                        /Drahoslav Herout/ 
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