
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 021-05/22-01/02 
URBROJ: 2103-12-01-22-1 
Končanica, 15. veljače 2022. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 6. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 15. veljače 2022. 

godine u prostoru Vatrogasnog doma u Končanici, s početkom u 18,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Drahoslav Herout – predsjednik, Marija Kubišta – potpredsjednica, vijećnici; 
Toni Beki, Zvonko Bičak, Rada Božić, Snježana Horina, Viktor Horina, Jaromir Liber, Nikolina Santo i 
Marija Ulovec. 
 Odsutnih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Franjo Berečki – zamjenik načelnika iz 
reda pripadnika hrvatskog naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Končanica, Franjo Sabo – predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Končanica i novinarka 
NIU „Jednota“ iz Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 6. 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 10 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 5. 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 usvajanje Plana zaštite od požara za područje Općine Končanica sa procjenom 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Končanica, 

2. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2022. godini 
3. Razmatranje te usvajanje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 

području Općine Končanica 
4. Razmatranje te usvajanje Odluke o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, 

članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela Općinskog 
vijeća 

- Aktualni sat  
 

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

1. Razmatranje te usvajanje Plana zaštite od požara za područje Općine Končanica sa procjenom 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici sa 

sazivom. Sukladno zakonskim odredbama Zakona o zaštiti od požara izvršeno je usklađenje Procjene 
ugroženosti sa postojećim stanjem a temeljem toga i Plan zaštite od požara. Za područje Općine Končanica 
vatrožaštitu obavlja Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara kao središnja postrojba vrste 2. Ovim 
izmjenama ona i dalje ostaje nositelj vatrozaštite na našem području ali se DVD Končanica određuje kao 
središnje društvo na području Općine Končanica. Oni sa ostalim subjektima, koji posjeduju mehanizaciju 
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čine strukturu koja intervenira prema potrebi u slučaju bilo kakvih nepogoda a što se odnosi i na 
vatrozaštitu na području Općine Končanica.  

 
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala vijećnica Snježana Horina, predsjednik je 

prijedlog Plana zaštite od požara za područje Općine Končanica sa procjenom ugroženosti od požara 
i tehnoloških eksplozija za područje Općine Končanica, dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Končanica 
 

2. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2022. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Programa poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2022. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Identičan je to program koji je bio i prošle godine. Radi se o dvije mjere i to; financijska pomoć 
kod otvaranja obrta, poduzeća u visni od 5.000,00 kuna te poticanje zapošljavanja u iznosu od 5.000,00 
kuna. Nakon usvajanja ići će se na raspisivanje natječaja za navedene mjere. 

Općinski načelnik je kazao kako je dogovoreno sa susjednim lokalnim samoupravama da više 
nije uvjet stanovanja zaposlene osobe na području lokalne samouprave. 

U kraćoj raspravi sudjelovala je vijećnica Marija Kubišta. 
Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa poticanja 

poduzetništva Općine Končanica u 2022. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen  

Program poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2022. godini 
  

3. Razmatranje te usvajanje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 
području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Končanica dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Identičan je to program koji je bio i prošle godine. Radi se o tri mjere i to; 
financijska pomoć kod kupnje prve nekretnine u visini od 10.000,00 kuna, poboljšanje kvalitete stanovanja 
ulaganjem u izgradnju novog stambenog objekta ili rekonstrukciju obiteljske kuće u visini od 10.000,00 
kuna te stambeno zbrnjavanje mladih obitelji prodajom stambenog prostora u vlasništvu Općine po 
povlaštenim cijenama, koja se za sada ne provodi jer nemamo takovih prostora. 

U raspravi, u kojoj su sudjelovali vijećnici Marija Kubišta, Snježana Horina i Viktor Horina 
kazano kako su ovo dobre mjere ali jedan od uvjeta je i srednjoškolsko obrazovanje, što ne bi trebao biti 
uvjet, na što je odgovoreno kako navedeno nije prepreka za dobivanje potpore, jer su već takve bile 
odobrene. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa mjera za 
poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen  

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području 
Općine Končanica 

 
4. Razmatranje te usvajanje Odluke o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, 

članovima Općinskog vijeća, Povjerenstva, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela Općinskog 
vijeća 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Odluke dobili su svi vijećnici. Radi se o usklađenju sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, kojim su propisani određeni pragovi. Do sada je predsjedniku isplaćivana naknada od 2.000,00 
kuna mjesečno a sada se predlaže 500,00 kuna, radi usklađenja sa navedenim izmjenama. Povjerenstva, 
komisije i odbori za sada ne dobivaju naknadu ali odlukom se predviđa mogućnost isplate na temelju 
posebne odluke Općinskog načelnika. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o visini neto 
naknade predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća, Povjerenstva, Komisija, 
Odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog 
vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća 
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- AKTUALNI SAT 
Općinski načelnik je upoznao nazočne sa radovima koji se provode. Pokrenuta je 6. faza 

uređenja Društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu. Tu ulazi vanjsko uređenje igrališta te asfaltiranje 
dijela ispred stare općine i iza Društvenog doma a ukupna vrijednost iznosi cca. 600.000,00 kuna. Ušli smo 
u renovaciju stana od doktorice. Projekt je vrijedan preko 500.000,00 kuna a dio sredstava dobili smo od 
središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje. Isto tako u Šupljoj Lipi pristupit će se projektu 
spuštanja stropa u sali. Isto tako imamo projekt za renoviranje ovih garaža u okviru stambeno poslovnog 
prostora. Završeni su radovi na dogradnji prostora za DVD te obnovljen prostor. Preuzet je prostor sale 
DVD-a i Općina će ga dalje iznajmljivati. Ovo je sad i vijećnica pa nam je taj prostor potreban. Raspisani 
su natječaji za udruge do kraja ovog mjeseca. Veliki problem imamo sa privatnim šumama, razbijaju nam 
nerazvrstane ceste a sama sanacija ne ide kako treba i ne možemo to sami riješiti. Isto tako nabavili smo 
novije terensko vozilo za potrebe Općine (Duster) a stara škoda je prodana. Isto tako DVD Končanica 
kupio je noviji kombi a stari će se pokloniti nogometnom klubu Ribar za njihove potrebe. 

Vijećnik Viktor Horina dao je sugestiju da se ažuriraju podaci na Općinskoj stranici, te je 
upitao vezano za upis u zemljišne knjige vlasništva prostora Općine, škole i Češke besede Končanica, s 
obzirom na saznanje da je spor sa susjedom završio. 

Pročelnik je kazao kako bi spor trebao biti završen ali ništa još nismo zaprimili. Kada se to 
utvrdi tada će se izvršiti provedba. 

Vijećnica Marija Kubišta upitala je za gradnju u samom centru. 
Općinski načelnik je kazao kako je to privatna investicija i gradi se autopraona.  
Vijećnica Marija Ulovec je upitala vezano probleme sa štencima da li Općina ima komunalnog 

redara ili će se ići u zapošljavanje. 
Općinski načelnik je kazao kako Općina nema komunalnog redara,  što se tiče štenaca Općina 

je lažno optužena. Zapošljavanje komunalnog redara ovisi i o financijskim sredstvima (20% izdvajanja 
izvornih prihoda za plaće). Ukoliko uspijemo prodati plinsku mrežu tada će se neto moći napraviti. Nadalje 
je kazao kako se uređuje i prostor dvorane u staroj školi za potrebe Vrtića i škole. Ulaže se preko Saveza 
Čeha a mi smo partneri u projektu. Plan je opremiti i prostore u ostalim mjesnim odborima sa određenim 
spravama za djecu. 

Vijećnica Snježana Horina kazala je kako bi bilo dobro i uz ove sprave za djecu nabaviti i 
postaviti par sprava za vježbanje za odrasle.  

Općinski načelnik je kazao kako imamo malo mjesta, barem što se tiče Končanice. Vidjeti 
prostor kod Streljačkog društva. Isto tako mora se poštivati i određeni prostor koji mora imati svaka sprava. 

 
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica, zahvalio se 

svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 
18:35 sati. 

 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

 

________________       ____________________     

      /Oto Janda/                       /Drahoslav Herout/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 6. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica. 
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