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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 20. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 05. ožujka 2020. 
godine u prostorijama vijećnice Općine Končanica, s početkom u 18:30 sati. 
 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - 
potpredsjednici, Franjo Fnek, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina Saša i 
Škorić Trivo. 
 Odsutni vijećnici: Ivana Čović i Ivo Matošević - opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Drahoslav Herout – zamjenik Općinskog 
načelnika, Franjo Berečki – zamjenik Općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Dalibor 
Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica, Marija Kubišta – vijećnica 
Bjelovarsko-bilogorske županije, novinar NIU Jednota i kod zadnje točke dnevnog reda grupa građana. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
  

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 20. 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 19. sjednice. Na zapisnik nije bilo primjedbi te je on usvojen jednoglasno bez primjedbi. Nakon 
toga predložio je slijedeći dopunjeni 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

1. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2019. godinu na 
području Općine Končanica, 

2. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica 
za 2019. godinu, 

3. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2019. 
godinu, 

4. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. 
godinu,  

5. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine Končanica u 
2020. godini, 

6. Razmatranje te usvajanje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na 
području Općine Končanica, 

7. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Končanica, 

8. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima, 
9. Razmatranje te usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne i 

kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o., 
10. Razmatranje te usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i visini godišnje grobne naknade, 
11. Razmatranje po prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica, 
Dopuna: 

12. Razmatranje te donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Končanica, 
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13. Razmatranje te davanje suglasnosti na povećanje osnovice za obračun plača djelatnika u 
Češkom dječjem vrtiću Končanica, 

14. Razmatranje te donošenje Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja/ice Češkog dječjeg vrtića 
Končanica na mandatno razdoblje. 

- Aktualni sat  
Nakon ovakvog dopunjenog dnevnog reda predložio je izmijenjeni redoslijed točaka dnevnog reda 

kako slijedi: 
1. Razmatranje te davanje suglasnosti na povećanje osnovice za obračun plača djelatnika u 

Češkom dječjem vrtiću Končanica, 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja/ice Češkog dječjeg vrtića 

Končanica na mandatno razdoblje, 
3. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2019. godinu na 

području Općine Končanica, 
4. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica 

za 2019. godinu, 
5. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2019. 

godinu, 
6. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. 

godinu,  
7. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine Končanica u 

2020. godini, 
8. Razmatranje te usvajanje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na 

području Općine Končanica, 
9. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Končanica, 
10. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima, 
11. Razmatranje te usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne i 

kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o., 
12. Razmatranje te usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i visini godišnje grobne naknade, 
13. Razmatranje te donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Končanica, 
14. Razmatranje po prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica. 
- Aktualni sat  
Predsjednik je prijedlog dopunjenog i izmjenjenog dnevnog reda dao na glasovanje i on je 

jednoglasno usvojen. 
 

1. Razmatranje te davanje suglasnosti na povećanje osnovice za obračun plaća djelatnika u 
Češkom dječjem vrtiću Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnila Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno predsjednica 

Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Na zadnjoj sjednici Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica donesena je Odluka o 
povećanju osnovice za obračun plača djelatnika u Češkom dječjem vrtiću Končanica za 10%. Navedeno 
povećanje je ugrađeno u Financijski plan ČDV Končanica za 2020. godinu te ne iziskuje dodatna sredstva 
iz Proračuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog davanja suglasnosti na 
povećanje osnovice za obračun plaća djelatnika zaposlenih u ČDV Končanica dao na glasovanje i on 
je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesen slijedeći   

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnovici za obračun plaća djelatnika 
zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica 

 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja/ice Češkog dječjeg vrtića 

Končanica na mandatno razdoblje 
Ovu točku uvodno je pojasnila Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno i predsjednica 

Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Prijedlog za izbor i imenovanje ravnatelja/ice dobili su 
svi vijećnici zajedno sa sazivom. Budući da ističe mandat potrebno je bilo raspisati natječaj. Na raspisani 
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natječaj, koji je objavljen u Narodnim novinama, stranicama Općine Končanica i oglasnoj ploči, pristigla je 
jedna pravovaljana prijava Ponudu je dostavila dosadašnja ravnateljica Gordana Tomašek. Prijedlog 
Upravnog vijeća je da se prihvati prijava.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o imenovanju 
ravnateljice Češkog dječjeg vrtića Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluka o imenovanju ravnateljice Češkog dječjeg vrtića Končanica iz Končanice 
 

3. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2019. godinu na 
području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 

2019. godinu na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Izvješće je 
obuhvatilo aktivnosti koje provodi komunalno poduzeće na našem području. Radi se o zbrinjavanju 
komunalnog otpada s našeg područja. Ono je temelj za izradu našeg izvješća o gospodarenju otpadom za 
2019. godinu a što je tema slijedeće točke dnevnog reda. Za naglasiti je da je u toku 2019. godine skupljeno 
manje komunalnog otpada u odnosu na 2018. godinu a posljedica je to i odvajanja komunalnog otpada na 
kućnom pragu plastike i papira. U toku 2019. godine skupljeno je ukupno 220660 kg otpada a 2018. godine 
241260 kg. 

Vijećnik Franjo Finek upitao je za zbrinjavanje azbestnog otpada, jer u prošloj godini nije ga 
bilo po izvješću Darkom-a. 

Oto Janda, službenik je kazao kako je kazeta za azbestni otpad zatvorena i dok se na području 
županije ne iznađe rješenje, ovog zbrinjavanja nema.  

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvješća o radu 
„Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. na području Općine 
Končanica u 2019. godini 

 
4. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Končanica za 2019. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Kako 
je navedeno u prethodnoj točki, u toku 2019. godine skupljeno je manje komunalnog otpada s područja 
Općine Končanica u odnosu na 2018. godinu. Posljedica je to započinjanja odvojenog prikupljanja 
komunalnog otpada papira i plastike na kućnom pragu. Još uvijek se navedeno prikuplja u plastičnim 
vrećama ali do kraja godine trebalo bi svako domaćinstvo dobiti posebno kantu za plastiku i kantu za papir. 
Ukupno za provedbu ovog Plan za 2019. godinu utrošeno je 37.532,93 kuna, u što ulazi odvoz smeća i 
nabava kontejnera za staklo.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na  
području Općine Končanica za 2019. godinu 

 
5. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2019. 

godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Analize dobili su svi vijećnici zajedno 

sa sazivom. Sukladno Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je donijeti Analizu stanja sustava civilne 
zaštite Općine Končanica za 2019. godinu. Bitnih promjena u odnosu na prošlu odnosno 2018. godinu nije 
bilo. Tu su sve snage bitne za sustav civilne zaštite na području Općine. Na kraju Analize nalazi se i plan i 
izvršenje financijskog plana vezano za civilnu zaštitu u 2019. godini.  

Vijećnik Franjo Finek upitao je da li se sastaje Stožer civilne zaštite. 
Oto Janda, službenik, kazao je kako se Stožer sastaje najmanje jednom godišnje odnosno 

prema potrebama. 
Kako po ovoj više točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Analize stanja sustava 

civilne zaštite Općine Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  
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Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2019. godinu 
 

6. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. 
godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 

Općine Končanica za 2020. godinu dobili su vijećnici zajedno sa sazivom. Kao i za prethodnu godinu, tako 
i za 2020. godinu donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica. On se u bitnom ne 
razlikuje od Plana koji je bio predviđen za 2018. godinu. U planu su navedene postrojbe s kojima se planira 
u slučaju bilo kakvih prirodnih nepogoda. Isto tako predviđena su i financijska sredstva za ostvarenje Plana 
i za 2020. godinu ona iznose 406.000,00 kuna a tako i za 2021. i 2022. godinu. Sve je to podložno 
promjenama. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana razvoja sustava 
civilne zaštite Općine Končanica za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. godinu 
 

7. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine Končanica u 
2020. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva na području 

Općine Končanica u 2020. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovim Programom predlaže se 
pomoć mladim poduzetnicima kod otvaranja obrta kao i kod zapošljavanja novih osoba. Kod otvaranja 
obrta predlaže se pomoć u visini od 5.000,00 kuna bespovratno te kod zapošljavanja novozaposlenih osoba 
u iznosu od 5.000,00 kuna po osobi, uz određene kriterije. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa poticanja 
poduzetništva na području Općine Končanica u 2020. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen  

Program poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2020. godini 
 

8. Razmatranje te usvajanje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na 
području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. I narednih nekoliko 
točaka dnevnog reda vezane su uz komunalno poduzeće Komunalac Končanica d.o.o.. Komunalne 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina, održavanje građevina, javnih zelenih površina, 
javne rasvjete, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, groblja, čišćenje javnih površina, društvenih 
domova te usluge pokopa pokojnika. Navedeno se ustupa temeljem ugovora sa Općinom Končanica za 
svaku djelatnost i posebno za svaku godinu a u skladu s općim uvjetima poslovanja Komunalac Končanica 
d.o.o. 

Vijećnik Franjo Finek upitao je da je dovoljno osoba za obavljanje ovih povjerenih poslova. 
Direktorica Komunalca Končanica d.o.o. kazala je kako sada ima 3 zaposlena radnika od 

kojih je jedan na dugotrajnom bolovanju. Plan je zapošljavanje dodatnih radnika. 
Kako po ovoj točki nije više bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o 

povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području 
Općine Končanica 

 
9. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi 
se o usklađivanju sa prethodno donesenom Odlukom. Temeljem te Odluke iz ove Odluke brišu se odredbe 
vezano za komunalne djelatnosti koje se povjeravaju komunalnom poduzeću Komunalac Končanica d.o.o. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 
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Općine Končanica 
 

10. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

upravljanju grobljima dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Kako smo Odlukom o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti, djelatnost ukopa i poslova vezano za održavanje groblja prenijeli na 
Komunalac, predlaže se izmjena Odluke o upravljanju grobljima odnosno usklađenje sa navedenim.  

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

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima 
 

11. Razmatranje te usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne i 
kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o. 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nefinancijske 

proizvodne i kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o. dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
S obzirom da smo prenijeli ovlasti treba prenijeti i sredstva i opremu za rad Komunalcu Končanica d.o.o. 

Kako po ovoj toki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o prijenosu prava 
vlasništva nefinancijske proizvodne i kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o. dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne i kratkotrajne 
imovine Komunalcu Končanica d.o.o. 

 
12. Razmatranje te usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i visini godišnje grobne naknade 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. I ova točka vezana je za Komunalac Končanica d.o.o. Kako 

su prešle ostale ovlasti tako i ovu djelatnost je preuzeo Komunalac Končanica d.o.o.. Radi se o usklađenju 
sa prije donesenim odlukama. 

Vijećnik Mladen Herout upitao je da li to poskupljuje sadašnju naknadu i sve što se tiče 
ukopa. 

Direktorica Komunalca Končanica d.o.o. kazala je kako ne dolazi do povećanja godišnje 
grobne naknade osim dodatnog PDV-a, budući je Komunalnac u sustavu PDV-a. 

Nakon kraće rasprave, u kojoj su sudjelovali Općinski načelnik, predsjednik, vijećnici 
Jaroslav Koči i Franjo Finek, pročelnik, predsjednik je prijedlog Odluke o stavljanju van snage Oduke 
o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i visini godišnje grobne naknade dao na glasovanje i on 
je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena 

Odluka o stavljanju van snage Odluke i visini naknade za dodjelu novog grobnog  
mjesta i visini godišnje grobne naknade 

 
13. Razmatranje te donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi 
ukinuti su Uredi državne uprave u županijama sa krajem prošle godine. Sada nadzor nad općim aktima vrše 
Ministarstva, svatko u svom djelokrugu. Ovo je samo usklađenje sa navedenim izmjenama. 

Prijedlog Statutarne odluke razmatrala je i Komisija za Statut i poslovnik te je suglasna sa 
navedenim izmjenama. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesena 

Statutarna Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Končanica 
 

14. Razmatranje po prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 

Odluka je podijeljena u dva dijela. Prvi dio se tiče nature odnosno provedbe postupka prethodne ocjene 
prihvatljivosti za ekološku mrežu a za što smo već dobili rješenje Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu 
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okoliša i ruralni razvoj i koji smo već uvrstili u Program, a drugi dio se odnosi na površine određene za 
zakup odnosno maksimalne površine predviđene za zakup, koje su do sada predviđene do 300,00 hektara a 
temeljem inicijative građana da one iznose do 25,00 hektara. Ukoliko se navedeno prihvati pristupa se 
izradi izmjena i dopuna Programa, koji ide na javnu raspravu te na jednoj od idućih sjednica na usvajanje te 
traženje suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede. 

Vijećnik Mladen Herout upitao je da li se danas donosi i maksimalna površina. 
Pročelnik je kazao kako se danas ovo rješava. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izradi 

izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području 
Općine Končanica razdvojio u dva dijela. Izmjene oko ekološke mreže jednoglasno su usvojene a 
površine određene za zakup do 25,00 hektara su sa 8 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom 
„SUZDRŽAN“ usvojene te je donesena 

Odluka o izradi izmjena i dopuna „Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Končanica“ 

 
- Aktualni sat  

 Vijećnik Mladen Herout zamolio je da se urgira kod Hrvatskih šuma da se uklone dva hrasta 
na Horinovom sokaku, na putu prema Otkopima. 

Vijećnik Franjo Finek upitao je kad će se nasipati put od Končaničkih Vinograda prema 
Šibiću, jer je u jako lošem stanju. 

Općinski načelnik je kazao kako će se kontaktirati sa Hrvatskim šumama vezano za put za 
Otkope a isto tako nasut će se i put prema Šibiću. 
 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik se zahvalio svima na konstruktivnom radu, te 
zaključio rad ove 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 19:34 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 20. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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