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KLASA: 021-05/21-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-21-6 
Končanica, 23. studeni 2021. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 4. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 23. studenoga 2021. 

godine u prostoru Čekog doma u Končanici, s početkom u 18,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Drahoslav Herout – predsjednik, Marija Kubišta – potpredsjednica, vijećnici; 
Toni Beki, Zvonko Bičak, Drahoslav Herout, Snježana Horina, Viktor Horina, Jaromir Liber, Nikolina 
Santo, Marija Ulovec i nova vijećnica Rada Božić. 
 Odsutnih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Franjo Berečki – zamjenik načelnika iz 
reda pripadnika hrvatskog naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Končanica i novinari NIU „Jednota“ iz Daruvara i Bjelovarski listi iz Bjelovara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 4. 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 9 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 3. 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. Izvješće Mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima za člana Općinskog vijeća iz 
reda pripadnika srpske nacionalne manjine, 
- davanje svečane prisege, 

2. Razmatranje te donošenje Oduke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Končanica, 

3. Razmatranje te usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom na području Općine Končanica, 

4. Razmatranje te donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u 
općoj uporabi, 

5. Razmatranje te usvajanje Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području 
Općine Končanica, 

6. Razmatranje te imenovanje novih članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica 
na mandatno razdoblje, 

7. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica tijekom radne 
2020.-2021. godine, 

8. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića Končanica u 
pedagoškoj godini 2021./2022., 

9. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine 
Končanica, 

10. Razmatranje po prispjelim zamolbama za oslobođenjem od vraćanja stipendija, 
11. Razmatranje po prispjelim zamolbama za odobrenjem mirovanja stipendija,                                                                                                                                                          
- Aktualni sat  
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Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

  
1. Izvješće Mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima za člana Općinskog vijeća iz 

reda pripadnika srpske nacionalne manjine 
- davanje svečane prisege, 
Ovu točku uvodno je pojasnio Toni Beki, član Mandatne komisije, koji je pročitao izvješće o 

provedenim dopunskim izborima za člana predstavničkog tijela iz reda pripadnika srpske nacionalne 
manjine Općine Končanica, koji su se održali 03. listopada 2021. godine. U izborima su sudjelovale dvije 
liste odnosno Samostalna demokratska srpska stranka nositeljice Rade Božić, koja je dobila 27 glasova ili 
51,92% te Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Pere Dotlića, koja je dobila 25 glasova ili 48,07%. 
Na taj način u Općinsko vijeće Općine Končanica izabrana je Rada Božić ispred Samostalne demokratske 
sprske stranke. Nakon toga izabrana vijećnica je položila svečanu prisegu i na taj način postala vijećnica 
Općinskog vijeća Općine Končanica iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Općine Končanica. 

Sastavni dio ovog izvješća je i zapisnik o radu biračkog odbora, zapisnik o radu Općinskog 
izbornog povjerenstva, rezultati dopunskih izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Končanica i 
izjava. 

Kako primjedbi na izvješće nije bilo, predsjednik je izvješće Mandatne komisije o provedbi 
dopunskih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica iz reda pripadnika srpske 
nacionalne manjine, čime je verificiran mandat izabrane vijećnice, dao na glasovanje i ono je 
jednoglasno usvojeno te je donesen slijedeći 

Z  A K  L  J  U  Č  A  K 
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije 

 
2. Razmatranje te donošenje Oduke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Sukladno provedenom neposrednom nadzoru nad radom 
Općine Končanica između ostalog zatraženo je usklađivanje Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Končanica sa zakonskim odredbama, s obzirom da je stara Odluka od 2002. 
godine. S tog razloga napravljen je novi prijedlog Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Končanica koji je usklađen sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
novim Statutom Općine Končanica.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o ustroju i 
djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena slijedeća 

O  D  L  U  K  A 
o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica 

  
3. Razmatranje te usvajanje izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Izvješća o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Končanica dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom na području Općine. Ukupno je evidentirano 219 uređaja odnosno građevina 
komunalne infrastrukture od čega se 193 građevine odnose na nerazvrstane ceste, 2 su javna parkirališta, 3 
su javne zelene površine, parkovi i dječja igrališta, 7 građevina i uređaja javne namjene, 7 uređaja javne 
rasvjete te 7 uređaja groblja. Navedenom revizijom utvrđeni su određeni nedostatci i nepravilnosti koje se  
moraju otkloniti u određenom vremenu. Jedan od nedostataka je vezan i za slijedeću točku dnevnog reda. 
Isto tako potrebno uskladiti Odluku o komunalnom redu sa odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture potrebno je uskladiti sa zakonom o 
komunalnom gospodarstvu odnosno više ih razraditi i sustavno vršiti analizu i vrednovanje učinaka 
upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture i utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu radi 
mogućnosti unapređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom. Upravljanje komunalnom 
infrastrukturom na području Općine Končanica je učinkovito uz potrebna određena poboljšanja. Uz 
navedeno su predočeni i financijski pokazatelji vezano uz komunalnu infrastrukturu. 

Na nalaz revizije osvrnula se vijećnica Marija Kubišta sa svojim viđenjem nalaza. 
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Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog izvješća o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Končanica dao 
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na 

području Bjelovarsko-bilogorske županije 
 

4. Razmatranje te donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u 
općoj uporabi 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne 

infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovom Odlukom 
predlaže se proglašenje komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi i to; sve nerazvrstane 
ceste, parkirališta i dječja igrališta, groblja i javne zelene površine, a sve nabrojeno prema predloženoj 
Odluci. Groblja, parkovi, igrališta, javne zelene površine i određene nerazvrstane ceste su upisane u 
vlasništvo Općine Končanica. Ostaje uknjižba vlasništva na nerazvrstanim cestama na ime i vlasništvo 
Općine Končanica koje to nisu. Sukladno ovoj Odluci provest će se uknjižba u zemljišnim knjigama i 
katastru kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Končanica.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o proglašenju 
komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

 
5. Razmatranje te usvajanje Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području 

Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Program zaštite divljači za 

površine izvan lovišta na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovo je 
obveza sukladno Zakonom o lovstvu. Program je izradio ovlašteni izraditelj odnosno Arvay obrt iz 
Bjelovara. Na program dane su propisane suglasnosti te predstoji njegovo usvajanje i provedba. Radi se o 
površinama izvan lovišta gdje lovci ne mogu djelovati odnosno naseljena područja. Sama provedba 
Programa dat će se ovlaštenoj osobi na provedbu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa zaštite divljači za 
površine izvan lovišta na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 
te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području 

Općine Končanica 
 

6. Razmatranje te imenovanje novih članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica 
na mandatno razdoblje 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. S obzirom da mandat dosadašnjem Upravnom vijeću 

ističe potrebno je imenovati 3 člana od strane osnivača. Predlažu se Marija Kubišta, Santo Nikolina i Ivana 
Valenta. Inaće Upravno vijeće broji 5 članova a ostala dva člana su jedan ispred odgojitelja te jedan ispred 
roditelja. U nastavku je kraće pojasnio imenovanja članova Upravnog vijeća ispred Općine Končanica. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o imenovanju 
članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica ispred Općine Končanica dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica 

ispred Općine Končanica 
 

7. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica tijekom radne 
2020-2021. godine 
Ovu točku pojasnila je vijećnica Marija Kubišta, dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća 

Češkog dječjeg vrtića Končanica. Izvješće o radu ČDV Končanica tijekom radne 2020/2021. dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Ona je ukratko upoznala nazočne vijećnike sa Izvješćem o radu Vrtića u toku 
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pedagoške godine 2020/2021. koja počinje 01. rujna i završava 31. kolovoza slijedeće godine. Navedeno 
izvješće razmatralo je i usvojilo Upravno vijeće Vrtića na svojoj sjednici, održanoj u rujnu ove godine. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je Izvješće o radu Češkog dječjeg vrtića 
Končanica tijekom radne 2020/2021. godine dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je 
donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Izvješća o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 2020./2021. 

godinu 
 

8. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića Končanica u 
pedagoškoj godini 2021./2022. 
Ovu točku pojasnila je Gordana Tomašek, ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica. 

Godišnji plan i program rada Češkog dječjeg vrtića Konačnica u pedagoškoj godini 2021./2022. godini 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ona je kazala kako je u ovoj pedagoškoj godini upisano 26 
djece. Vrtić radi sa jednom mješovitom grupom djece od 3 godine života do polaska u školu. Osvrnula se 
materijalne uvjete, gdje je istakla pomoć putem Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj te putem Ureda za 
ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade, gdje su ostvarena određena sredstava te su poboljšani 
materijalni uvjeti rada Vrtića. Na kraju kazala je kako je zadovoljna jer sigurnost djece u vrtiću je na prvom 
mjestu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je Godišnji plan i program rada Češkog 
dječjeg vrtića Končanica u pedagoškoj godini 2021./2022. dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića  

Končanica u pedagoškoj godini 2021./2022. 
 

9. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine 
Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Zapisnik sa 

bodovanja pristiglih prijava na raspisani natječaj za dodjelu stipendija dobili su svi zajedno sa sazivom. 
Javni natječaj raspisan je 30. rujna i trajao je 30 dana. Na natječaj su pristigle 4 prijave i sve su 
udovoljavale uvjetima. U natječaju je navedeno da se dodjeljuju 2 stipendije ali prijedlog je da se dodjeli i 
ostale 2 stipendije odnosno da se dodjeli ukupno 4 stipendije. Stipendisti koji su ostvarili stipendije su 
Holinka Melissa, Vanjiček Armando, Frelih Vanesa i Herout Valerija. 

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

O  D  L  U  K  A 
o dodjeli stipendija studentima Općine Končanica 

 
10. Razmatranje po prispjelim zamolbama za oslobođenjem od vraćanja stipendija 

Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Zamolbe su 
dobili svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prva zamolba je od Sanele Holubek, koja je završila studij i dobila 
priliku zapošljavanja na području Grada Daruvara. Druga zamolba je od strane Marina Geler, koji je prošle 
godine ostvario pravo na stipendiju ali nije završio godinu odnosno ispisao se te moli za oslobođenjem od 
povrata stipendije. 

Nakon kraće rasprave, vijećnici su se složili sa prijedlogom da se navedeni podnositelji 
zamolbi oslobode povrata stipendija. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog o oslobođenju povrata 
stipendija dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene  

O  D  L  U  K  A 
o oslobođenju od povrata stipendije za Sanelu Holubek iz Končanica 

i 
O  D  L  U  K  A 

o oslobođenu od povrata stipendije za Marina Geler iz Končanice 
 

11. Razmatranje po prispjelim zamolbama za odobrenjem mirovanja stipendija 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica.  Zamolbu 
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je podnio stipendist Ivan Berečki i svi vijećnici dobili su je zajedno sa sazivom. Moli za odobrenje 
mirovanja stipendije, s obzirom da nije uspio upisati akademsku godinu.   

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog o mirovanju stipendije 
Ivana Berečki dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o mirovanju stipendije za studenta Ivana Berečki iz Šuplje Lipe 

 
- AKTUALNI SAT 
Vijećnica Snježana Horina apelirala je sa zamolbom za ostankom doktorice na 4 sata u idućoj 

godini da ne bi ostali bez doktora opće prakse. Isto tako je zamolila da se na oglasnu ploču stavi poziv za 
cijepljenje mladih te upitala da li se sufinancira putovanje djece srednjoškolaca. 

Općinski načelnik je kazao kako će se razgovarati sa doktoricom o ostanku na 4 sata a isto tako predstoji 
i razgovor sa županom jer liječnika opće prakse nema. Isto tako pokrenut je postupak oko obnove stana. 
Ukupni troškovnik kreće se oko 500.000,00 kuna. Pošta nam radi samo 2 dana u tjednu i to utorkom i 
četvrtkom u vremenu od 12:30 sati do 15:30 sati. Krenula je podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada 
za plastiku i papir (žute i plave). Ovaj tjedan ukoliko bude sve u redu bit će dovršena raspodjela. Završena 
je i V faza u Daruvarskom Brestovcu. Došlo je do uništenja dijela predviđenog za dječje igrališta od strane 
mještana. Most za Pehovac je asfaltiran i još se treba urediti ograda mosta. Isto tako u prosincu će se 
izvršiti isplata božićnica za umirovljenike. Idući tjedan održat će se sastanak vezano uz odvodnju a zajedno 
sa rekonstrukcijom D5. Isto tako, sukladno naloženim epidemiološkim mjerama ulaz u Općinu je 
omogućen samo sa potvrdama o cijepljenju. Vezano uz sufinanciranje putovanja srednjoškolaca samo 
Đulovac sufinancira dok ostali ne. Potrebno bi bilo vidjeti o kojem se broju djece radi. 

Vijećnik Viktor Horina upitao je vezano za i daljnji dovoz građevinskog otpada preko puta 
groblja te se osvrnuo na stipendiranje studenata, što je pohvalno jer se odobravaju sve zamolbe za 
stipendiranje bez obzira na određeni broj prema odluci. 

Općinski načelnik je kazao kako se želi povisiti teren parkirališta preko puta groblja. Dovožen 
je materijal s izgradnje obilaznice u Daruvaru a isto tako će se u zamjenu navesti brušeni asfalt na poljske 
puteve. 

Ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica kazala je kako postoji potreba barem 
djelomičnog korištenja usluga logopeda, jer se ona u zadnjim godinama pokazala potrebnim. Za to će se 
zatražiti orjentaciona ponuda za usluge logopeda. 

Općinski načelnik je kazao kako će se povećati troškovi za potrebe Vrtića u daljnjem periodu 
ali se predviđa i smanjenje s druge strane jer računovodstvo će preuzeti Općina. 
 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik se zahvalio svima na konstruktivnom radu te 
zaključio rad ove 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 19:10 sati. 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

 

________________       ____________________     

      /Oto Janda/                       /Drahoslav Herout/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 4. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica. 


	Z  A  P  I  S  N  I  K

