
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/22-01/02 
URBROJ: 2103-12-01-22-6 
Končanica, 13. rujan 2022. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 11. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 13. rujna 2022. 

godine u prostoru Vatrogasnog doma u Končanici, s početkom u 20,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Drahoslav Herout – predsjednik, Marija Kubišta – potpredsjednica, vijećnici; 
Toni Beki, Zvonko Bičak, Viktor Horina, Jaromir Liber, Nikolina Santo i Marija Ulovec. 
 Odsutani vijećnici: Rada Božić i Snježana Horina – opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Franjo Berečki – zamjenik načelnika iz 
reda pripadnika hrvatskog naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Končanica, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica i Maja Janda Starčević – službenica Općine 
Končanica.  
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 11. 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 8 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 10. elektronske 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 
 

1. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine, 

2. Razmatranje te donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu, 
3. Razmatranje te donošenje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2022. godini, 
4. Razmatranje te donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Končanica za 2022. godinu, 
- Aktualni sat  

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

  
1. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 
Uvodono je predsjednik upoznao nazočne da je o ovim točkama razmatrala Komisija za 

financije i proračun te ne navedena izvješća prihvatila. Ovu točku je pojasnila Kvjeta Kop – službenica 
Općine Končanica. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Končanica dobili su 
svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prihodi proračuna planirani su sa 7.271.375,00 kuna a ostvareni su sa 
3.665.870,82 kuna ili sa 50,42%. Rashodi proračuna planirani su sa 7.271.375,00 kuna a ostvareni su sa 
3.445.226,57 kuna ili sa 47,38%. Višak prihoda nad rashodima u prvih 6 mjeseci ove godine iznosi 
220.644,25 kuna. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju 
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 
godine dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  
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Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Končanica 
za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 

 
2. Razmatranje te donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica. Prijedlog I. izmjena i 
dopuna Proračuna Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Plan Proračuna Općine 
Končanica za 2022. godinu planiran je u iznosu od 7.271.375,00 kuna kako na prihodovnoj tako i na 
rashodovnoj strani. Novim prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu 
prihodi se povećavaju za 1.111.520,00 kuna kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani tako da se 
novi Proračun za 2022. godinu predlaže u iznosu od 8.382.895,00 kuna kako na prihodovnoj tako i na 
rashodovnoj strani. U prihodima povećavaju se prihodi poslovanja te prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine a na rashodovnoj strani povećavaju se rashodi poslovanja dok se rashodi za nabavu nefinancijske 
imovine nešto smanjuju u odnosu na prvobitni plan. Povećanje se odnosi prvobitno na realizaciju Projekta 
„Zaželi boje sutra“, za koji su sredstva dobivena iz europskog fonda. Isto tako planirani su primici i izdaci 
od zaduživanja u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Ovi primici i izdaci nisu se mijenjali u odnosu na prvobitni 
plan. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu dao na glasovanje  i on je jednoglasno usvojen te su 
donesene       

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu 
 

3. Razmatranje te donošenje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2022. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program 
doživio je promjene po stavkama. Tako se stavke; „Adaptacija društvenog doma u Končanici sa 500.000,00 
kuna smanjuje na 440.000,00 kuna, projekt „Uređenje društvenog doma  u Daruvarskom Brestovcu – 6. 
etapa“ smanjuje sa 400.000,00 kuna na 300.000,00 kuna, projekt „Komunalna oprema“ smanjuje se sa 
350.000,00 kuna na 200.000,00 kuna. Prvobitni plan iznosio je 1.850.000,00 kuna a novi plan iznosi 
1.540.000,00 kuna odnosno smanjenje za 310.000,00 kuna.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 
2022. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene 

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Končanica u 2022. godini 

 
4. Razmatranje te donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Končanica za 2022. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Končanica za 2022. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. U 
ovom Programu mijenjan je samo program održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene. Ovaj 
program smanjen je sa 366.800,00 kuna na 230.000,00 kuna, tako da se ovaj cjelokupni Program sa 
1.085.800,00 kuna smanjuje na 949.000,00 kuna odnosno smanjenje za 136.800,00 kuna. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Končanica za 2022. godinu dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 
Končanica za 2022. godinu 

 
- AKTUALNI SAT 
Predsjednik Općinskog vijeća Drahoslav Herout je pozvao vijećnike da upitaju što ih zanima.  
Općinski načelnik je nazočne upoznao sa projektima u tijeku kao i ostalim aktivnostima koje 

provodi Općina Končanica. Tako je kazao kako oprema za dječje igralište u Daruvarskom Brestovcu kasni 
ali bi do kraja ovog mjeseca trebalo biti i to završeno. Isto tako opremamo Dom u Daruvarskom Brestovcu, 
koliko to dopuštaju financijska sredstva. Postavljene se rolete i trakaste zavjese, kupili smo madrace te smo 
u nabavci kreveta. Iduće godine u planu je nabava ormara tako da bi dom trebao biti u upotrebi od iduće 
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godine. Radovi u Šupljoj Lipi u domu su u tijeku i oni će se isto tako završiti do roka. U Imsovcu 
asfaltirana je staza na groblju. Naručeni su i nedostajući stolovi za domove u Stražanacu i Šupljoj Lipi. 
Stan za liječnika je gotov. Danas završava natječaj i prema informacijama javila se doktorica iz Sirača, koja 
će tu raditi godinu dana a nakon toga ide na specijalizaciju. To nije rješenje. Doktorica iz Velikih Zdenaca 
nije se javila na natječaj jer još nema licencu. Kupili smo priključke odnosno komunalnu opremu prikolicu, 
rasipač, ralicu i bočni malčer, za što smo sredstva ostvarili iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
europske unije. Oprema je spremljena u spremište u Daruvarskom Brestovcu. Kandidirali smo projekt 
uređenja odnosno rušenja i izgradnje novih garažai uređenje okoliša i očekuje se ishod kandidature. Isto 
tako krenulo se u nabavu opreme za dječje igralište u Končanici. Krenuo je projekt „Zaželi boje sutra“, 
zaposleno je 25 žena te uskoro će biti zaposlen i voditelj i koordinator projekta. Isto tako planira se 
povećanje iznosi stipendija te naknade za novorođeno dijete u obitelji.  

Vijećnica Marija Kubišta kazala je kako je u kontaktu sa doktoricom iz Velikih Zdenaca. Za 
sada još nema licencu, treba položiti još jedan ispit i za sada ne može raditi.  

Općinski načelnik je još upoznao nazočne sa proslavom 100 godišnjice rada i postojanja 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, koja će se održati 17. rujna 2022. godine u Končanici te 
posjeti mađarskoj općini Ogreglak povodom dana općine koji je bio 10. rujna 2022. godine.  

Vijećnica Marija Ulovec uputila je ispriku zbog nedolaska na svečanu sjednicu. 
 
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica, zahvalio se 

svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 
20:40 sati. 

 

       Zapisničar:                Predsjednik: 

________________       ____________________     

            /Oto Janda/                        /Drahoslav Herout/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa11. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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