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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 22. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 26. svibnja 2020. 
godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 20:30 sati. 
 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - 
potpredsjednici, Franjo Fnek, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina Saša, 
Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Odsutni vijećnici: Ivana Čović - 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, Kvjeta Kop – voditeljica 
računovodstvenih poslova, Marija Kubišta – vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije, i novinar NIU 
Jednota. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
  

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 22. 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 11 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 21. elektronske 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 Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića 
Končanica za 2019. godinu, 

2. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu i 
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu,  

3. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2019. godine, 
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini, 
5. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini, 
6. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška sredstava 

ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu 
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2019. godinu, 
8. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine u 2019. godini, 
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i 

kuća u vlasništvu države u 2019. godini, 
10. Razmatranje te donošenje Plana utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u vlasništvu 

države u 2020. godini, 
11. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi, 
12. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Končanica, 
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13. Razmatranje po prijedlogu Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka 
pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu 
društva Darkom distribucija plina d.o.o.,  

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

 
1. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića 

Končanica za 2019. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno predsjednica 

Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Prijedlog izvješća o izvršenju Financijskog plana 
Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Financijski 
plan u prihodovnoj strani Češkog dječjeg vrtića Končanica planiran je sa 380.800,00 kuna a ostvaren je sa 
399.710,00 kuna ili sa 104,97% u odnosu na plan. Rashodi su planirani u iznosu od 380.800,00 kuna a 
izvršeni su sa 407.523,00 kuna ili sa 107,02% u odnosu na plan. Ostvaren je  manjak prihoda u iznosu od 
7.813,00 kuna. Preneseni višak iz 2018. godine iznosi 31.680,00 kuna tako da višak za prijenos u 2020. 
godinu iznosi 23.867,00 kuna. Novčana sredstva na žiro-računu i blagajni iznosili su 51.431,00 kuna. 
Potraživanja na kraju 2019. godine iznosila su 9.861,00 kuna a nepodmirene obveze iznosile su 27.564,00 
kuna. U nastavku su dana pojašnjenja vezano uz prihodovnu i rashodovnu stranu.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći   

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg 
vrtića Končanica za 2019. godinu 

 
2. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu  i 

Oduke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog izvješća o izvršenju 

Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Godišnji izvještaj 
se sastoji od Računa prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina te računa financiranja. 
Ukupni prihodi planirani su sa 7.528.700,00 kuna a ostvareni su sa 6.918.060,89 kuna ili 91,92%. Rashodi 
su planirani sa 7.858.700,00 kuna a izvršeni su sa 7.619.668,17 kuna ili sa 96,96%. Raspoloživa sredstva iz 
prethodnih godina iznosila su 1.190.396,41 kuna. Račun financiranja odnosno neto financiranje iznosi 
379.999,96 kuna. Vidljivo je da je ostvaren manjak prihoda nad rashodima taj manjak nadomješten je 
viškom iz prethodne godine, tako da višak za prijenos u 2020. godinu iznosi 868.789,09 kn. Apsolutni 
rashodi za 2019. godinu planirani su sa 9.028.700,00 kuna a ostvareni su sa 8.789.668,21 kuna ili sa 
97,35% u odnosu na plan. 

Općinski načelnik je kazao kako Općina uredno posluje. Određene obveze su ostale iz 
prethodne godine jer projekti su završeni tek ove godine. 

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu 
 

3. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2019. godine 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Višak prihoda na dan 31. 12. 2019. godine iznosi 2.472.561,33 kuna a ukupni manjak 
iznosi 1.603.772,24 kuna. Ostatak viška na kraju godine iznosi 868.789,09 kuna i prenosi se u iduću 
godinu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o raspodjeli 
viška/manjka prihoda iz 2019. godine dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o raspodjeli rezultata-sredstava viška prihoda iz 2019. godine 
 

4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godine 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
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sazivom. Ovaj Program planiran je u iznosu od 514.600,00 kuna a ostvaren je sa 508.611,73 kuna odnosno 
sa 98,84% u odnosu na plan. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini dao 
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini 

 
5. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupan Program planiran je sa 2.666.968,75 kuna a ostvaren 2.397.413,55 
kuna odnosno sa 89,89% u odnosu na plan.  

Kako po ovoj više točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 
2019. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini 

 
6. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška sredstava 

ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa dobili su 

vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa iznosom od 297.000,00 kuna a ostvaren je sa 
271.688,37 kuna ili sa 91,48% u odnosu na planirano. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Programa od raznih oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini dao 
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 
namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu 

 
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2019. godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načenik. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Ovim Programom planirana su sredstva za 2019. godinu od 71.000,00 kuna a 
ostvarena su u iznosu od 68.513,76 kuna ili sa 96,50% u odnosu na plan. Problem kod ovog Programa 
pojavljuje se iz godine u godinu, gdje nemamo prihoda šumskog doprinosa od fizičkih osoba jer svi ruše za 
vlastite potrebe a uništava se komunalna infrastruktura. Ovo se dešava na cijeloj županiji. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2019. godinu 

 
8. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine u 2019. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 20.000,00 kuna a ostvaren je sa 17.303,10 kuna odnosno 
sa 86,52% u odnosu na plan. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine 
Končanica u 2019. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Končanica 

za 2019. godinu 
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9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i 

kuća u vlasništvu države u 2019. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvješća o izvršenju Plana za 2019. 

godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Plan planiran je sa 1.500,00 kuna a ostvaren je sa 
1.407,32 kuna ili sa 93,82% u odnosu na planirano.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju Plana 
utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u vlasništvu države u 2019. godini dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u vlasništvu 
države u 2019. godini 

 
10. Razmatranje te donošenje Plana utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u vlasništvu 

države u 2020. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Plana za 2020. godinu dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Plan planira se sa 1.500,00 kuna za 2020. godinu odnosno isto kao i za 
2019. godinu.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana utroška sredstava od 
prodaje stanova i kuća u vlasništvu države u 2020. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen  

Plan utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u vlasništvu države u 2020. godini 
 

11. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odlulke o 

komunalnoj naknadi dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o situacijama koje su bile izazvane 
ovom korona krizom. Naputak je da se pomogne gospodarstvu, pa s tog razloga predlažemo izmjene, 
odnosno da Općinski načelnik može potpuno ili djelomično osloboditi pravnu i fizičku osobu u vrijeme 
kada su bili spriječeni obavljati svoju djelatnost.  

Kako po ovoj toki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o I. izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnoj naknadi dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
 

12. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o izmjenama o dopunama Odluke o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Končanica dobili si svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. I tu se radi o pomoći gospodarstvu odnosno zakupcima u vrijeme kada su bili spriječeni obavljati 
svoju djelatnost a zbog situacija kao što je ova korona kriza te u slučaju prirodnih nepogoda. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Končanica dao 
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Končanica 

 
13. Razmatranje po prijedlogu Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka 

pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu 
društva Darkom distribucija plina d.o.o. 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Odluke od davanju prethodne suglasnosti 

kao i zahtjev Darkom-a d.o.o. dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. On je pojasnio kako smo postali 
suvlasnici 2,5% udjela u Darkom-u d.o.o. Daruvar a priliko razdiobe bivše Općine Daruvar. U okviru 
Darkom-a djeluje Darkom distribucija plina d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.. Već godinama 
Darkom distribucija plina d.o.o. stvara gubitke i to godišnje oko 1 milion kuna. Isto tako Darkom 
distribucija plina je mali opskrbljivač i kupuje plin iz treće ruke. Problem su gubitci i na staroj mreži u 
gradu Daruvaru. U svrhu pronalaska strateškog partnera potrebno je dati suglasnost na pokretanje postupka 
za Darkom distribucija plina d.o.o.. Naša plinska mreža ne ulazi u vlasništvo Darkom-a d.o.o.. Mi čemo u 
sklopu toga također prodati svoju mrežu o čemu će ovo vijeće raspraviti o tome. Sami ne možemo biti 
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distributeri plina samo za naše područje. Predlaže se da mi kao suosnivači damo suglasnost na pokretanje 
postupka pronalaska strateškog partnera, jer sa naših 2,5% udjela to ne možemo spriječiti. 

Kraće pojašnjenje zatražio je predsjednik. U okviru pronalaska strateškog partnera i mi se 
uključujemo vezano uz našu mrežu i njen daljnji status. 

Vijećnik Franjo Finek kazao je kako do ovoga trebalo doći i prije, jer se zna kako se radilo u 
Darkomu distribucija plina d.o.o.. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% 
udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu društva Darkom distribucija plina d.o.o. dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog 
partnera prodajom do 100% udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu društva 

 Darkom distribucija plina d.o.o. 
 

 
- Aktualni sat  

 Općinski načelnik je upoznao nazočne sa projektima koji su u tijeku. Ove godine kandidirali 
smo projekt prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije a to je uređenje poslovne 
zgrade u Daruvarskom Brestovcu – III etapa. Raspisan je i natječaj za izvođenje radova. Kandidiran je 
projekt za nabavu traktora i malčera prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i odobrena su 
nam sredstva od 142.000,00 kuna. Raspisan je i natječaj za nabavu. Preko LAG-a planiramo radove na 
Otkopima (centralno grijanje i uređenje gornjeg dijela doma). Isto tako kandidirali smo i IV etapu uređenja 
poslovne zgrade u Daruvarskom Brestovcu. Ako ne uspije ove godine, kandidirat ćemo je na godinu. 
Završena je modernizacija ceste Imsovac-Kreštelovac. Naše sufinanciranje je 50% u našem dijelu. Ovih 
dana potpisan je načelni Sporazum za rekonstrukciju D5 Veliki Zdenci-Daruvar a vezano uz provedbu 
našeg projekta odvodnje i izgradnje pječaške staze uz modernizaciju ceste D5. U tu svrhu osigurana su 
sredstva od 400.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije. Dogovorena je isto tako građa za obnovu 
mosta za Brestovačka Brda. Na godinu ide izgradnja novog betonskog mosta na gornjem dijelu 
Daruvarskog Brestovca za Brestovačka Brda. Isto tako kandidirali smo projekt nabave mobilnog 
reciklažnog dvorišta u iznosu od 120.000,00 kuna preko EU fondova i prošli smo kvalifikacijsku provjeru.  

Vijećnik Franjo Finek predložio je da se napravi betonski most za Brestovačka Brda s 
obzirom na prometnost. 

Općinski načelnik je kazao kako je betonski most preskup a Hrvatske vode neće ga 
financirati. Ipak u svim tim projektima Općina sudjeluje sa svojim sredstvima i dosta sredstava se izdvaja 
za navedeno.  

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

zaključio rad ove 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 21:28 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 22. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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