
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 021-05/20-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-20-7 
Končanica, 18. prosinac 2020. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 26. elektronske sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane u vremenu od  
18. prosinca 2020. godine od 8:00 sati do 18. prosinca 2020. godine do 18:00 sati. 
 Elektronska sjednica održana je putem telefona 043/325-021 i putem e-maila: 
opcina@koncanica.hr. Elektronskoj sjednici odazvali su se; Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir 
Bušić i Jaroslav Koči - potpredsjednici, Čović Ivana, Franjo Finek, Herout Alen, Herout Mladen, Koči 
Milouš, Matina Danijel, Matina Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Vijećnicima je putem e-maila i neposrednom dostavom dostavljen sav materijal za 26. elektronsku 
sjednicu sa pojašnjenima Jedinstvenog upravnog odjela po svim točkama dnevnog reda (11. točki dnevnog 
reda) te zapisnik sa 25. sjednice. Na zapisnik sa prošle 25. sjednice nije bilo primjedbi i on je jednoglasno 
prihvaćen.  

Predloženi dnevni red 26. elektronske sjednice glasi: 
d  n  e  v  n  i      r  e  d 

 

1. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 
2020. godinu, 

2. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu te projekcija za 2022. 
i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu, 

3. Razmatranje te usvajanje Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2021. 
do 2023. godine, 

4. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini, 

5. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2021. godini, 

6. Razmatranje te usvajanje Prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu, 

7. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. 
godinu, 

8. Razmatranje te usvajanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem za 2021. godinu, 

9. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2021. godinu sa procjenom 2022.-2023. 
godine, 

10. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 
2021. godinu., 

11. Razmatranje po izvješću o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine do 
danas, 

- Aktualni sat  
Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi a niti dopuna pa je on jednoglasno usvojen.  

 
1. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica 

za 2020. godinu 
U skladu sa dosadašnjim izvršenje Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu, potrebno je 

uskladiti prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna. S toga se predlažu II. izmjene i dopune Proračuna 
Općine Končanica. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica dostavljen je svim 
vijećnicima zajedno sa sazivom. 
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Novim Proračunom planiraju se prihodi u iznosu od 9.796.198,00 kuna a rashodi se planiraju 
u iznosu od 9.796.198,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Končanica dan je na glasovanje i on je sa 11 glasova „ZA“ i jednim glasnom „PROTIV“ usvojen te 
su donesene   

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

2. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu te projekcija za 
2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu 
Prijedlog Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu te projekcija za 2022. i 2023. godinu 

i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Planom Proračuna za 2021. godinu predviđaju se prihodi u iznosu od 9.415.500,00 kuna, dok se 
rashodi planiraju u iznosu od 9.415.500,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Proračuna Općine Končanica za 2020. 
godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica 
za 2021. godinu je jednoglasno usvojen te je donesen  

Proračun Općine Končanica za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. 
godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu 

 
3. Razmatranje te usvajanje Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2021. 

do 2023. godine 
Plan razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2021. do 2023. godine dobili su 

svi vijećnici zajedno sa sazivom. Planom razvojnih projekata predviđaju se projekti za 2021. godinu u 
iznosu od 1.330.000,00 kuna a odnose se na uređenje društvenog doma Daruvarski Brestovac IV faza u 
iznosu od 400.000,00 kuna, uređenje društvenog doma Daruvarski Brestovac V faza u iznosu od 
400.000,00 kuna, uređenje društvenog doma u Otkopima u iznosu od 80.000,00 kuna, nabava opreme za 
dječje igralište u Daruvarskom Brestovcu u iznosu od 100.000,00 kuna te adaptacija i dogradnja 
vatrogasnog doma u Končanici u iznosu od 350.000,00 kuna. Navedeni rashodi isfinancirat će se iz 
poreznih prihoda, dijela komunalne naknade, dijela komunalnog doprinosa te od pomoći od Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Plana razvojnih programa Općine 
Končanica za razdoblje od 2021. do 2023. godine je jednoglasno usvojen te je donesen 

Plan razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2021. do 2023. godine 
 

4. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica za 2021. godinu 
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupna vrijednost programa iznosi 
1.265.000,00 kuna a odnosi se na projekte kako su planirani u okviru Plana razvojnih programa. Navedeni 
program financirat će se sredstvima pomoći te poreznim prihodima. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2021. godinu jednoglasno je usvojen te 
je donesen  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica za 2021. godinu 

 
5. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica u 2021. godini 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 

2021. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je u iznosu od 875.000,00 
kuna a odnosi se na održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, tekuće investicijsko održavanje 
komunalne infrastrukture, sanaciju odlagališta i odvoz otpada, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje 
lokalnih cesta te čišćenje o održavanje javnih površina. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini jednoglasno je usvojen te je donesen 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
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Končanica u 2021. godini 
 

6. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu 
Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je u iznosu od 
15.000,00 kuna a sredstva će se utrošiti za financiranje poslova održavanja te gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Programa utroška sredstava od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu jednoglasno je usvojen te je donesen 

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada za 2021. godinu 

 
7. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. 

godinu 
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planira se u iznosu od 51.510,00 kuna a utrošit će se sukladno 
Programu gradnje i održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa na području Općine Končanica za 2021. godinu jednoglasno je usvojen te je donesen 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine  
Končanica za 2021. godinu 

 
8. Razmatranje te usvajanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem za 2021. godinu 
Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2021. 

godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planira se za 2021. godinu u iznosu od 
353.500,00 kuna a utrošit će se na geodetsko-katastarske usluge, subvencija poljoprivrednika za umjetno 
osjemenjivanje te uređenje poljskih puteva. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Programa korištenja sredstava od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2021. godinu jednoglasno je usvojen te je donesen 

Program 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 
Republike Hrvatske za 2021. godinu 

 
 

9. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2021. godinu sa procjenom 2022.-2023. 
godine 
Prijedlog Plana davanja koncesija za 2021. godinu i srednjoročnim planom za 2022. i 2023. 

godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Temeljem tog plana predlaže se davanje koncesije za 
dimnjačarske poslove na rok od 10 godina uz godišnju naknadu od 2.500,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Plana davanja koncesija za 2021. godinu i 
srednjoročni plan za 2022. i 2023. godinu jednoglasno je usvojen te je donesen 

Plan davanja koncesija za 2021. godinu i srednjoročni plan za 2022. i 2023. godinu 
 

10. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 
2021. godinu 
Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu 

dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Predlaže se financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika kao i prethodne godine odnosno 1.500,00 kuna po vijećniku s tim da podzastupljeni spol ima 
pravo na dodatnu naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka 
i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ je usvojen te je 
donesena 

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu 
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11. Razmatranje po izvješću o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine do 
danas 
Izvješće o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine do danas dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Sa ovom godinom ukupno je 11 stipendista koje Općina Končanica 
stipendira. Ukupno ih je završilo sa školovanjem 6 stipendista dok su 3 stipendista odustala od stipendija. 

Kako po ovoj više točki nije bilo rasprave, prijedlog izvješća o stipendiranju studenata 
Općine Končanica od 2014. godine do danas jednoglasno je usvojen te je donesen  

Zaključak o usvajanju izvješća o stipendiranju studenata Općine Končanica 
 

 
- Aktualni sat  

 Bez pitanja. 
 

Rad ove 26. elektronske sjednice zaključen je 18. prosinca 2020. godine u 18:00 sati.  

Prilog zapisnika su obrasci za glasovanje po točkama dnevnog reda. 

 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 


	Z  A  P  I  S  N  I  K

