
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 021-05/22-01/02 
URBROJ: 2103-12-01-22-2 
Končanica, 29. ožujak 2022. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 7. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 29. ožujka 2022. 

godine u prostoru Češkog doma u Končanici, s početkom u 19,00 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 novinari 
NIU „Jednota“ iz Daruvara i Bjelovarskog lista. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 7. 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 6. 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 Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Končanica, 
2. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica, 
3. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i 

drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica, 
4. Razmatranje te usvajanje Završnog računa Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića 

Končanica za 2021. godinu, 
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Darkom d.o.o. 

Daruvar za područje Općine Končanica za 2021. godinu, 
6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica 

za 2021. godinu, 
7. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2021. 

godinu, 
8. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2022. 

godinu,  
9. Razmatranje te usvajanje Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za 

razdoblje od 2022-2025., 
10. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 2021. 

godinu, 
- Aktualni sat  
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Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 
  

1. Razmatranje te usvajanje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. 

Prijedlog Etičkog kodeksa dobili su svi vijećnici sa sazivom. Sukladno zakonskim odredbama Zakona o 
sprječavanju sukoba interesa obveza je donošenja navedenog akta. Tim se kodeksom uređuje sprječavanje 
sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća, radnih 
tijela Vijeća te izvršne vlasti odnosno Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Nakon prihvaćanja 
ovoga akta potrebno je na slijedećoj sjednici imenovati i radna tijela koja prate provedbu etičkog kodeksa a 
to su Etički odbor i Vijeće časti. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Etičkog kodeksa nositelja 
političkih dužnosti u Općini Končanica, dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Končanica 
 

2. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica 
Ovu točku pojasnila je vijećnica Marija Kubišta ujedno i predsjednica Upravnog vijeća 

Češkog dječjeg vrtića Končanica. Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Češkog 
dječjeg vrtića Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. S obzirom na potrebu za 
zapošljavanjem radnika na poslovima čistačice potrebno je navedeno radno mjesto uvrstiti u Pravilnik. 
Shodno tome, predlaže se donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Češkog 
dječjeg vrtića Končanica radi usklađenja sa potrebama.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog novog Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Češkog dječjeg vrtića Končanica 

  
3. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u 
Češkom dječjem vrtiću Končanica 
Ovu točku pojasnila je vijećnica Marija Kubišta ujedno i predsjednica Upravnog vijeća 

Češkog dječjeg vrtića Končanica. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama 
naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. S obzirom na ustrojeno novo radno mjesto potrebno je odrediti i 
koeficijent pa se predlaže koeficijent u visini od 1,400. Isto tako u izmjenama se predlaže i obračun za 
minuli staž. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika 
zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika 

zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica 
 

4. Razmatranje te usvajanje Završnog računa Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića 
Končanica za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnila je vijećnica Marija Kubišta ujedno i predsjednica Upravnog vijeća 

Češkog dječjeg vrtića Končanica. Završni račun Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 
2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupni prihodi su iznosili 515.047,00 kuna. 
Ukupni rashodi iznosili su 536.497,00 kuna. Manjak prihoda poslovanja u 2021. godini iznosi 21.450,00 
kuna. Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 23.376,00 kuna tako da na kraju 2021. godine ostaje višak 
od 1.926,00 kuna, koji se prenosi u 2022. godinu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Završnog računa 
Financijskog plana ČDV Končanica za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesena 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića 
Končanica za 2021. godinu 



 3  
 

 
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Darkom d.o.o. 

Daruvar za područje Općine Končanica za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom Darkom d.o.o. Daruvar za područje Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Iz izvješća su vidljivi podaci o količinama sakupljenog miješanog komunalnog otpada, 
plastike, stakla i papira kao i podaci o broju kućanstva i ne-kućanstva gdje se prikuplja otpad. Vidljiv je pad 
broja kućanstva ali i pad količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada. U toku prošle godine 
nabavljene su kante za papir i plastiku. Ukupno je na području Općine prikupljeno 186.720 kg miješanog 
komunalnog otpada, 10.260 kg otpadnog papira, 7.380 kg otpadne plastike te 820 kg otpadnog stakla. Na 
kraju su iskazani i podaci o prikupljenim količinama otpada mobilnog reciklažnog dvorišta u toku 2021. 
godine. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Darkom d.o.o. Daruvar za područje Općine Končanica za 2021. godinu dao 
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvješća o radu Darkom-a d.o.o. na području Općine  
Končanica u 2021. godini 

 
6. Razmatranje te usvajanje Izvješća i izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica 

za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovi podaci 
identični su podacima iskazanim u prethodnoj točki dnevnog reda, jedino u ovom izvješću iskazani su i 
financijski pokazatelji koliko je utrošeno za izvršenje Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 
2021. godinu. Iz izvješća vidljivo je smanjenje prikupljenih količina miješanog komunalnog otpada kao i 
neznatno smanjenje količina ostalog otpada (plastike, stakla, papira) u odnosu na prethodnu 2020. godinu. 
Na kraju su iskazani i financijski pokazatelji o utrošku sredstava za potrebe gospodarenja otpadom za 2021. 
godinu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 
Općine Končanica za 2021. godinu 

 
7. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 

2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Analize stanja sustava civilne 

zaštite Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Analizom su 
obuhvaćeni svi sudionici koji sudjeluju u sustavu civilne zaštite od Stožera, pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite do udruga od značaja za sustav civilne zaštite. Na kraju iskazana 
su i planirana te utrošena sredstva za sustav civilne zaštite za 2021. godinu. Ukupno su planirana 
sredstva u iznosu od 584.000,00 kuna a izvršeni su sa 290.759,80 kuna. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Analize stanja sustava 
civilne zaštite Općine Končanica za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2021. godinu 
 

8. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 
2022. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne 

zaštite Općine Končanica za 2022. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Planom su 
planirane snage sustava civilne zaštite za područje Općine Končanica za 2022. godinu sa 
financijskim iskazom na 2023. i 2024. godinu. Radi o snagama koje su već spomenute u samoj 
Analizi. Isto tako planirana su i sredstva za sustav civilne zaštite za 2022. godinu u iznosu od 
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869.000,00 kuna, sa financijskim planovima za 2023. u iznosu od 987.740,00 kuna te za 2024. 
godinu u iznosu od 997.500,00 kuna. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Plana razvoja sustava 
civilne zaštite Općine Končanica za 2022. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2022. godinu 
 

9. Razmatranje te usvajanje Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite Općine 
Končanica za razdoblje od 2022.-2025. godine 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Smjernica za razvoj sustava 

civilne zaštite Općine Končanica za razdoblje od 2022. do 2025. godine dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Same smjernice su iste kao i Plan razvoja sustava civilne zaštite jedino što se 
smjernice odnose na četverogodišnje razdoblje. Planirane su iste snage kao i kod Plana sa 
financijskim iskazom predviđenih potrebnih sredstava a što za 2025. godinu iznosi 997.560,00 
kuna odnosno isto kao i za 2024. godinu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Smjernica za razvoj sustava 
civilne zaštite Općine Končanica za razdoblje od 2022. do 2025. godine dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te su donesene 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica 
za razdoblje od 2022. – 2025. godine 

 
10. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 

2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Izvješće o radu kao i financijsko izvješće 

Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. S obzirom na epidemiološku situaciju rad Vatrogasne zajednice Općine Končanica u 
toku 2021. godine bio je skroman. U toku 2021. godine na području Općine Končanica bilo je 
ukupno 11 intervencija a većina je odrađena u suradnji i sa dobrovoljnim vatrogasnim 
organizacijama na čijem području su nastali požari. U toku 2021. godine VZO Končanica ukupno 
je uprihodila 332.201,71 kuna prihoda. Ukupni rashodi iznosili su 297.983,27 kuna. Višak prihoda 
nad rashodima iznosio je 34.218,44 kuna. Višak iz 2020. godine iznosio je 76.199,48 kuna, što 
ukupno daje višak prihoda na kraju 2021. godine od 110.417,92 kuna, koja se sredstva prenose u 
2022. godinu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Izvješća o radu VZO 
Končanica za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 
Općine Končanica za 2021. godinu 

 
- AKTUALNI SAT 
Vijećnica Snježana Horina upitala je da li je nešto pokrenuto vezano za uređenje dječjeg 

igrališta. 
Općinski načelnik je kazao kako je projekt gotov i očekuje se raspisivanje natječaja kako 

bismo projekt mogli kandidirati. Prema neslužbenim informacijama početkom 4 mjeseca treba biti raspisan 
natječaj za projekt „Zaželi“ koji će se financirati iz Državnog proračuna i na rok od 6 mjeseci. U prostoru 
doma DVD Šuplja Lipa izvršeni su radovi na spuštanju stropa i nove rasvjete. Umirovljenici i ove godine 
mogu računati na uskrnicu. Bit će dva ranga za dodjelu uskrnica.  

Vijećnik Viktor Horina upitao je vezano za podatke o dodjeljenim potporama za stambeno 
zbrinjavanje i poduzetnički program do sada. 

Pročelnik je kazao kako su potpore krenule 2020. godine i potpore za stambeno zbrinjavanje 
ostvarili su 3 osobe u razdoblju od 2020 do 2021. godine. Potpore u poduzetništvu u razdoblju od 2020. do 
2021. godine ostvarili su ukupno 4 subjekta. 

Općinski načelnik je kazao kako i grad Daruvar subvencionira navedeno za zapošljavanje, bez 
obzira odakle dolazi radnik a isto imamo i mi u svom Programu. Nadalje je upoznao nazočne sa 
mogućnosti davanja u najam praznih stambenih objekata za zbrinjavanje izbjeglica iz Ukrajine. Na 
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stranicama Općine Končanica nalaze se obrasci za zainteresirane ponuditelje za davanje u najam 
stambenog prostora. Nadalje je upoznao nazočne da će biti javnih radova ali u znatno manjem obliku. 
Prošle godine imali smo samo pravo na 2 radnika u okviru javnih radova.  

Vijećnica Marija Ulovec upitala je što je sa plinskom mrežom. 
Općinski načelnik je kazao kako je to za sada stalo ali se nada da će se uskoro pokrenuti i taj 

proces. Nadalje je u kratkim crtama upoznao nazočne oko novog vlasnika Vodoprivrede Daruvar i ujedno i 
vlasnika Ribnjačarstva Končanica te projektom solarnih elektrana na ribnjacima. Tu se vidi i mogućnosst 
zajedničke suradnje vezano i uz turizam na našem području. Nadalje na upit uz dvorac Dioš, kazao je kako 
nema kontakata između Općine i Hrvatskog salezijanskog provincijalata. Više puta pokušan je kontakt ali 
do istog nije došlo.  

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

svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 
19:49 sati. 

 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

 

________________       ____________________     

      /Oto Janda/                       /Drahoslav Herout/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 7. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica. 


	Z  A  P  I  S  N  I  K

