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Končanica, 10. studeni 2020. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 25. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 10. studeni 2020. 
godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 18:00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - 
potpredsjednici, Ivana Čović, Finek Franjo, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina Saša, 
Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Odsutni vijećnici: Alen Herout – neopravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Franjo Berečki – zamjenik načelnika 
Općine Končanica ispred pripadnika hrvatskog naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Končanica, Marija Kubišta – vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije, i novinar 
NIU Jednota. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
  

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 25. 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 (vijećnik Milouš Koči kasnio) te se mogu donositi pravovaljane 
odluke. Dao je na razmatranje zapisnik sa 24. 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 donošenje Odluke o davanju mobilnog reciklažnog dvorišta na upravljanje I 
korištenje društvu Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar 

2. Razmatranje te donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
vezano uz projekt „Aktivni u mirovini – Zlatna dob Općine Končanica“, 

3. Razmatranje te davanje suglasnosti na Odluku o I. izmjenama i dopunama Sporazuma o 
pristupanju Odluci o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara, 

4. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg Plana i programa rada ČDV Končanica u pedagoškoj 
godini 2020/2021., 

5. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija za akademsku 
godinu 2020/2021. godinu, 

6. Razmatranje te odlučivanje po zamolbi Kristinke Finek iz Končanice, 
7. Razmatranje te odlučivanje po zamolbi Vanesse Holinka iz Končanice, 
- Aktualni sat  
Kako dopuna nije bilo, prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen. 

 
1. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju mobilnog reciklažnog dvorišta na upravljanje i 

korištenje društvu Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar 
Ovu točku uvodno je pojasnio pročelnik. Prijedlog Odluke o davanju mobilnog reciklažnog 

dvorišta na upravljanje i korištenje društvu Darkom d.o.o. Daruvar za komunalnu djelatnost dobili su svi 
zajedno sa sazivom. Budući je navedeno reciklažno dvorište kod nas predlaže se provedba navedenog a u 
skladu sa Odlukom o načinu prikupljanja otpada na području Općine Končanica.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke dao na glasovanje 
i on je jednoglasno usvojen te je donesena   

Odluka o davanju mobilnog reciklažnog dvorišta na upravljanje i korištenje 
društvu Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar 

 



 2 

 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika vezano uz projekt „Aktivni u mirovini – Zlatna dob Općine Končanica“ 
Ovu točku uvodno je pojasnio pročelnik. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika dobili su svi vijećnici neposredno prije početka sjednice. Radi se o usklađenju sa 
odobrenim projektom „Aktivni u mirovini – Zlatna dob Općine Končanica“, koju provodi Matica 
umirovljenika Općine Končanica, za što će se zaposliti voditelj i koordinator te određeni dio posla obavljat 
će i djelatnici Općine Končanica i njihova plaća će se djelomično sufinancirati iz tog projekta. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika vezano uz projekt „Aktivni u mirovini – Zlatna dob Općine 
Končanica“ dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
 

3. Razmatranje te davanje suglasnosti na Odluku o I. izmjenama i dopunama Sporazuma o 
pristupanju Odluci o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama 

Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o usklađivanju sa novim Zakonom o vatrogastvu a 
budući smo suvlasnici Javne vatrogasne postrojbe grada Daruvara, potrebno je dati suglasnost na 
usklađenje. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o I. izmjenama i 
dopunama Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba 
grada Daruvara dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o suglasnosti na I. izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju Odluci o 
osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara 

 
4. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića Končanica u 

pedagoškoj godini 2020/2021. 
Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno i predsjednica upravnog 

vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Godišnji plan i program rada Češkog dječjeg vrtića Končanica u 
pedagoškoj godini 2020/2021. dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o redovnoj proceduri 
donošenja Godišnjeg plana i programa za pedagošku godinu, razrađenom prema pedagoškim standardima s 
posebnim osvrtom na trenutnu situaciju sa pandemijom COVID-19. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Godišnjeg plana i 
programa rada ČDV Končanica tijekom radne 2020/2021. dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića 
Končanica u pedagoškoj godini 2020/2021. 

 
5. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu povjerenstva za dodjelu stipendija za akademsku 

godinu 2020./2021. 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Zapisnike povjerenstva sa otvaranja ponuda i bodovanja 

dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Na raspisani natječaj pristigle su 3 prijave. Sve tri prijave 
udovoljavaju svim uvjetima a prema rang listi, budući prema odluci se daju 2 stipendije, kandidati su; Dean 
Trkulja (FER Zagreb 1. godina), Renata Kučera (Učiteljski fakultet Petrinja 2. godina) i Marin Geler (FER 
Osijek, 1 godina). Predlaže se davanje stipendije i Marinu Geler. 

Vijećnici su se složili sa prijedlogom da se dodjele sve tri stipendije. 
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o dodjeli stipendija 

studentima s područja Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Končanica 
 

6. Razmatranje te odlučivanje po zamolbi Kristinke Finek iz Končanice 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Zamolbu su dobili svi vijećnici zajedno sa sazivom. Budući 

se radi o završetku školovanja te ne postoji mogućnost zaposlenja na području Općine, predlaže se 
oslobođenje povrata stipendije, s čime su se složili svi vijećnici. 
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Kako po ovoj točki nije više bilo rasprave, predsjednik je prijedlog oslobađanja od 
povrata stipendije dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o oslobađanju povrata stipendije za Kristinku Finek iz Končanice 
 

7. Razmatranje te odlučivanje po zamolbi Vanesse Holinka iz Končanice 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Zamolbu su dobili svi vijećnici zajedno sa sazivom. 

Stipendistica je dobila stipendiju prošle godine, nije završila 1. godinu već se ove godine upisala na drugi 
fakultet te moli za oslobođenje od povrata stipendije a više neće biti stipendista. 

Vijećnici su se složili da se navedena oslobodi od povrata stipendije. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o oslobađanju 

od povrata stipendije dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  
Odluka o oslobađanju povrata stipendije za Vanessu Holinka iz Končanice 

 
- Aktualni sat  

Pod aktualnim satom Općinski načelnik je upoznao nazočne vijećnike sa aktualnim stanjem 
na području Općine Končanica u razdoblju od zadnje sjednice Općinskog vijeća do danas. 

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

zaključio rad ove 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 18:45 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 25. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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