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Končanica, 14. rujan 2021. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 3. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 14. rujna 2021. 

godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 20,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Drahoslav Herout – predsjednik, Marija Kubišta – potpredsjednica, vijećnici; 
Toni Beki, Zvonko Bičak, Drahoslav Herout, Snježana Horina, Viktor Horina, Jaromir Liber i Nikolina 
Santo. 
 Odsutni vijećnici: Marija Ulovec – opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Franjo Berečki – zamjenik načelnika iz 
reda pripadnika hrvatskog naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Končanica, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica i novinarka NIU „Jednota“ iz Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u 
VIII sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj sjednici od 
ukupno 9 vijećnika nazočno 8 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 2. 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 
2021. godinu, 

2. Razmatranje te usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Končanica za 2020. godinu, 

3. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom dana Općine Končanica,                                                                                                                                                                           
- Aktualni sat  

 
Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

  
1. Razmatranje te usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Končanica 

za 2021. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu sadrži račun 
prihoda i rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina te računa financiranja. Ukupni prihodi 
planirani su u iznosu od 7.915.500,00 kuna a ostvareni su za prvih šest mjeseci sa 3.901.388,29 kuna ili sa 
49,29%. Rashodi su planirani u iznosu od 7.715.500,00 kuna a ostvareni su za prvih šest mjeseci sa 
3.448.617,40 kuna ili sa 44,70%. Rashodima se pribrajaju i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 
od 100.000,02 kuna. Višak prihoda nad rashodima iznosi 352.770,87 kuna. Neki prihodi više se ostvare u 
prvoj polovici godine, dok neki se ostvaruju u drugoj polovici godine. 

Vijećnica Marija Kubišta, ispred Komisije za financije i proračun kazala je kako je navedeno 
razmotrila i Komisija. Ima stavaka koje su premašene i one će se rebalansom uskladiti te predlaže da se 
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ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu usvoji. 
Kraće pojašnjenje oko prelaska stavka za električnu energiju i za uređenje poljskih puteva 

dao je Općinski načelnik. Produžena je javna rasvjeta u Imsovcu do nogometnog igrališta, dok se poljski 
putevi redovito održavaju. Navedeno će se uskladiti sa rebalansom. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen, te je 
donesen  

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 
KONČANICA ZA 2021. GODINU 

 
2. Razmatranje te usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Končanica za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće o provedbi Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Sukladno Zakonu o upravljanu državnom imovinom u obvezi smo bili donijeti Plan za 2020. 
godinu, koji je usvojen 2019. godine a sada je na redu izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Končanica. U izvješću su navedena sva imovina u vlasništvu Općine Končanica kao i 
imovina koju smo zatražili od Ministarstva državne imovine.  

Vijećnica Marija Kubišta upitala je za prostor pri područnoj školi u Diošu na što je dobila 
odgovor kako je navedeno u vlasništvu Županije a postoji Sporazum o korištenju dijela tog prostora. 

Vijećnik Viktor Horina upitao je što je sa Češkim domom u Končanici, koji je trebao biti u 
vlasništvu Češke besede Končanica. 

Oto Janda, službenik Općine Končanica kazao je kako je za navedeni prostor provedeno 
etažiranje ali dograđenog dijela odustalo se od razdiobe dok se ne riješe imovinsko-pravni poslovi. 
Nadopunu je dao Pročelnik koji je kazao kako je etažiranje provedeno prošle godine ali opet je nastao 
problem oko međe sa susjednim vlasnikom te dok se ne riješi taj spor ne može se pokrenuti postupak 
provedbe etažiranja i upisa vlasništva na pojedinim dijelovima. 

Kraće pojašnjenje dao je i Općinski načelnik koji je kazao kako je bio problem sa 
dograđenim dijelom pri Češkom domu u Končanici. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Izvješća o provedbi 
plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2020. godinu dao na glasovanje i on 
je jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća 

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu  

Općine Končanica za 2020. godinu 
  

3. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom dana Općine 
Končanica 
Ovu točku pojasnio je Dalibor Tomašek, pročelnik. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Radi se samo o potvrđivanju već dodijeljenih javnih priznanja na svečanoj sjednici 
povodom dana Općine Končanica, koja su dodijeljena temeljem prijedloga Komisije za dodjelu javnih 
priznanja Općine Končanica a sjednica nije održana do dana Općine Končanica. 

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

O  D  L  U  K  A 
o dodjeli javnih priznanja Općine Končanica 

 
- AKTUALNI SAT 
Općinski načelnik je upoznao nazočne sa provedbom projekata na području Općine. Uveli 

smo izvoditelja u V fazu obnove Društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu. Isto tako raspisan je natječaj 
za dogradnju Vatrogasnog domu u Končanici. Predstoji nam uređenje stana od doktorice, koji ćemo morati 
financirati iz vlastitih sredstava. Isto tako u planu je i uređenje dječjih igrališta. Ukratko se osvrnuo i na 
proslavu Dana Općine Končanica koja je održana 04. rujna ove godine. Nadalje je upoznao nazočne sa 
postavljenim kamerama preko puta groblja u Končanici te na mjesnom groblju u Daruvarskom Brestovcu.  

Vijećnica Marija Kubišta upitala je što je sa pješačkom stazom u Končanici. 
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Općinski načelnik je kazao kako je navedeno u projektu Hrvatskih cesta, gdje zajedno sa 
uređenjem državne ceste će ići i odvodnja kroz naselja Končanica i Daruvarski Brestovac sa pročistačem u 
Daruvarskom Brestovcu. Za navedeno je izdana lokacijska dozvola te je u izradi glavni projekt radi 
dobivanja građevinske dozvole. 

Vijećnica Snježana Horina zamolila je da se postavi rasvjetno tijelo kod župnog dvora u 
Končanici.  
 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik se zahvalio svima na konstruktivnom radu te 
zaključio rad ove 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 20:35 sati. 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

 

________________       ____________________     

      /Oto Janda/                       /Drahoslav Herout/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 3. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica. 
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