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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 2. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 29. srpnja 2021. 
godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 20,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Drahoslav Herout – predsjednik, Marija Kubišta – potpredsjednica, vijećnici; 
Toni Beki, Zvonko Bičak, Drahoslav Herout, Snježana Horina, Viktor Horina, Jaromir Liber, Nikolina 
Santo i Marija Ulovec. 
 Odsutni vijećnici: 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, Ivana Valenta – direktorica komunalnog poduzeća Komunalac Končanica d.o.o. i novinari NIU 
„Jednota“ iz Daruvara i Bjelovarskog lista. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u 
VIII sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj sjednici od 
ukupno 9 vijećnika nazočno 8 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 1. (konstituirajuće) 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Komunalac 
Končanica d.o.o. za 2020. godinu, 

2. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Češkog dječjeg 
vrtića Končanica za 2020. godinu, 

3. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne 
zajednice Općine Končanica za 2020. godinu, 

4. Razmatranje te davanje suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe grada Daruvara, 
5. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošaća za područje 

Općine Končanica, 
6. Razmatranje te donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o priključenju na izgrađenu 

komunalnu infrastrukturu, 
7. Razmatranje te donošenje Odluke o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade i grobne 

naknade iz prethodnih godina, 
8. Razmatranje oko datuma obilježavanja dana Općine Končanica,                                                                                                                                                                             
- Aktualni sat  

 
Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 
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1. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Komunalac 
Končanica d.o.o. za 2020. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila direktorica komunalnog poduzeća Komunalac Končanica. 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Komunalno poduzeće počelo je sa radom tokom 2019. godine. Ukupni prihodi komunalnog poduzeća u 
2020. godini iznosili su 1.039.702,00 kuna. Ukupni rashodi iznosili su 1.049.296,00 kuna. Gubitak za 2020. 
godinu iznosi 9.594,00 kuna. Navedeni gubitak pokrit će se očekivanom dobiti u 2021. godini. 

Vijećnica Marija Kubišta upitala je za ostale vanjske troškove u računu dobiti i gubitka u 
iznosu od 624.396,00 kuna.  

Direktorica je kazala kako su to troškovi održavanja nerazvrstanih cesta, amortizacije i 
ustalih radova i usluga. 

Općinski načelnik je kazao kako je ovo posljedica predavanja u posjed komunalnom 
poduzeću dugotrajne imovine i ostalog i on će se anulirati tokom ove godine. Sada preko komunalnog 
poduzeća ide održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina i sve ostalo što spada u domenu komunalne 
djelatnosti. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Financijskog plana Komunalac Končanica d.o.o. dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen, te je donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju Završnog računa komunalnog poduzeća „Komunalac Končanica“ d.o.o. 

Končanica za 2020. godinu 
 

2. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Češkog dječjeg 
vrtića Končanica za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnila je potpredsjednica Marija Kubišta, koja je ujedno i predsjednica 

Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ČDV 
Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupni prihodi u toku 2020. godine 
iznosili su 504.501,00 kuna. Ukupni rashodi iznosili su 468.211,00 kuna. Višak prihoda nad rashodima 
iznosi 23.376,00 kuna i on se prenosi za pokriće troškova u 2021. godini. Nadalje je pojedinačno po 
stavkama prihoda i rashoda upoznala nazočne vijećnike sa Godišnjim izvještajem za 2020. godinu. 
Trenutno sada vrtić ne radi radi godišnjeg odmora. Na jesen broj djece u vrtić je 24. Predlaže da se usvoji 
ovo izvješće. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju financijskog plana za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena slijedeća 

O  D  L  U  K  A 
O usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića  

Končanica za 2020. godinu 
  

3. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne 
zajednice Općine Končanica za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik i ujedno tajnik VZO Končanica. Izvješće o radu i 

financijsko izvješće za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Redovito su održavani 
sastanci predsjedništva sa  zapovjedništvom. Pomoglo se u nabavi polovnog navalnog vatrogasnog vozila 
za potrebe DVD-a Končanica ali i za potrebe cijele VZO Končanica. Održana je redovna godišnja 
skupština i na kraju godine provedeni su postupci usklađenja Statuta svih DVD-a i VZO sa novim 
Zakonom o vatrogastvu. Ukupni prihodi u toku 2020. godinu iznosili su 204.327,69 kuna. Ukupni rashodi 
iznosili su 181.301,84 kuna. Višak prihoda nad rashodima iznosi 23.025,85 kuna. Višak iz 2019. godine 
iznosi 53.173,63 kuna, što zajedno sa viškom iz 2020. godine daje višak od 76.199,48 kuna koji se prenosi 
u 2021. godinu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Godišnjeg izvještaja o 
radu i financijskom poslovanju VZO Končanica za 2020. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
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o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednica 
Općine Končanica za 2020. godinu 

 
4. Razmatranje te davanje suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe grada Daruvara 

Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog suglasnosti sa obrazloženjem dobili su 
svi vijećnici zajedno sa sazivom. Neke od najznačajnijih novina novog Zakona o vatrogastvu uvrštene u 
prijedlog Statuta JVP Grada Daruvara su da umjesto Upravnog vijeća sada postrojbom upravlja Vatrogasno 
vijeće sastavljeno od 3 člana na rok od 5 godina. Jedan predstavnik je član VZ BBŽ, jedan je predstavnik 
radnika a jedan je predstavnik osnivača, svi s jednakim pravom glasa. Predstavnika osnivača imenuje i 
razrješava gradonačelnik Grada Daruvara, zapovjednika uz prethodnu suglasnost županijskog zapovjednika 
imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Daruvara. Zapovjednik ima zamjenika kojeg imenuje iz reda 
zaposlenika, koji ga zamjenjuje u njegovoj odsutnosti. Broj profesionalnih vatrogasaca utvrđuje se 
sukladno procjeni ugroženosti, Planu zaštite od požara te vatrogasnim planovima. Upravni nadzor obavlja 
HVZ  a stručni nadzor HVZ, VZ BBŽ te VZ Daruvar. 

   Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog davanja suglasnosti na 
prijedlog Statuta JVP Grada Daruvara dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 
slijedeća   

O  D  L  U  K  A 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  

Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara 
 

5. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača za 
područje Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu 

potrošača za područje Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Sukladno Zakonu o 
zaštiti potrošača to je savjetodavno tijelo koje daje svoje mišljenje kada dođe do povrede nekog 
potrošačkog prava. Povjerenstvo broji 3 člana od kojih 2 člana daje Općina Končanica a jednog daje 
Udruga za zaštitu potrošača Bjelovarsko-bilogorske županije. Prijedlog je da se ispred Općine Končanica u 
povjerenstvo imenuju vijećnica Marija Kubišta i vijećnik Viktor Horina.  

Kraće pojašnjenje zatražila je Marija Kubišta- 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog članova u 

Povjerenstvo za zaštitu potrošača za područje Općine Končanica dao na glasovanje i on je sa 7 
glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
o osnivanju i imenovanju Savjetodavnog tijela iz Zakona o zaštiti potrošača 

za područje Općine Končanica 
 
6. Razmatranje te donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o priključenju na izgrađenu 

komunalnu infrastrukturu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o 

priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Na snazi je 
Odluka kojom se za priključenje na izgrađenu plinsku mrežu plaća naknada u iznosu od 2.000,00 kuna. S 
obzirom da je Darkom distribucija plina d.o.o. prodan, predlaže se ukidanje ove naknade.  

Općinski načelnik je kazao kako je Darkom distribucija plina prodana HEP-u, koji je 
preuzeo opskrbu plinom na području pokrivanja Darkom distribucija plina d.o.o. Općina je vlasnik plinske 
mreže. Kako je sada novi distributer predlaže se prodaja mreža, kako naše tako i u Općini Dežanovac. U 
tijeku su procjene navedene mreže a nakon toga o svemu će se očitovati i ovo tijelo. S obzirom na 
navedeno predlaže se ukidanje ove naknade. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o stavljanju van 
snage Odluke o priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o stavljanju van snage Odluke o priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu 
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7. Razmatranje te donošenje Odluke o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade i grobne 
naknade iz prethodnih godina 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog popisa fizičkih osoba, dužnika za komunalnu 

naknadu, grobnu naknadu te komunalne usluge dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se 
socijalnim slučajevima i višegodišnjim dugovanjima iz prethodnih godina, što smo u obvezi pokriti 
troškove, koji su iskazani u iznosu od 11.877,14 kuna. Ovo će se otpisati na teret Socijalnog programa za 
ovu godinu. 

Kraće pojašnjenje dao je načelnik. On je kazao kako se radi o dugoročnim dugovanjima 
socijalnih slučajeva i treba ih isknjižiti iz našeg knjigovodstva, budući je upitna njihova naplata. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o otpisu 
potraživanja na ime komunalnih i grobnih naknada i usluga dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o otpisu potraživanja na ime  komunalnih i grobnih naknada i usluga 

 
8. Razmatranje oko datuma obilježavanja dana Općine Končanica 

Ovu točku pojasnio je načelnik. Predlaže da se obilježi dan Općine Končanica. Predlaže da 
dan Općine spoji sa nekim kulturnim događanjima. Tako Češka beseda Končanica planira početkom rujna 
(03. 04. i 05. rujna) organizirati Končenske hody, pa predlaže da to bude 03. rujna ove godine. Ukoliko se 
ovo prihvati, Općina će raspisati natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Končanica a prije 
obilježavanja dana Općine još će se održati jedna sjednica radi utvrđivanja prijedloga za dodjelu priznanja 
Općine Končanica, koja će biti uručena na toj svečanoj sjednici. 

Vijećnici su se složili sa prijedlogom. 
Kako po ovoj točki nije bilo više rasprave, predsjednik je prijedlog datuma obilježavanja 

dana Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 
Z  A  K  L  J  U Č  A  K 

o obilježavanju Dana Općine Končanica u 2021. godini 
 

- AKTUALNI SAT 
Općinski načelnik je upoznao nazočne sa provedbom projekata na području Općine. IV faza 

obnove Društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu je pred završetkom. Uskoro se raspisuje natječaj za 
provedbu V faze u manjem obimu nego smo planirali, jer nismo dobili očekivana sredstva. Radi se 
nadstrešnica u Čekom dječjem vrtiću uz pomoć Savjeta za nacionalne manjine a putem Saveza Čeha u RH, 
Renoviraju se isto tako svlačionice NK Ribar Končanica iz vlastitih sredstava. Redovito se obavljaju 
komunalni poslovi.  

Vijećnica Snježana Horina zamolila je da se nabavi banktomat u Končanicu. Isto tako upitala 
je što je sa stanom za doktoricu, jer bez stana teško ćemo dobiti doktoricu u Končanicu te problem dječjeg 
igrališta. 

Općinski načelnik je kazao kako je pisano bankama za postavu bankomata ali nitko se nije 
detaljno očitovao je mora biti i dovoljan broj potrošača. Vezano za stan od doktorice, općina planira uči u 
rekonstrukciju ali za to su potrebna veća sredstva. Isto tako uređenje dječjeg igrališta je isto tako u planu ali 
sva oprema mora biti atestirana i imati dozvole jer u slučaju nekakve nezgode odgovornost snosi Općina.  

Vijećnik Viktor Horina upitao je vezano za istovar građevinskog materijala preko puta 
groblja u Končanici. Koliko je Općina uprihodovala od odlaganja građevinskog otpada. Isto tako postoji 
mogućnost zatvaranja puta ispod odlagališta. 

Općinski načelnik je kazao kako Općina od navedenog nije ništa uprihodovala. Na ovaj 
način proširili smo parking za potrebe mjesnog groblja. Da bi nešto uprihodovali moramo imati odluku a na 
odlagalište se dovozi i sa dozvolom i bez dozvole. Uskoro se na navedeni dio postavljaju kamere te će se 
zabraniti daljnje odlaganje otpada.  
 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik se zahvalio svima na konstruktivnom radu te 
zaključio rad ove 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 20:55 sati. 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 
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________________       ____________________     

      /Oto Janda/                       /Drahoslav Herout/ 

Cjelokupni tonski zapis sa 2. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica. 


	Z  A  P  I  S  N  I  K

