
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 021-05/21-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-21-7 
Končanica, 07. prosinac 2021. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 5. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 07. prosinca 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, Rada Božić, Snježana Horina, Viktor Horina, Jaromir Liber, Nikolina Santo i 
Marija Ulovec. 
 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, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica, novinarka NIU „Jednota“ iz Daruvara i Oldrih 
Petržalek. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u 
VIII sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj sjednici od 
ukupno 10 vijećnika nazočno 10 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 4. 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 odlučivanje po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 
2021. godinu, 

2. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini, 

3. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini, 

4. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu, 

5. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2021. godinu, 

6. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava 
ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2021. godinu, 

7. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu te 
projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu, 

8. Razmatranje te usvajanje Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2022. 
do 2024. godine, 

9. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2022. godini, 

10. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2022. godini, 
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11. Razmatranje te usvajanje Prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada za 2022. godinu, 

12. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. 
godinu, 

13. Razmatranje te usvajanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem za 2022. godinu, 

14. Razmatranje te usvajanje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, 
15. Razmatranje te usvajanje Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog 

načelnika i zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, te visini naknade za rad 
Općinskog načelnika i zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, 

16. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, 
17. Razmatranje te usvajanje Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i 

namještenika, 
18. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2022. godinu sa procjenom 2023.-2024. 

godine, 
19. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 

2022. godinu., 
20. Razmatranje po izvješću o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine do 

danas, 
- Aktualni sat  

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

  
1. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 

2021. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila službenica Kvjeta Kop. Prijedlog I. izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi 
uravnoteženja stavki proračuna predlažu se ove I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2021. 
godinu. Ukupni novi prihodi iznose 10.003.500,00 kuna a sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od 
prodaje nefinancijske imovine te primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Ukupni novi rashodi 
iznose 10.003.500,00 kuna a odnose se na rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine te 
izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. U računu prihoda i rashoda višak prihoda iznosi 
650.000,00 kuna a u računu financiranja neto financiranje iznosi -650.000,00 kuna. Ukupno povećanje 
proračuna u odnosu na prvobitno planirani proračun iznosi 638.000,00 kuna. 

Vijećnica Marija Kubišta, predsjednica Komisije za financije i proračuna kazala je kako je 
komisija navedeno razmotrila i predlaže usvajanje ovog prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Končanica za 2021. godinu. 

Općinski načelnik je pojasnio određene stavke proračuna gdje je došlo do određenih većih 
odstupanja. 

Vijećnica Marija Ulovec zatražila je pojašnjenje stavke 323 rashoda Proračuna. 
Općinski načelnik je kazao kako se navedeno odnosi na razne usluge za potrebe Općine 

Končanica (računalne, odvjetničke, geodetske, održavanje nerazvrstanih cesta i druge usluge). 
Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu, dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te su 
donesene 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KONČANICA ZA 2021. GODINU 
 

2. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog I. 

izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2021. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni plan iznosio je 1.365.000,00 
kuna a novi plan iznosi 1.046.000,00 kuna. Smanjenje iznosi 319.000,00 kuna a odnosi se na određene 
projekte koji nisu izvršeni u toku ove godine ili su izvršeni u manjem obimu. 

Vijećnik Viktor Horina upitao je da li je 5. faza u Daruvarskom Brestovcu i zadnja faza. 
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Općinski načelnik je kazao kako to nije zadnja faza, budući smo ostvarili manje sredstava iz 
Ministarstva tako da u ovoj fazi određene stvari su izbačene i prebačene u 6. fazu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te su donesene  

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini 

  
3. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog I. 

izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2021. 
godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni plan iznosio je 875.000,00 kuna a novi plan 
iznosi 1.887.500,00 kuna. Najveće povećanje odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 
te na tekuće investicijsko održavanje komunalne infrastrukture.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Izmjena i dopuna Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 
te su donesene 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture  
Općine Končanica za 2021. godinu 

 
4. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog I. 

izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 
2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovim izmjenama prvobitni plan sa 15.000,00 kuna 
povećava se na 20.000,00 kuna. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. 
godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene 

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Končanica za 2021. godinu 

 
5. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog I. 

izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Ovim izmjenama prvobitni plan povećava se na 201.000,00 kuna. Utrošak ide na 
održavanje komunalne infrastrukture. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te su donesene 

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 
Općine Končanica za 2021. godinu 

 
6. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava 

ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2021. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog I. 

izmjena i dopuna Programa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Novim Programom ova sredstava se 
planiraju u iznosu od 360.000,00 kuna sa predviđenim utroškom po predloženim stavkama.  

Vijećnik Viktor Horina dao je sugestiju za ubuduće da program sadrži i prvobitni plan. 
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 

Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2021. 
godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene  

Izmjene i dopune Programa 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 
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zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu 
 

7. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu te 
projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog Proračuna Općine 

Končanica za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu te Odluku o izvršavanju Proračuna za 
2022. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Plan proračuna za 2022. godinu u prihodovnoj 
strani iznosi ukupno 8.271.375,00 kuna a sastoji se od računa prihoda u iznosu od 7.271.375,00 kuna te 
primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Rashodi isto tako ukupno 
iznose 8.271.375,00 kuna a sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 
iznosu od 7.271.375,00 kuna te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.000.000,00 
kuna. Plan proračuna za 2023. godinu iznosi 8.354.088,75 kuna a za 2024. godinu 7.436.802,50 kuna kako 
na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.  

Vijećnica Marija Kubišta ispred Komisije za financije i proračun kazala je kako je komisija 
navedeno razmotrila, sve je u granicama normale i predlaže ovakav proračun na usvajanje. 

Općinski načelnik je kazao kako je proračun realan. U njemu nije uključen program „Zaželi“ 
jer ne znamo da li će biti raspisan natječaj te da li ćemo proći u prijavi. Isto tako i javni radovi nisu 
uključeni u to.  

Vijećnica Marija Ulovec upitala je za povećanje plaća a osvrnula se na plaće u Vrtiću, gdje se 
one nisu mijenjale. Radi se o zaštiti naše djece. Smatra da je potrebno povećanje plaća u Vrtiću. 

Općinski načelnik se složio sa primjedbom. Već je o tome raspravljano, uzet će se dodatno 
osoblje. Prijedlog Plana financijskog plana smo dobili i takvog smo ga uvrstili u proračun.    

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Proračuna Općine 
Končanica za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju dao na glasovanje i ono je jednoglasno 
usvojeno te je donesen  

Plan Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu sa projekcijama za 
2023. i 2024. godinu 

 
8. Razmatranje te usvajanje Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2022. 

do 2024. godine 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2022. do 2024. godine dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Planom su obuhvaćeni svi projekti koji su planirani u proračunu za 2022. godinu. 
Ukupan plan za 2022. godinu iznosi 1.850.000,00 kuna sa izvorima financiranja. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Plana razvojnih programa 
za razdoblje od 2022. do 2024. godine dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen  

Plan razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2022. do 2024. godine 
 

9. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2022. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2022. 
godinu dobili su svi zajedno sa sazivom. Ukupni program iznosi 1.850.000,00 kuna sa izvorima 
financiranja. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesen 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica u 2022. godini 

 
10. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica u 2022. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2022. godini dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Vrijednost programa iznosi 1.085.800,00 kuna sa izvorima financiranja. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2022. godini dao na glasovanje i on je 
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jednoglasno usvojen te je donesen  
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica  

u 2022. godini 
 

11. Razmatranje te usvajanje Prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada za 2022. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Programa utroška za 2022. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Vrijednost Programa iznosi 
5.000,00 kuna a utrošit će se za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa utroška 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2022. godinu dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donese  

Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru na području Općine Končanica za 2022. godinu 

 
12. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. 

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

Programa utroška za 2022. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Vrijednost Programa iznosi 
101.000,00 kuna a utrošit će se za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa na području Općine Končanica za 2022. godinu dao na glasovanje i on 
je jednoglasno usvojen te je donesen  

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Končanica 
za 2022. godinu 

 
13. Razmatranje te usvajanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem za 2022. godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Programa korištenja sredstava za 2022. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Vrijednost 
Programa iznosi 335.000,00 kuna a utrošit će se za geodetsko-katastarske usluge, subvencije 
poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje krava te za uređenje poljskih putova. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa korištenja 
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2022. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno 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 

RH za 2022. godinu 
 

14. Razmatranje te usvajanje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ova Odluka našla se na dnevnom redu u skladu sa 
obavljenim nadzorom. Potrebno je uskladiti radna mjesta sa stručnom spremom te sukladno tome uskladiti 
i koeficijente za obračun plaća službenika i namještenika od radnog mjesta pročelnika do komunalnog 
redara. 

Vijećnik Viktor Horina upitao je koliko su ti koeficijenti do sada. 
Pročelnik je kazao kako su pojedini koeficijenti ostali isti a pojedini su smanjeni a radi se o 

poslovima referenta za opće i uredske poslove te referenta za financije i računovodstvo. 
Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 
15. Razmatranje te usvajanje Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog 

načelnika i zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, te visini naknade za rad 
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Općinskog načelnika i zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. I ova Odluka donosi se sukladno nalazu revizije te 
novom Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Odlukom je propisana osnovica te 
koeficijent općinskog načelnika i zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda. 

Vijećnica Marija Ulovec upitala je da li su koeficijenti ostali isti kao i prije. 
Općinski načelnik je kazao kako je koeficijent prije bio manji a osnovicu propisuje Vlada i 

utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika.  
Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke dao na 

glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  
O  D  L  U  K  A 

o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika 
načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda te visini naknade za rad Općinskog 
načelnika i zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji dužnost  

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 
 

16. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. Prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Izmjena ove Odluke je isto tako dio primjedbe iz nadzora te se predlaže izmjena na način da se odlukom 
osigurava mogućnost korištenja javnih površina javne namjene na način koji omogućava kretanja osobama 
s posebnim potrebama a sukladno izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnom redu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o dopuni Odluke o komunalnom redu 

 
17. Razmatranje te usvajanje Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i 

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

Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. I ova Odluka je dio primjedbi iz nadzora, budući prijašnja odluka je stara i treba je 
revidirati. S toga se predlaže donošenje nove Odluke.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o kriterijima i 
načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika 

 
18. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2022. godinu sa procjenom 2023.-2024. 

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

Plana davanja koncesija za 2022. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovim planom predlaže 
se davanje koncesije za dimnjačarske poslove. 

Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik koji je kazao kako se na raspisani natječaj nije 
nitko javio a problem je u tome što ima i prigovora od strane korisnika. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Plana davanja koncesija za 
2022. godinu i srednjoročni plan za 2023. i 2024. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen  

Plan davanja koncesija za 2022. godinu i srednjoročni plan za 2023. i 2024. godinu 
 

19. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 
2022. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Odluke o 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2022. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
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sazivom. Predlaže se isti iznos za političko djelovanje i to u iznosu od 1.500,00 kuna po vijećniku te iznos 
od 1.650,00 kuna za podzastupljeni spol. 

Općinski načelnik je zamolio sve predstavnike stranaka koji participiraju u Općinskom vijeću 
da dostave račune stranaka radi isplate ove naknade. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o financiranju 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2022. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2022. godinu 

 
20. Razmatranje po izvješću o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine do 

danas 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće su dobili svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. U toku ove godine imamo 4 stipendista iz prethodnih godina te 4 nova stipendista u 
toku ove godine te imamo jedno mirovanje stipendije u toku ove akademske godine. 

Vijećnica Marija Ulovec kazala je kako je ovo pohvalno, s obzirom da i određene stipendije 
koje bi se trebale vratiti, odlukom predstavničkog tijela se ne vraćaju. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog izvješća o stipendiranju 
studenata Općine Končanica od 2014. godine do danas dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 
te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju izvješća o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica 

 
- AKTUALNI SAT 
Općinski načelnik je kazao kako Općina Končanica sufinancira smještaj u jaslicama u 

Daruvaru za 5 djece s našeg područja. Nadalje je kazao kao su isplaćena sva sredstva po projektima udruga 
za ovu godinu. Završena je 5. faza u Daruvarskom Brestovcu a u tijeku su radovi na adaptaciji i dogradnji 
Vatrogasnog doma u Končanici za koji su nam odobrena sredstva u iznosu od 168.000,00 kuna. U planu je 
6 faza za dom u Daruvarskom Brestovcu. Opremanje doma ćemo financirati vjerojatno iz vlastitih 
sredstava. U planu je prodaja plinske mreže. Izvršena je procjena i ona se kreće oko 4 miliona kuna. Planira 
se i spuštanje stropa u domu u Šupljoj Lipi, radi gubitka topline zbog visine. 

Vijećnik Viktor Horina apelirao je da se na vijeću u rasprave kroz točke uključe svi vijećnici. 
Ovako izgleda da samo oporbeni vijećnici sudjeluju u raspravi. 

Vijećnica Snježana Horina upitala je za stazu u Končanici. 
Općinski načelnik je kazao kako je problem u Hrvatskim cestama. Mi ćemo u proljeće imati i 

građevinsku dozvolu. U Grubišnom Polju tek nakon dugog vremena krenuli su pripremni radovi, a što je 
već trebalo biti obavljeno. 

Vijećnica Marija Ulovec kazala je kako vjerojatno od nove godine će djelovati nezavisna 
vijećnica a isto tako je i članica inicijativne grupe koja se angažirala za osiguranje higijenskih potprepština 
za djevojčice u osnovnim školama te zamolila načelnika za osiguranje sredstava za našu osnovnu školu za 
ovu namjenu. 

Općinski načelnik je kazao kako će sredstva za ovu namjenu biti osigurana. 
 

Kako više nije bilo rasprave, najprije je Općinski načelnik zaželio sve najbolje za nadolazeće 
blagdane a isto je poželio i predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica, zahvalio se svima na 
konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 19:25 sati. 

 

 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

 

________________       ____________________     

      /Oto Janda/                       /Drahoslav Herout/ 
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Cjelokupni tonski zapis sa 5. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica. 
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