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 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 021-05/21-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-21-3 
Končanica, 16. lipanj 2021. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 1. (konstituirajuće) sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 16. 
lipnja 2021. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 19,00 sati. 
 Nazočni novoizabrani vijećnici: Toni Beki, Zvonko Bičak, Drahoslav Herout, Snježana Horina, 
Viktor Horina, Marija Kubišta, Jaromir Liber, Nikolina Santo i Marija Ulovec. 
 Odsutnih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su nazočni: Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Končanica i ujedno sazivač, Zlatko Bakunić – novoizabrani načelnik Općine Končanica, novinari NIU 
„Jednota“ iz Daruvara i Bjelovarskog lista. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 
 Prije samog početka sjednice intonirana je himna Republike Hrvatske. 

Sazivač ove sjednice, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica a po ovlasti 
Ministarstva pravosuđa i uprave, gosp. Dalibor Tomašek otvorio je ovu 1. (konstituirajuću) sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica u VIII sazivu, pozdravio sve novoizabrane vijećnike, dužnosnike i 
ostale uzvanike i zaželio puno uspjeha u radu za dobrobit općine, njezinih žitelja te Republike Hrvatske. 
Nakon toga konstatirao je da je ovoj 1. (konstituirajućoj) sjednici od izabranih 9 vijećnika nazočno njih 9, 
te se mogu donositi pravovaljane odluke. Nakon toga predložio je slijedeći  
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
  

- Utvrđivanje kvoruma 
1. Izbor Mandatne komisije, 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, 
- Utvrđivanje članova općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika 
- Svečana prisega članova općinskog vijeća, 
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja, 
4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica, 
5. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica, 
6. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
7. Izbor Komisije za financije i proračun, 
8. Izbor Komisije za mjesnu samoupravu, 
9. Izbor Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja, 
10. Izbor Komisije za predstavke i žalbe, 
- Aktualni sat 
Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

  
1. Izbor Mandatne komisije 
Ovu točku uvodno je pojasnio sazivač. Kazao je kako Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i 
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2 člana. Imenuje se na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika. Dobio je potpisani prijedlog 1/3 
vijećnika je da se imenuje Mandatna komisija u sastavu: Zvonko Bičak za predsjednika, Snježana Horina 
za članicu i Toni Beki za člana. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući je prijedlog dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen, te je donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 

 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 
Izvješće Mandatne komisije nazočnim vijećnicima pročitao je njegov predsjednik Zvonko Bičak. 
Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 

98/189, 42/20, 144/20 i 37/21),  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Končanica objavilo je dana 17. 
svibnja 2021. godine rezultate a 20. svibnja 2021. godine i konačne rezultate izbora za članove Općinskog 
vijeća Općine Končanica, održanih 16. svibnja 2021. godine. 
 Na području Općine Končanica ukupno je 1.806 birača upisanih u popis birača, glasovanju je 
pristupilo 842 birača, odnosno 46,62%,  od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 842 birača, 
odnosno 46,62%. Važećih listića bilo je 813, odnosno 96,56%. Nevažećih je bilo 29 listića, odnosno 
3,44%. 

Na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Končanica sudjelovalo je 6 stranaka sa 4 liste te 
jedna nezavisna lista i svi su prešli izborni prag. 
 Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj  glasova: 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  341  glas    41,94%  
 Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO BAKUNIĆ 

2. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS NL  198 glasova 24,35%  
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 
DEMOKRATI 
Nositeljica kandidacijske liste: SNJEŽANA HORINA 
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  147 glasova 18,08%  
Nositeljica kandidacijske liste: MARIJA ULOVEC 
4. DOMOVINSKI POKRET - DP     67  glasova  8,24%  

 Nositelj kandidacijske liste: DENI RUŽIČKA 
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAĆA   60  glasova  7,38%  

 Nositelj kandidacijske liste: MLADEN HEROUT 
 
 Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. 
stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Končanica su: 
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  
    Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO BAKUNIĆ 
 
2. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS  NL HRVATSKA STRANKA 
UMIROVLJENIKA - HSU DEMOKRATI 
   Nositeljica kandidacijske liste: SNJEŽANA HORINA 
 
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
    Nositeljica kandidacijske liste: MARIJA ULOVEC 
 
4. DOMOVINSKI POKRET - DP 
   Nositelj kandidacijske liste: DENI RUŽIČKA 
 
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
    Nositelj kandidacijske liste: MLADEN HEROUT 
 

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći 
broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Končanica: 
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HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  

 Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO  BAKUNIĆ 
dobila je 5 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
ZLATKO BAKUNIĆ 
DRAHOSLAV HEROUT 

 TONI BEKI 
ZVONKO BIČAK 
JAROMIR LIBER 

 
DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS  NL  
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU  
DEMOKRATI 
Nositeljica kandidacijske liste: SNJEŽANA HORINA 
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
SNJEŽANA HORINA 
MARIJA KUBIŠTA 

 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
Nositeljica kandidacijske liste: MARIJA ULOVEC  
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
MARIJA ULOVEC 
VIKTOR HORINA 

 
DOMOVINSKI POKRET - DP 
Nositelj kandidacijske liste: DENI RUŽIČKA 
dobila je 0 mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član. 

 
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA   

 Nositelj kandidacijske liste: MLADEN HEROUT 
dobila je 0 mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član. 

 
 Na osnovi članka 107. stavaka 1. i 2. u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da na 
provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Končanica nije osigurana odgovaraju a zastupljenost 
pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova općinskog vijeća povećava za 1 mjesto. 

U skladu s  člankom 107. stavkom 3. Zakona raspisat  će se dopunski izbori za  člana Općinskog 
vijeća  Općine Končanica iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. 

Na osnovi članka 117. Zakona, utvrđuje se da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću 
Općine  Končanica osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda. 

Nositelj i izabrani s liste Hrvatske demokratske zajednice Zlatko Bakunić, budući je bio i kandidat 
za Općinskog načelnika, za što je izabran u 1. krugu izbora, temeljem izjave o prihvaćanju profesionalnog 
obnašanja dužnosti Općinskog načelnika, mandat mu miruje po sili zakona a umjesto njega dužnost člana 
predstavničkog tijela ispred liste Hrvatske demokratske zajednice obnašat će članica: NIKOLINA SANTO.
 Na ovaj način verificiraju se mandati slijedećim vijećnicima: Drahoslav Herout, Toni Beki, Zvonko 
Bičak, Jaromir Liber, Nikolina Santo, Snježana Horina, Marija Kubišta, Marija Ulovec i Viktor Horina. 

Mandatna komisija utvrđuje da je od izabranih 9 vijećnika, ovoj 1. (konstituirajućoj) sjednici 
nazočno njih 9, odsutno 0, opravdano 0, neopravdano 0. 
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Sastavni dio ovog izvješća su i zapisnici o radu biračkih odbora, zapisnik o radu Općinskog 
izbornog povjerenstva, rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Končanica, izjave te 
ostali rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica. 

Kako primjedbi na izvješće nije bilo, predsjedavajući je izvješće Mandatne komisije o 
provedbi izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica, čime su verificirani mandati 
izabranih 9 vijećnika, dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen slijedeći 

Z  A K  L  J  U  Č  A  K 
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije 

 
U skladu sa člankom 87. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućom sjednicom 

do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. U 
ovom slučaju sjednicom predsjeda Drahoslav Herout. 

Predsjedavajući je pozvao izabranog vijećnika Drahoslava Herout da zauzme mjesto 
predsjedavajućeg ovom sjednicom do izbora predsjednika.  

Vijećnik Drahoslav Herout zahvalio se, te prešao na novu podtočku ove točke a to je davanje 
svečane prisege novoizabranih članova Općinskog vijeća Općine Končanica. Nazočnim vijećnicima 
sazivač je pročitao tekst svečane prisege i zatim svakog ponaosob prozvao da da prisegu i potpiše tekst 
svečane prisege. 

Kada je navedeno učinjeno, prešlo se na slijedeću točku dnevnog reda. 
  

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 
   Predsjedavajući vijećnik Drahoslav Herout je kazao kako se Komisija za izbor i imenovanja 

sastoji od predsjednika i 2 člana. Predsjednik i članovi biraju se na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 
vijećnika. Predsjedavajućem je dostavljen prijedlog 1/3 vijećnika da se u Komisiju izaberu Toni Beki za 
predsjednika, Jaromir Liber za člana i Marija Ulovec za članicu. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući vijećnik Drahoslav Herout je prijedlog 
imenovanja za izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 

 
4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica 

   Predsjedavajući vijećnik Drahoslav Herout kazao je kako prema sadašnjem Statutu Općine 
Končanica, predstavničko tijelo ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju na prijedlog 
Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika.  

   Ispred Komisije za izbor i imenovanja predloženo je da se za predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Končanica izabere Drahoslav Herout. 

Vijećnik Viktor Horina predložio je za predsjednicu Mariju Ulovec ali navedeni prijedlog nije 
potpisan od 1/3 vijećnika tako da isti je odbačen.  

   Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući vijećnik Drahoslav Herout je prijedlog 
za izbor predsjednika dao na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen 
te je donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
5. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica 

Novoizabrani predsjednik Drahoslav Herout kazao je kako prema sadašnjem Statutu Općine 
Končanica, predstavničko tijelo ima jednog potpredsjednika koji se bira na prijedlog Komisije za izbor i 
imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika.  

   Ispred Komisije za izbor i imenovanja predloženo je da se za potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Končanica izabere Marija Kubišta. 

   Kako drugih prijedloga nije bilo, novoizabrani predsjednik je prijedlog za izbor 
potpredsjednika dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
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o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Končanica 
 
6. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost imenuju Drahoslav Herout za predsjednika te Toni Beki i Marija Kubišta za članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 
7. Izbor Komisije za financije i proračun 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za financije i proračun 
imenuju Drahoslav Herout za predsjednika te Nikolina Santo i Marija Kubišta za članice. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
financije i proračun dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za financije i proračun 

 
8. Izbor komisije za mjesnu samoupravu 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za mjesnu samoupravu 
imenuju Zvonko Bičak za predsjednika te Toni Beki i Viktor Horina za članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
mjesnu samoupravu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu 

 
9. Izbor Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za dodjelu odlikovanja i 
priznanja imenuju Jaromir Liber za predsjednika te Nikolina Santo i Snježana Horina za članice. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
dodjelu odlikovanja i priznanja dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja 

 
10. Izbor Komisije za predstavke i žalbe 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog 
članova. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za predstavke i žalbe 
imenuju Nikolina Santo za predsjednicu te Zvonko Bičak i Viktor Horina za članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
predstavke i žalbe dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i žalbe 

 
 

- AKTUALNI SAT 
Novoizabrani Općinski načelnik pozdravio je sve novoizabrane vijećnike, čestitao je na 

izbornim rezultatima te novoizabranom predsjedniku, pozvao na punu suradnju i zaželio puno uspjeha u 
zajedničkom daljnjem radu na dobrobit Općine Končanica. Ukratko se osvrnuo i na promjenu zakazivanja 
ove sjednice jer je ona prvobitno trebala biti u 20:00 sati.  
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Vijećnica Snježana Horina kazala je kako je Općina svi mi i zajednički doprinosimo ovom 
radu.  

Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se na ukazanom 
povjerenju, medijima na praćenju, zaželio je da suradnja bude konstruktivna za dobrobit svih građana 
Općine Končanica te zaključio rad ove 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 
19:22 sati. 

 

       Zapisničar:             SUPREDSJEDATELJI: 

         Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

________________                          odjela Općine Končanica: 

      /Oto Janda/                     __________________________ 

            /Dalibor Tomašek, mag.iur./ 

 

           Novoizabrani predsjednik 

              Općinskog vijeća Općine Končanica: 

__________________________ 

               /Drahoslav Herout/ 

 


	Z  A  P  I  S  N  I  K

