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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 28. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane u vremenu od 08. travnja 
2021. godine u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 20:00 sati. 
 Nazočni članovi Općinskog vijeća; Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić - 
potpredsjednik, vijećnici; Čović Ivana, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina 
Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Svoj izostanak opravdali su vijećnici: Jaroslav Koči – potpredsjednik i Franjo Finek. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Drahoslav Herout – zamjenik načelnika 
Općine Končanica, Franjo Berečki – zamjenik načelnika Općine Končanica ispred pripadnika hrvatskog 
naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica, Kvjeta Kop – 
službenica Općine Končanica, Ivana Valenta – direktorica komunalnog poduzeća Komunalac Končanica 
d.o.o., Marija Kubišta – vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije i novinar NIU Jednota Mato Pejić. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
  

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 28. 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 27. elektronske 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 izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu i 
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu,  

2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2020. godine, 
3. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini, 
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini, 
5. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška sredstava 

ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu 
6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2020. godinu, 
7. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine u 2020. godini, 
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i 

kuća u vlasništvu države u 2020. godini, 
9. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. 

godinu, 
10. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2021. 

godinu,  
11. Razmatranje te usvajanje Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za 

razdoblje od 2021-2024. 
12. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine Končanica u 

2021. godini, 
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13. Razmatranje te donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 
području Općine Končanica za 2021. godinu, 

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju 
Odluci o osnivanju javne ustanove JVP GRADA DARUVARA, 

15. Donošenje Odluke o dodjeli zahvalnica Općine Končanica, 
- Aktualni sat  
Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi a niti dopuna pa je on jednoglasno usvojen.  

 
1. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu i 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna 

Općine Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Proračun Općine Končanica 
za 2020. godinu u prihodima planiran je u iznosu od 7.296.198,00 kuna a ostvaren je sa 6.930.722,65 kuna 
ili sa 95% u odnosu na plan. Rashodi poslovanja planirani su sa 7.096.198,00 kuna a ostvareni su sa 
6.591.726,34 kuna ili sa 93% u odnosu na plan. Višak prihoda nad rashodima iznosi 338.996,31 kuna, što 
zajedno sa viškom iz prethodnih godina iznosi višak od 1.025.358,27 kuna. Račun financiranja u primicima 
planiran je ukupno sa 2.500.000,00 kuna a u izdacima sa 2.700.000,00 kuna. Ostvaren je u istim iznosima 
kako je planiran. Sveukupni prihodi su nam planirani sa 9.733.698,00 kuna a ostvareni su sa 9.430.722,65 
kuna. Rashodi su planirani sa 9.796.198,00 kuna a izvršeni su sa 9.291.726,38 kuna.   

O navedenom je trebala raspravljati i komisija za financije i proračun, no budući se osim 
predsjednice članovi nisu odazvali, sjednica se nije održala. Predsjednica komisije složila se sa izvješćem o 
izvršenju Proračuna Općine Končanica. 

Županijska vijećnica Marija Kubišta upitala je za troškove sudskih postupaka. 
Općinski načelnik je kazao kako su to troškovi sudskih postupaka vezano za ošasnu imovinu, 

poljoprivredno zemljište te ostali troškovi. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvješća o izvršenju 

Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen   

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu 
 

2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2020. godine 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Ukupan višak na dan 31. 12. 2020. godine iznosi 1.688.389,92 kuna. Ukupan manjak 
iznosi 680.604,76 kuna. Raspoređuje se višak u iznosu manjka za pokriće navedenog manjka te se knjiži 
višak prihoda od 1.007.785,36 kuna, koji se prenosi u slijedeće razdoblje. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o raspodjeli 
viška/manjka prihoda iz 2020. godine dao na usvajanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu 
 

3. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica. Prijedlog izvršenja Programa održavanja 

komunalne infrastrukture dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 
798.000,00 kuna a izvršen je sa 1.149.948,82 kuna ili sa 144,10% u odnosu na plan. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini dao na 
usvajanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini 

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

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica. Prijedlog izvršenja Programa gradnje 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Ovaj Program planiran je sa 1.437.000,00 kuna a ostvaren je sa 1.497.306,63 kuna ili 104,20% u 
odnosu na plan. 



 3 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno je usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
Komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini 

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

ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica. Izvršenje ovog Programa dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je u iznosu od 345.000,00 kuna a ostvaren je sa 
272.659,05 kuna. Sredstva su utrošena za održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih cesta i mostova. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
utroška sredstava ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u 2020. 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 izravnom pogodbom, koncesije i 

davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 
2020. godinu 

6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica. Izvješće o izvršenju ovog Programa dobili 

su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je u iznosu od 101.000,00 kuna a ostvaren je sa 
89.690,03 kuna. Sredstva su isto tako utrošena za održavanje nerazvrstanih cesta i šumskih putova. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 
te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 
godinu 

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

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine u 2020. godini 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica. Izvješće o izvršenju ovog Programa dobili 

su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 15.000,00 kuna a izvršen je sa 2.762,46 
kuna i sredstva su potrošena za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 
Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2020. 
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 na području Općine Končanica za 2020. godinu 

 
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i 

kuća u vlasništvu države u 2020. godini 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop – službenica. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje 

stanova i kuća dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Plan planiran je u iznosu od 1.500,00 kuna a 
ostvaren je sa 62.125,00 kuna i utrošen je za obnovu socijalne infrastrukture. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog utroška sredstava od 
prodaje stanova i kuća za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i 
kuća u vlasništvu države u 2020. godinu 

 
9. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. 

godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda – službenik. Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite 

za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Analizom se analizira stanje sustava civilne 
zaštite, snage civilne zaštite sa svojim ovlastima i obvezama te potrebna financijska sredstva za ostvarenje. 
Tako je za civilnu zaštitu u toku 2020. godine planirano 495.000,00 kuna a utrošeno je ukupno 393.7985,66 
kuna. 
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Analize stanja sustava 
civilne zaštite Općine Končanica za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. godinu 
 
10. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2021. 

godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda – službenik. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 

Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Planom razvoja sustava 
civilne zaštite planiraju se snage u sustavu civilne zaštite te potrebna sredstva sa procjenom za naredne 
dvije godine. Planom razvoja sustava civilne zaštite za 2021. planiraju se sredstva u iznosu od 848.000,00 
kuna, dok za 2022. i 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 856.480,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana razvoja sustava 
civilne zaštite Općine Končanica za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2021. godinu 
 

11. Razmatranje te usvajanje Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za 
razdoblje od 2021-2024. 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda – službenik. Prijedlog Smjernica za razvoj sustava civilne 

zaštite Općine Končanica za razdoblje 2021.-2025. godine, dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite planiraju se snage u sustavu civilne zaštite te potrebna 
sredstva sa procjenom za mandatno razdoblje odnosno 4 godine. Smjernicama za razvoj sustava civilne 
zaštite za 2021. planiraju se sredstva u iznosu od 848.000,00 kuna, dok za 2022., 2023. i 2024. godinu 
planiraju se sredstva u iznosu od 856.480,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Smjernica za razvoj 
sustava civilne zaštite Općine Končanica za razdoblje 2021.-2024. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te su donesene 

Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za razdoblje  
od 2021.-2024. godine 

 
12. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine Končanica u 

2021. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva na području 

Općine Končanica u 2021. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. U ovoj godini nastavlja se 
poticanje poduzetništva na području Općine kroz dvije mjere i to poticaji za zapošljavanje i poticaji za 
početak obavljanja registrirane djelatnosti. Za svaku mjeru predviđen je iznos jednokratnog poticaja u 
iznosu od 5.000,00 kuna. Za ovu namjenu sredstva su predviđena u Proračunu Općine Končanica za 2021. 
godinu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa poticanja 
poduzetništva na području Općine Končanica u 2021. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen 

Program poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2021. godini 
 

13. Razmatranje te donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 
području Općine Končanica za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja na području Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. U ovoj godini nastavlja se poticanje kroz mjere za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na 
području Općine kroz tri mjere i to; financijska pomoć pri kupnji prve nekretnine u iznosu od 10.000,00 
kuna, poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u izgradnju novog stambenog objekta ili rekonstrukciju 
obiteljske kuće ili stana u iznosu do 10.000,00 kuna, i stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prodajom 
stambenog prostora u vlasništvu Općine Končanica. Za ove mjere sredstva su predviđena u Proračunu 
Općine Končanica za 2021. godinu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa mjera za 
poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Končanica za 2021. godinu dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 
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Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području 
Općine Končanica 

 
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju 

Odluci o osnivanju javne ustanove JVP GRADA DARUVARA 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda – službenik. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. 

izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba 
Grada Daruvara dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. S obzirom da je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Sporazuma usuglašen sa novim Zakonom o vatrogastvu, na što je Hrvatska vatrogasna zajednica dala 
suglasnost obveza je suosnivača dati suglasnost. Predlaže da se da suglasnost na I. izmjene i dopune 
Sporazuma. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti na I. izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju javne ustanove JVP 
Grada Daruvara dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju 
Odluci o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 

 
15. Donošenje Odluke o dodjeli zahvalnica Općine Končanica 

Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog Odluke o dodjeli zahvalnica Općine Končanica 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prijedlog je da se dodjele zahvalnice svim vijećnicima, izvršnim 
tijelima, vijećima nacionalnih manjina, zaposlenicima, Komunalnom poduzeću Komunalac Končanica, 
djelatnicima Češkog dječjeg vrtića, županijskoj vijećnici Mariji Kubišta i novinaru Mati Pejiću. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o dodjeli 
zahvalnica Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Končanica 
 

- Aktualni sat  
 Pod Aktualnim satom Općinski načelnik je izvijestio nazočne vijećnike sa aktivnostima. 

Raspisan je natječaj za nacionalne manjine gdje će se prijaviti izgradnja nadstrešnice i uređenje 
vatrogasnog doma u Končanici, potpisan je sporazum i slijedi uvođenje u posao na realizaciji uređenja 
društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu IV etapa. U ovom projektu MRRFEU učestvuje sa 
sufinanciranjem. Uređenje društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu V etapa kandidirano je prema 
Ministarstvu gospodarstva. Isto tako upoznao je nazočne sa prodajom tvrtke Darkom distribucija plina 
d.o.o., budući je gomilala gubitke. Kupac je HEP. Predstoji postupak prodaje naše mreže budući je 
distributivna plinska mreža u našem vlasništvu. Isto tako ukazao je na problem odbacivanja smeća u 
kontejnere kod groblja u Brestovcu, što će se morati riješiti. Isto tako u svrhu uređenje okoliša kod doma u 
Daruvarskom Brestovcu pristupit će se rušenju borova, kako bi se moglo urediti igralište za djecu, koje bi 
sufinancirala Općina, Češka osnovna škola iz Končanice te Savez Čeha u Republici Hrvatskoj. 

Županijska vijećnica Marija Kubišta u kratim crtama upoznala je nazočne vijećnike o 
ulaganjima Županije na ovom našem području i okolici.  

Na kraju su se Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća zahvalili svima na 
konstruktivnom radu u ovom četverogodišnjem mandatu. 
 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je zaključio rad ove 28. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Končanica u 21:20 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

Cjelokupni tonski zapis sa 28. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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