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KLASA: 021-05/22-01/02 
URBROJ: 2103-12-01-22-3 
Končanica, 31. svibanj 2022. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 8. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 31. svibnja 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, Rada Božić, Snježana Horina, Viktor Horina, Jaromir Liber i Nikolina Santo. 
 Odsutna vijećnica Marija Ulovec – 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, Maja Janda Starčević – službenica Općine 
Končanica, Ivana Valenta – direktorica komunalnog poduzeća Komunalac Končanica d.o.o., 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 8. 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 9 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 7. 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 izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu i 
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu,  

2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2021. godine, 
3. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini, 
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini, 
5. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška sredstava 

ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu 
6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2021. godinu, 
7. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine u 2021. godini, 
8. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica, 
9. Odluka o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za 

mjesne odbore, 
10. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Češkog dječjeg vrtića Končanica, 
11. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Komunalac 

Končanica d.o.o. za 2021. godinu, 
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12. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Končanica za 2022. godinu, 

13. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o o radu Češkog 
dječjeg vrtića Končanica, 

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

  
1. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu i 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica. Prijedlog izvješća 

o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna predan je prema institucijama kojima je to trebalo predati. Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu sastoji se od ostvarenja u 2020. godini, 
plana za 2021. godinu i ostvarenja za 2021. godinu. Proračun se sastoji od prihoda poslovanja, prihoda od 
prodaje nefinancijske imovine te primitaka od financijske imovine i zaduživanja a rashodi se sastoje od 
rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate 
zajmova. Ukupni prihodi u 2021. godini planirani su sa 9.003.500,00 kuna a ostvareni su sa 10.163.684,80 
kuna. Ukupni rashodi u 2021. godini planirani su sa 10.003.500,00 kuna a ostvareni su sa 9.752.639,06 
kuna ili sa 97,49%. Višak prihoda nad rashodima na kraju godine iznosi 411.045,74 kuna. 

Predsjednik je ispred Komisije za financije i proračun  kazao kako je navedeno razmotrila i 
Komisija te utvrdila stanje kako je prikazano u financijskim izvještajima. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu sa Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu, 
dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu 
 

2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2021. godine 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica. Prijedlog Odluke o 

raspodjeli viška prihoda dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupan višak prihoda sa viškom iz 
2020. godine iznosi 1.870.356,30 kuna. Ukupan manjak prihoda i primitaka na dan 31. 12. 2021. godine 
iznosi 528.599,55 kuna a odnosi se na pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine. Slijedom 
navedenog konstatira se da se višak prihoda poslovanja na kraju 2021. godine u iznosu od 1.341.756,75 
kuna prenosi u 2022. godinu kao preneseni višak. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o raspodjeli 
rezultata poslovanja za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu 
  

3. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog izvršenja Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Ovaj Program planiran je sa 1.887.500,00 kuna a izvršen je sa 1.437.594,77 kuna ili sa 76,16%. Sam 
Program odnosi se na održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, tekuće investicijsko održavanje 
komunalne infrastrukture, sanacija odlagališta i odvoz otpada, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje 
lokalnih cesta u zimskim uvjetima i čišćenje i održavanje javnih površina. 

Vijećnik Viktor Horina upitao je za čišćenje i održavanje javnih površina. 
Pročelnik je kazao kako se navedeno odnosi na sve javne površine koje održava općina a 

putem komunalnog poduzeća.  
Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju 

izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. 
godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini 

 
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini 
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Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Radi se o infrastrukturnim projektima koji su se provodili u 2021. godini. Ovaj 
Program planiran je sa 1.181.000,00 kuna a ostvaren je sa 896.663,67 kuna ilil 75,92%.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 
2021. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini 

 
5. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška sredstava 

ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška 

sredstava ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu dobili 
su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 360.000,00 kuna a ostvaren je sa 
286.190,88 kuna. Sva sredstva utrošena su za održavanje poljskih cesta i mostova. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju 
Programa utroška sredstava ostvarenih od svih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 
namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

 privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu 

 
6. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa utroška srestava 

šumskog doprinosa za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 
201.000,00 kuna a izvršen je sa 194.462,96 kuna. Sredstva su utrošena za Program održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Izvješća o izvršenju 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2021. godinu 

 
7. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava 

od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine u 2021. 
godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o usvajanju izvršenja Programa 

utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine 
Končanica u 2021. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 
20.000,00 kuna a izvršen je sa 18.144,47 kuna. Sredstva ostvarena po ovom Programu utrošena su 
po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o izvršenju 
Programa utrška od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2021. godini dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Končanica za 2021. g. 

 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove 

Vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
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Budući su mandati članova vijeća mjesnih odbora istekli u toku ovog mjeseca predlaže se 
provedba izbora za dan 10. srpnja 2022. godine. Izbori će se provoditi za svih 7 mjesnih odbora. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o raspisivanju 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine  
Končanica 

 
9. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog 

povjerenstva za provedbu izbora za mjesne odbore 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava 

Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za mjesne odbore dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Za provedbu izbora potrebno je imenovati stalni sastav Općinskog izbornog 
povjerenstva. Za povjerenstvo se predlažu Dalibor Tomašek za predsjednika te Oto Janda i Vanja 
Podunavac za članove. Općinsko izborno povjerenstvo obavlja poslove potrebne za pravilnu 
provedbu izbora a opisani su u točki II. navedene Odlluke. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o imenovanju 
stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za mjesne odbore dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne 
odbore 

 
10. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog 

vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog 

vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Sukladno 
novim odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa članovi uprava trgovačkih društava u 
vlasništvu lokalne samouprave ne  mogu biti ujedno i članovi upravnih vijeća u drugim 
institucijama u vlasništvu lokalne samouprave. S toga se predlaže izmjena članice Ivane Valenta. 
Umjesto nje se predlaže Maja Janda Starčević. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o I. 
izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg 
vrtića Končanica ispred Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesena 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Upravnog 
vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica ispred Općine Končanica 

 
11. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja Komunalac Končanica d.o.o. za 2021. 

godinu 
Ovu točku pojasnila je direktorica komunalnog poduzeća Komunalac Končanica 

d.o.o.. Godišnji izvještaj za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Uz odluke 
dostavljena je i bilanca i račun dobiti i gubitka za 2021. godinu. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive 
i pasive u iznosu od 253.986,00 kuna. Ukupni prihodi iznosili su 1.187.018,00 kuna. Ukupni 
rashodi iznosili su 1.174.710,00 kuna. Dobit prije oporezivanja iznosi 12.307,00 kuna. S obzirom 
na gubitak iz prethodnih godina, navedena dobit se upotrebljava za smanjenje gubitka i gubitak 
koji se prenosi u naredno razdoblje iznosi 11.037,00 kuna. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Godišnjeg izvještaja 
Komunalac Končanica d.o.o. za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 
te je donesena 

Odluka o usvajanju Završnog računa komunalnog poduzeća Komunalac 
Končanica d.o.o. iz Končanice za 2021. godinu 
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12. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Končanica za 2022. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2022. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Isti Godišnji plan objavljen je i na našim Internet stranicama. Radi se o obvezi sukladno 
Zakonu o upravljanju državnom imovinom. S obzirom da je bilo određenih poteškoća kod 
izrađivača plana, on je tek u travnju donesen od strane izvršnog tijela. Ovaj Godišnji plan 
podložan je promjenama i zato se i donosi za svaku godinu zasebno. 

Nakon kraće rasprave, u kojoj je sudjelovao vijećnik Viktor Horina, Godišnji plan 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2022. godinu primljen je na znanje te se 
prešlo na slijedeću točku dnevnog reda. 

 
13. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu 

Češkog dječjeg vrtića 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 radu Češkog dječjeg vrtića Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se izmjeni 
odnosno korekciji vezano uz dodatke na plaću koji su propisani u Pravilniku, gdje se dodaje i 
minuli rad, koji do sada nije bio propisan u Pravilniku o radu.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna 
Pravilnika o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesena 

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama  
Pravilnika o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica 

 
- AKTUALNI SAT 
Općinski načelnik je upoznao nazočne vijećnike sa trenutnim aktivnostima na području 

Općine Končanica. Kazao je kako su pri kraju radovi na uređenju stana za doktoricu i on može biti brzo u 
upotrebi. Kandidirali smo se na projekt „Zaželi“ na 6 mjeseci. Očekujemo pozitivno rješenje. Ukupno se 
planira zapošljavanje 25 žena u pomoći starijim i nemoćnima. Odobrena su sredstva za sufinanciranje 
radova na 6 fazi uređenja društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu. Ovom fazom završili bi se svi 
vanjski radovi na uređenju te opremanju dječjeg igrališta. Naručili smo i 60 ležaja i madraca za navedeni 
prostor. Za sada to bi za taj dio bilo sve. Kandidirali smo projekt nabave komunalne opreme (ralica, 
rasipač, malčer, prikolica) prema Ministarstvu graditeljstva. Otvoren je natječaj za crkvene objekte te ćemo 
pomoći i Župi u kandidiranju projekta za unutarnju obnovu kapelice u Daruvarskom Brestovcu. Isto tako u 
suradnji sa saborskim zastupnikom Vladimirom Bilek i Savezom Čeha probat će se obnoviti dječje igralište 
u Končanici. Oko prodaje plinske mreže sada je stanje mirovanja. Nismo im interesantni jer nemamo 
velikih potrošaća. U suradnji sa Dežanovcem nastojat ćemo riješiti plinsku mrežu. Što se tiče kanalizacije, 
vezani smo uz obnovu državne ceste D5. Uskoro ćemo ponovno u Hrvatske ceste u Zagreb radi iniciranja 
obnove ovog dijela državne ceste. U sklopu toga tu je i prečistać u Daruvarkom Brestovcu.  

Viječnik Viktor Horina upitao je za informaciju o prestanku rada doktorice u Ambulanti od 
01. 07. ove godine. 

Općinski načelnik je kazao kako je navedeno točno. Pokušavamo naći doktora ili doktoricu za 
našu ambulantu. Kontaktirani su mnogi ali za sada nema pozitivnog rješenja. Razgovarat će se i probati 
zadržati doktoricu do pronalaska zamjene. 

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

svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 
20:53 sati. 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

________________       ____________________     

      /Oto Janda/                       /Drahoslav Herout/ 

Cjelokupni tonski zapis sa 8. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica. 
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