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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 24. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 30. rujna 2020. 
godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 20:00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - 
potpredsjednici, Finek Franjo, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina Saša, Matošević Ivo i 
Škorić Trivo. 
 Odsutni vijećnici: Ivana Čović i Alen Herout – opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Drahoslav Herout – zamjenik Općinskog 
načelnika, 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 24. 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 23. 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 izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika, 

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

3. Razmatranje te donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite Općine Končanica, 

4. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica tijekom radne 
2019./2020. godine, 

- Aktualni sat  
Oto Janda, službenik, predložio je da se točka 2. skine s dnevnog reda budući još nije stigla 

suglasnost nadležnog tijela na prijedlog izmjene akta o osnivanju JVP Daruvar a koju je podnio većinski 
osnivač Grad Daruvar. 

Pročelnik Dalibor Tomašek predložio je dodavanje nove dvije točke dnevnog reda koje se odnose 
na zakon o lovstvu; 

- Razmatranje te donošenje Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Općine 
Končanica, 
- Razmatranje te odnošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite od divljači na području 
Općine Končanica. 
 
Kako drugih dopuna nije bilo, predsjednik je predložio novi izmijenjeni  

d  n  e  v  n  i     r  e  d 
1. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika, 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Končanica, 
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3. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica tijekom radne 
2019./2020. godine, 

4. Razmatranje te donošenje Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Općine 
Končanica, 

5. Razmatranje te donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području 
Općine Končanica, 

- Aktualni sat 
Na predloženi izmijenjeni dnevni red nije bilo primjedbi i on je jednoglasno usvojen. 

 
1. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika 
Ovu točku uvodno je pojasnio pročelnik. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika dobili su svi zajedno sa sazivom. Navedeno je 
vezano uz provedbu projekta „Zaželi bolje sutra“ odnosi se na zapošljavanje žena za pomoć u kući. U tu 
svrhu zaposlit će se 20 žena te voditelj i koordinator. Voditelj i koordinator moraju biti unutar Jedinstvenog 
upravnog odjela pa je potrebno navedeno uskladiti. Sredstva za plaće kako žena tako voditelja i 
koordinatora financiraju se iz dobivenih sredstava iz socijalnog fonda Europske unije. Projekt je vrijedan 
cca. 1,9 miliona kuna a Općina je nositelj projekta. 

Marija Kubišta, vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije upoznala je nazočne o provedbi 
od strane Bjelovarsko-bilogorske županije kao nositelja projekta. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te je donesena   

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika 

 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Radi se o obvezi temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite. Na prijedlog Odluke bila je obveza traženja 
suglasnosti koju smo tražili i na kraju dobili suglasnost Službe civilne zaštite Bjelovar dana 09. rujna ove 
godine pa sada slijedi njezino usvajanje na predstavničkom tijelu. Odlukom su imenovane pravne osobe i 
to; Komunalac Končanica d.o.o., Halupa d.o.o., OTTO Građevinski i prijevoznički obrt te Češka osnovna 
škola Končanica te mjere u okviru civilne zaštite. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o određivanju 
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena  

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu 
 

3. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica tijekom radne 
2019./2020. godine 
Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno predsjednica Upravnog 

vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Prijedlog Izvješća o radu ČDV Končanica tijekom radne 
2019./2020. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Izvješće se podnosi svake godine i obuhvaća 
cjelokupni rad Vrtića tijekom pedagoške godine. Ova godina je bila posebna s obzirom na COVID-19. 
Navedeno je razmatralo i prihvatilo Upravno vijeće te predlaže da ovo tijelo usvoji navedeno izvješće. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvješća o radu Češkog 
dječjeg vrtića Končanica tijekom radne 2019./2020. godine dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen slijedeći  

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica 
tijekom radne 2019./2020. godine 

 
4. Razmatranje te donošenje Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Općine 

Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na 

području Općine Končanica dobili su svi vijećnici prije početka sjednice. Prema članku 20. Zakona o 
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lovstvu, na površinama zemljišta na kojima se ne ustanovljavaju lovišta divljač je dužan zaštititi vlasnik 
zemljišta, odnosno fizička ili pravna osoba koja koristi to zemljište. Prema članku 47. istog Zakona, na 
površinama izvan lovišta divljač se zaštićuje u skladu s Programom zaštite divljači koji donosi pravna ili 
fizička osoba koja koristi zemljište ili njime upravlja uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Temeljem 
članka 58. Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja 
lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači Program zaštite divljači 
sadrži i akt o proglašenju ili ustanovljenju površine izvan lovišta. Lovoovlaštenici (ovdje Lovačka 
društva/udruge) ne mogu vršiti odstrjel na površinama građevinskog zemljišta i površinama unutar 300 m 
od naselja iako su te površine unutar granica njihovog lovišta. Zbog učestalih pojava lisica, kuna, divljih 
svinja i ostalih štetoćina u neposrednoj blizini naselja, a gdje nije dopušteno vršiti odstrjel od strane 
lovačkih društava, pristupilo se izradi odluke o popisu naselja na području Općine Končanica u kojima se 
nalaze površine zemljišta na kojima se ne ustanovljava. 

Pojašnjenje je dao Općinski načelnik koji je kazao kako se neprestano susrećemo sa 
problemom lisica i ostalih predatora u blizini ili u naselju. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o proglašenju 
površina izvan lovišta na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i 1 
glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena  

Odluka o proglašenju površina izvan lovišta na području Općine Končanica 
 

5. Razmatranje te donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području 
Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite 

divljači na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici prije samog početka sjednice. Prema članku 
57. Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske 
osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači („Narodne novine“ broj 40/06, 92/08, 39/11 i 
41/13), Program zaštite divljači je planski akt koji osigurava zaštitu divljači na površini izvan lovišta koja 
se određuje Odlukom o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Končanica te se donosi za 
razdoblje od 10 godina. Programom se određuju mjere za sprječavanje šteta od divljači, a jedna od mjera je 
smanjivanje broja divljači kada zbog prevelike gustoće dolazi do gospodarski nedopustivih šteta. Također, 
Programom se propisuju površine izvan lovišta gdje je dopušteno loviti divljač u slučaju smanjivanja broja 
divljači kada zbog prevelike gustoće dolazi do gospodarski nedopustivih šteta te ostale mjere.  

Vijećnik Milouš Koči upitao je koje će se životinje štititi. 
Pročelnik je kazao kako će navedeno biti u Programu. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o pristupanju 
izradi Programa zaštite divljači na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Končanica 
 

- Aktualni sat  
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je za prostor za rad Udruge dragovoljaca narodne zaštite ´91 

Općina Končanica a vezano uz prostor bivše slastičarnice za koji je bio raspisan natječaj i nitko se nije 
javio. Ujedno je upitao županijsku vijećnicu da li nešto zna oko raspisanog natječaja za udruge. 

Općinski načelnik je kazao kako je navedeni prostor predviđen za neku djelatnost. No dok se 
ne nađe zakupac moguće je iznajmiti prostor. 

Vijećnica Marija Kubišta kazala je kako se povjerenstvo još nije sastalo ali se nada da će to 
biti uskoro. Ujedno je nazočne upoznala sa polugodišnjim financijskim izvještajem Bjelovarsko-bilogorske 
županije, koji je planiran sa 1,2 milijardi kuna a ostvarenje se kreće od 37-40%. Isto tako naglasila je da je 
dogovorena obnova asfaltnog zastora na dijelu ŽC Končanica-Dioš-do ulaza u Šuplju Lipu (most). 

Općinski načelnik je upoznao nazočne sa projektima koji se provode na području Općine. 
Rekonstrukcija državne ceste od Velikih Zdenaca do Daruvara iznosi cca. 47 mil. Kuna. Sama vrijednost 
kanalizacije iznosi oko 12 mil. kuna. Predviđen je jedan pročistač na kraju naselja Daruvarski Brestovac. 
Danas je dostavljena građa za most za Brestovačka Brda. Hrvatske vode kroz rebalans bi trebale osigurati 
radove na rekonstrukciji mosta. Kreće projekt gradnje garaža. Isto tako u Daruvarskom Brestovcu obnavlja 
se fasada na kapelici. Radovi na 3 fazi Društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu su pri završetku. Ovih 
dana imali smo kontrolu iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vezano za 
povrat sredstava za radove na društvenom domu u Imsovcu te izgradnji nadstrešnice. U toku je rješavanje 
određenih nedostataka. Sklopljen je ugovor o kupoprodaji mobilnog reciklažnog dvorišta i u roku od 45 
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dana bi trebala biti realizacija. Kupljen je traktor i malčer a isto tako potrebno je i primiti čovjeka koji će 
raditi sa navedenim strojem. Projekt „Zaželi“ je isto tako krenuo. Otvaraju se ponude i početkom 11 
mjeseca bi trebao zaživiti. Odobren je projekt „Aktivni u mirovini“ od cca. 1,3 miliona kuna, danas smo 
dobili odluku. Izvedena je klima u mjesnim domovima u Šupljoj Lipi, Stražanacu i Imsovcu. Izrazio je 
nezadovoljstvo sa održavanjem pojedinih mjesnih domova od strane mjesnih odbora. Isto tako predložio je 
da se zaštite vodomjeri u svim javnim zgradama, gdje je uvedena voda, s obzirom na dolazak zime. 

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

zaključio rad ove 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 20:39 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 24. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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