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Končanica, 25. kolovoz 2020. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 23. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 25. kolovoza 2020. 
godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 20:00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - 
potpredsjednici, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina Saša, Matošević Ivo i 
Škorić Trivo. 
 Odsutni vijećnici: Ivana Čović – opravdano i Franjo Finek - neopravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Drahoslav Herout – zamjenik Općinskog 
načelnika, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica, Kvjeta Kop – 
voditeljica računovodstvenih poslova, Marija Kubišta – vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije, i 
novinarka NIU Jednota. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
  

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u 
VII sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj sjednici od 
ukupno 12 vijećnika nazočno 10 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 22. sjednice. Na zapisnik nije bilo primjedbi te je on usvojen jednoglasno bez primjedbi. 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 razdoblje 
siječanj-lipanj 2020. godine, 

2. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu, 
3. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica u 2020. godini, 
4. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini, 
5. Razmatranje te donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 

području Općine Končanica, 
6. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom 

u vlasništvu Općine Končanica za 2019. godinu, 
7. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Končanica za 2021. godinu, 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana djelovanja 

civilne zaštite Općine Končanica, 
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 2019. 

godinu, 
- Aktualni sat  
Predsjednik je prijedlog dnevnog reda dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

 
1. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za razdoblje 

siječanj-lipanj 2020. godine 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog izvješća o izvršenju 

Proračuna Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Izvješće se sastoji od plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine za 
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navedeno razdoblje. Ukupni prihodi planirani su u apsolutnom iznosu od 7.075.600,00 kn a ostvareni su sa 
2.887.173,54 kn ili sa 40,80% u odnosu na planirano. Ukupni rashodi planirani su u apsolutnom iznosu od 
7.75.600,00 kn a ostvareni su u iznosu od 2.686.089,16 kn ili sa 37,96% u odnosu na planirano. Višak 
prihoda nad rashodima iznosi 201.084,38 kuna.  

Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik koji je kazao kako možemo biti zadovoljni sa 
polugodišnjim izvršenjem i nadati se da sa ostvarenjem dođemo na planirano. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Proračuna Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen   

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica 
za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine 

 
2. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu 

Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Zbog povećanja izdataka 
odnosno umanjenja prihoda predlažu se izmjene i dopune Proračuna. Ukupno se predlaže povećanje 
prihodovne i rashodovne strane u iznosu od 774.400,00 kn. Prvobitni plan Proračuna iznosi 7.075.600,00 
kn a sa povećanjem sada iznosi 7.850.000,00 kn. 

Općinski načelnik je kazao kako je to rezultat našeg sufinanciranja u svim projektima u 
kojima sudjelujemo. Imamo nerješenih potraživanja a isto tako i obveza.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su 
donesene  

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu 
 

3. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Općine Končanica u 2020. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni Program iznosio je 693.000,00 kn. Sada se predlaže povećanje za 
105.000,00 kn tako da  novi Program iznosi 798.000,00 kn. Tu će biti i dodatni trošak sanacije mosta za 
Brestovačka Brda od 100.000,00 kuna samo za građu a radove će platiti Hrvatske vode. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izmjena i dopuna 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini dao 
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene  

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica u 2020. godini 

 
4. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2020. godinu dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od 1.185.000,00 kuna. Predlaže 
se njegovo povećanje za 252.000,00 kuna tako da novi prijedlog Programa iznosi 1.437.000,00 kuna.  

Vijećnik Jaroslav Koči upitao je za stavku smanjenja kod projekta izgradnje objekta i 
nadstrešnice za vatrogasna vozila.  

Pojašnjenje je dao Općinski načelnik koji je kazao kako se ovaj projekt smanjuje s obzirom 
da nismo ostvarili planirano sufinanciranje. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna 
Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene  

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini 

 
5. Razmatranje te donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 

području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Pravilnika dobili su svi vijećnici zajedno sa 

sazivom. Intencija je poticanje pomoći mladim obiteljima da ostanu na području Općine, kroz 3 mjere; kod 
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kupnje nekretnine – jednokratno 10.000,00 kuna, poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u izgradnju 
novog stambenog objekta ili rekonstrukcije obiteljske kuće – jednokratno do 10.000,00 kn, stambeno 
zbrinjavanje mladih obitelji prodajom stambenog prostora u vlasništvu Općine Končanica po povlaštenim 
cijenama. Mjere mogu koristiti sve mlade obitelji do 40 godina starosti.  

Vijećnik Jaroslav Koči upitao je od kada se navedeno primjenjuje. 
Pročelnik je kazao kako primjena ide od 01. 01. 2020. godine. 
Kako po ovoj više točki nije bilo rasprave, predsjednik je Program 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 

 
6. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2019. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke sa izvješćem za 2019. godinu dobili su 

vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o zakonskoj obvezi sukladno Zakonu o upravljanju državnom 
imovinom. Obveza je donošenja navedenog izvješća do 30. rujna za prethodnu godinu. U izvješću dan je 
dosadašnji način raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Končanica. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju 
izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2019. godinu dao 
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Končanica za 2019. godinu 

 
7. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Končanica za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski pročelnik. Prijedlog Odluke sa Godišnjim planom za 2021. 

godinu  dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se isto tako o zakonskoj osnovi za donošenjem 
Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2021. godinu, temeljem Zakona 
o upravljanju državnom imovinom.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju 
Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2021. godinu dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Končanica za 2021. godinu 

 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana djelovanja 

civilne zaštite Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici zajedno 

sa sazivom. Radi se samo o usklađenju sa zakonskim odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite. Naime, 
ovo tijelo je usvojilo navedeni Plan na sjednici od 03. listopada 2019. godine, ali prema zakonskim 
odredbama Plan usvaja izvršno tijelo odnosno načelnik. Zato se predlaže donošenje ove Odluke. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o stavljanju van 
snage Odluke o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Končanica dao na glasovanje i on 
je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite 
Općine Končanica 

 
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 2019. 

godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog izvješća o radu Vatrogasne zajednice 

Općine Končanica za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. U samom zapisniku dana su 
izvješća o radu kao i financijsko izvješće te plan rada za 2021. godinu sa financijskim planom te isto tako 
na Skupštini Vatrogasne zajednice utvrđena je i usvojena izmjena Financijskog plana za 2020. godinu. 
Ukratko je prezentirao financijsko izvješće za 2019. godinu. 
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o radu Vatrogasne 
zajednice Općine Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica 
za 2019. godinu 

 
 

- Aktualni sat  
Vijećnik Milouš Koči upoznao je nazočne kako više nije član Hrvatske stranke prava te 

svoje vijećničko mjesto prenosi u Domovinski pokret, što se mora riješiti pismeno.  
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je za prostor za rad Udruge dragovoljaca narodne zaštite ´91 

Općina Končanica. 
Općinski načelnik je kazao kako postoji prostor u Daruvarskom Brestovcu. Postoji 

mogućnost za prostor koji je do sada koristio slastičar, koji je otkazao navedeni prostor. Privremeno se 
može dodijeliti taj prostor. 

Marija Kubišta, vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije, upoznala je nazočne sa završnim 
računom županije za 2019. godinu. Višak prihoda iz 2019. godine raspoređen je u kupovinu dionica i 
dokapitalizaciju društva Vodoprivreda Daruvar te za izgradnju škola na području Županije. Sve ustanove 
na području županije su poslovali u 2019. godini sa gubitkom, jedino su Daruvarske toplice poslovale 
pozitivno. Isto tako razmatrano je i izvješće Državne revizije o poslovanju županije, gdje je utvrđena 
nepravilnost vezano uz premašivanje fonda za plaće od 20%, a na što je upozorena i naša stručna služba, 
kako ne bi prešli taj udio. 

Općinski načelnik je upoznao nazočne sa projektima koji se provode na području Općine. U 
Daruvarskom Brestovcu provodi se 3. etapa adaptacije društvenog doma. Revidirali smo proračun zbog 
smanjenja planiranih sredstava sufinanciranja. Kupili smo traktor i nabavili malčer. I tu smo dobili manje 
sredstava te smo išli na polovni malčer. Most za Brestovačka Brda je zatvoren. Građu moramo kupiti i ona 
iznosi cca. 100.000,00 kuna. Hrvatske vode će platiti rekonstrukciju mosta. U početku je izgradnja garaža 
za vatrogasna vozila u Končanici. I tu je revidiran projekt radi smanjenja planiranog sufinanciranja. 
Pomogli smo u uređenju okoliša kapelice u Daruvarskom Brestovcu,  pomoći će se i u uređenju krovišta 
pravoslavne crkve u Daruvarskom Brestovcu. Ići će se u uvođenje klima u domove u Šupljoj Lipi, 
Stražancu i Imsovcu. Isto tako morat ćemo ići u nabavu kamera za prostore kod groblja u Končanici i 
Šupljoj Lipi. U tijeku je i nabava mobilnog reciklažnog dvorišta.  

Vijećnik Jaroslav Koči upitao je za odlaganje građevinskog otpada. 
Općinski načelnik je kazao kako će se zabraniti odlaganje sveg materijala. Najviše ga dovoze 

s područja grada Daruvara.  
Marija Kubišta upitala je vezano za apoteku. 
Općinski načelnik je kazao kako će se provjeriti sa investitorom, kada će početi. Pojavio nam 

se problem doktora. Za sada još uvijek radi naša doktorica na 4 sata. Isto tako i problemi kod ulaganja u 
prostor koji koristi Dom zdravlja. Najam naplaćuje Dom zdravlja a mi od toga nemamo ništa a još 
sudjelujemo u pokriću troškova održavanja navedenog prostora. 

 
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik se zahvalio svima na konstruktivnom radu, te 

zaključio rad ove 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 20:54 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 23. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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