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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 012-03/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. a u skladu sa člankom 87. Statuta Općine Končanica ("Službeni glasnik Općine 
Končanica", broj 3/09), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj 21. sjednici V saziva, održanoj 11. ožujka 2013. godine, donijelo je 
 

STATUT OPĆINE KONČANICA 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
Članak  1. 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Končanica, njezina službena obilježja, javna priznanja, 
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način 
provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s 
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine 
Končanica (dalje u tekstu: Općina). 
 

Članak 2. 
Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, 

gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Brestovačka Brda, Boriš, Daruvarski Brestovac, Dioš, Imsovac, Končanica, Otkopi, 

Stražanac i Šuplja Lipa. 
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom  zakonom. 

 
Članak 3. 

Općina je pravna osoba. 
Sjedište Općine je u Končanici, Končanica 260. 

 
II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  

Članak 4. 
Općina ima grb i zastavu.   
Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine. 
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika.  

 
Članak 5. 

Grb Općine ima oblik štita, u kojem u žutom polju iznad zelenog tla smeđu posudu nadvisuje crna riba. 
 

Članak 6. 
Zastava Općine je plave boje sa zlatnim obrubljenim grbom u sredini. 
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 

 
Članak 7. 

Dan Općine je 08. prosinca i svečani je dan Općine Končanica, koji se prigodno obilježava svake godine. 
 

III. JAVNA PRIZNANJA 
Članak 8. 
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 Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito 
za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, 
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.  
  

Članak 9. 
Javna priznanja Općine su: 
1. Povelja počasnom građaninu Općine Končanica, 
2. Povelja Općine Končanica, 
3. Plaketa Općine Končanica, 
4. Zahvalnica Općine Končanica. 

 
Članak 10. 

 Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE 
(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE 

Članak 11. 
 Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava 
suradnju s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 
 

Članak 12. 
 Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.   
 Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 13. 
 O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.). 

Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine. 
 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
Članak 14. 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i 
zakonima, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. 
 

Članak 15. 
Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji 

nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:  
- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo,  
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje,  
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području te 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz 
stavka 1. ovog članka. 
 Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
   

Članak 16. 
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Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne 
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 17. 
 Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na 
području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Bjelovarsko-bilogorsku županiju. 
 Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne 
odbore. 
 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
Članak 18. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora 
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 19. 
 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim 
pitanjima određenim zakonom. 
 Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog 
Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 
najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine. 
 

Članak 20. 
 Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika.  
 Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog  zamjenika može podnijeti najmanje 20% 
ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine. 
 Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, datum 
rođenja i OIB) i vlastoručni potpis birača. 
 Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 
mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika. 
 

Članak 21. 
 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje 
referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 
 Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za 
raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga. 
 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, Općinsko vijeće 
dužno je u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga a u daljnjem roku od 30 dana od dana 
utvrđivanja ispravnosti prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je 
raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na 
području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.  

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. 
 

Članak 22. 
 Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, 
naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o 
kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 
održavanja referenduma. 
 

Članak 23. 
 Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se 
raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 
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Članak 24. 

 Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako 
se radilo o savjetodavnom referendumu. 
 

Članak 25. 
 Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.  
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i 
općinski načelnik. 
 Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga. 
 Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog 
zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću. 
 

Članak 26. 
 Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 25. stavka 3. 
ovoga Statuta. 
 Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. 
 Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 
 Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. 
 

Članak 27. 
 Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača 
upisanih u popis birača Općine. 
 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga. 
 

Članak 28. 
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na 

nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih 
građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 
dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige 
pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima 
elektroničke komunikacije. 
 

VII. TIJELA  OPĆINE KONČANICA 
Članak 29. 

Tijela Općine su Općinsko vijeće i  općinski načelnik. 
 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 
Članak 30. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i 
dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 
 Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i 
zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i 
zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. 
 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko 
vijeće. 
 

Članak 31. 
 Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine, 
- donosi Poslovnik o radu, 
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
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- donosi odluku o privremenom financiranju, 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna 

vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako 
vrijednost prelazi 1.000.000 kuna, 

- donosi odluku o promjeni granice Općine,  
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, 
- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, 

društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu, 
- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, 

ovim Statutom odnosno Odlukom Općinskog vijeća nije drugačije rješeno, 
- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima  

dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog  
društva, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom 
vlasništvu Općine;  

- daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije 
propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim 
aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,   
- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, 
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,  
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća, 
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

 
Članak 32. 

 Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 
 Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. 
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. 

 
Članak 33.  

 Predsjednik Općinskog vijeća: 
- zastupa Općinsko vijeće, 
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,  
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,  
- održava red na sjednici Općinskog vijeća, 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika i 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Članak 34. 
Općinsko vijeće čini 11 vijećnika. 

 U broj vijećnika iz stavka 1. ovog članka, u predstavničko tijelo iz redova hrvatskih državljana ulaze pripadnici nacionalnih 
manjina, od kojih 5 članova čine hrvatski državljani pripadnici češke nacionalne manjine a 1 član je hrvatski državljanin pripadnik 
srpske nacionalne manjine, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. 
 Ukoliko se propisana zastupljenost ne ostvari na redovnim izborima, broj vijećnika Općinskog vijeća povečat će se do 
brojeva utvrđenih u stavku 2. ovog članka, kako bi se osigurala potrebna zastupljenost u skladu s udjelom nacionalnih manjina u 
ukupnom broju stanovništva Općine Končanica. 
  

Članak 35. 
 Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.  
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Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do 
isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima. 

 
Članak 36. 

 Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću. 
 Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
 

Članak 37. 
 Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke; 
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti 

sudske odluke; 
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, 

danom pravomoćnosti presude; 
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Končanica, danom prestanka prebivališta, 
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i 
- smrću. 

 
Članak 38. 

 Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s 
dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 
 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev 
predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje 
osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
 Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu. 
 Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 
 

Članak 39. 
 Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća; 
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća; 
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata; 
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća; 
- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika; 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i 

glasovati i 
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine. 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i 
stavova na sjednicama Općinskog vijeća. 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme 
obnašanja dužnosti vijećnika. 
 Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.  
 

Članak 40. 
 Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, 
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih 
tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te 
druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova 
Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti. 
 

1.1.  Radna tijela 
Članak 41. 

 Radna tijela Općinskog vijeća su: 
- Mandatna komisija, 
- Komisija za izbor i imenovanja, 
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
- Komisija za financije i proračun, 
- Komisija za mjesnu samoupravu, 
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- Komisija za dodjelu odlikovanja i priznanja, 
- Komisija za predstavke i žalbe. 
 

Članak 42. 
 Mandatna komisija: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima 
izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju 
obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava 

Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika. 
 

Članak 43. 
 Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, 
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća, 
- propise  o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću. 

 
Članak 44. 

 Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost: 
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, 
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, 
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s 

Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom 
vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom. 
 

Članak 45 
 Komisija za financije i proračun raspravlja i predlaže mišljenje Vijeću o pitanjima iz djelokruga Vijeća, a odnose se na:. 

- donošenje Proračuna,  
- zaduženja Općine, 
- financiranje javnih potreba, 
- financiranje mjesne samouprave, 
- godišnja, polugodišnja i ostala financijska izvješća, 
- financijsko poslovanje tvrtki i ustanova u vlasništvu Općine, 
- ostala pitanja iz djelokruga financija. 

 
Članak 46. 

 Komisija za mjesnu samoupravu predlaže mišljenje i daje prijedloge za uvrštavanje u dnevni red sjednice Vijeća pitanja koja 
su u djelokrugu Vijeća, a odnose se na: 

- osnivanje mjesnih odbora 
- preustrojavanje osnovnih mjesnih odbora, 
- godišnje planove rada mjesnih odbora, 
- financijsko poslovanje mjesnih odbora, 
- provođenje izbora za mjesnu samoupravu, 
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom. 

 
Članak 47. 

 Komisija za dodjelu odlikovanja i priznanja prelaže: 
- osobe za dodjelu javnih priznanja Općine Končanica, 
- uvjete za dodjelu i postupnost njihove dodjele, i 
- druge radnje utvrđene Poslovnikom. 

 
Članak 48. 

 Komisija za predstavke i žalbe razmatra predstavke i žalbe građana i predlaže rješenja po zakonskim propisima. 
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Članak 49. 
 Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi 
proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i 
prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća. 
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.  
 

2.   OPĆINSKI NAČELNIK 
Članak 50. 

 Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini. 
 Mandat općinskog načelnika je četiri godine. 
 Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika. 
 Općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih akata; 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća; 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna; 
- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća; 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i 
provedeno u skladu sa zakonskim propisima; 

- upravlja prihodima i rashodima Općine; 
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine; 
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine; 
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela; 
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora; 
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine; 
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune; 
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana; 
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona; 
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti; 
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti; 
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova; 
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga; 
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih 

pravnih osoba (osim trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač; 
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu; 
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima; 
- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine; 
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za 

unapređenje zaštite od požara;  
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, 

odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu; 
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave; 
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji; 
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te 
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

 
Članak 51. 

 Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i 
zakonitost akata  upravnih tijela Općine. 
 

Članak 52.  
  Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće 
godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
  Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima 
iz njegovog djelokruga. 
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  Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. 
Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
  Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 
mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju. 
 

Članak 53. 
 Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 
propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne 
učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u 
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći 
akti koje je donijelo Općinsko vijeće.  

 
Članak 54. 

 Općinski načelnik ima zamjenika-e, koji ga zamjenjuje-u u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen 
obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije 
prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi 
dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl. 
 Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje 
odgovornost za njihovo obavljanje. 
 Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. 
 Pripadnici hrvatskog naroda ostvaruju pravo na zastupljenost jednog člana u izvršnom tijelu, sukladno Ustavnom zakonu o 
pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.  
 

Članak 55. 
 Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski. 

 
Članak 56. 

 Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona: 
- danom dostave pisane ostavke, 
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog 

mjeseca, 
- danom prestanka prebivališta na području Općine, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva i 
- smrću. 

 U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika 
pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi 
raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. 
 Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine 
mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.  

 
Članak 57. 

 Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga Statuta. 
 Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje 
danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje 
Vlada Republike Hrvatske. 
 

VII. UPRAVNA TIJELA 
Članak 58. 

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni 
na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Upravni odjel). 
 Ustrojstvo i djelokrug Upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 Upravni odjel ustrojava se kao upravni odjel. 
 Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik. 
 Politika zapošljavanja u Upravnom odjelu Općine provodit će se na način da se pripadnicima hrvatskog naroda osigura 
zastupljenost u Upravnom odjelu. 
 

Članak 59. 
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 Upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela 
Općine te poduzima propisane mjere.  
 Upravni je odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran općinskom načelniku. 
 

Članak 60. 
 Sredstva za rad Upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine. 
 

IX. JAVNE SLUŽBE 
Članak 61. 

 U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih 
djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.  

 
Članak 62. 

 Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 61. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih 
ustanova ili drugih pravnih osoba. 
 Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općinu imenuje 
općinski načelnik. 
 

X. MJESNA SAMOUPRAVA 
Članak 63. 

 Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.  
 Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine 
zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 64. 
Mjesni odbori na području Općine su: 
1. Mjesni odbor Končanica, obuhvaća naselja Končanica, Končanički Vinogradi (u sastavu naselja Končanica) i Boriš, 
2. Mjesni odbor Daruvarski Brestovac, obuhvaća naselja: Daruvarski Brestovac, Pehovac (u sastavu naselja Daruvarski 

Brestovac) i Brestovačka Brda, 
3. Mjesni odbor Šuplja Lipa, obuhvaća naselja Šuplja Lipa i Cigan Breg (u sastavu naselja Šuplja Lipa), 
4. Mjesni odbor Imsovac, obuhvaća naselje Imsovac, 
5. Mjesni odbor Stražanac, obuhvaća naselje Stražanac, 
6. Mjesni odbor Dioš, obuhvaća naselje Dioš, 
7. Mjesni odbor Otkopi, obuhvaća naselje Otkopi. 
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 65. 

 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se 
predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik. 
 Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom 
načelniku. 
 

Članak 66. 
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku  

utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  
 Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se 
po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora. 
 Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana 
od prijema prijedloga. 
 

Članak 67. 
 Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih 
osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila 
mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora. 
 

Članak 68. 
 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
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Članak 69. 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim 
izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 70. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o 
osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 

Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 
dana. 
 

Članak 71. 
 Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, od 5 do 9 članova, što utvrđuje Općinsko vijeće u odluci o 
raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora. 
 Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području 
mjesnog odbora. 
 

Članak 72. 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri 

godine. 
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.  

 
Članak 73. 

 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, godišnji 
financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika. 
 

Članak 74. 
 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora 
provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o 
poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom 
području. 
 

Članak 75. 
 Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje 
prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način 
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 
 

Članak 76. 
 Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih 
osoba. 
 

Članak 77. 
 Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće 
mjesnog odbora može sazivati zborove građana. 
 Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće. 
 

Članak 78. 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine. 

 
Članak 79. 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik. 
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog 

odbora za koje se traži  promjena područja. 
 

Članak 80. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.  
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 U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog 
odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 
 

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE KONČANICA 
Članak 81. 

 Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Končanica, čine imovinu Općine Končanica. 
 

Članak 82. 
 Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom 
dobrog domaćina. 
 U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih 
akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.  

 
Članak 83. 

 Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
 Prihodi Općine su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog 
vijeća, 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine, 
- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele, 
- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom, 
- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom 

zakonu, 
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i 
- drugi prihodi određeni zakonom. 

 
Članak 84. 

 Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine. 
 Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 
 Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima. 
 

Članak 85. 
 Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni. 
 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca. 

 
Članak 86. 

 Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.  
 Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o 
privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.  
 

Članak 87. 
 Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. 
 Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna. 
 

Članak 88. 
 Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. 
 Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija. 
 

XII. AKTI OPĆINE 
Članak 89. 

 Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o 
izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte.  
 Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima. 
 

Članak 90. 
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 Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten 
zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća. 
 

Članak 91. 
 Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.  
 

Članak 92. 
 Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 89. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom 
ovim Statutom. 
 Opći akti objavljuju se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 

Članak 93. 
 Upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Bjelovarsko-bilogorske županije ili pokrenuti upravni spor. 
 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa. 
 U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, 
temeljem zakona, povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 94. 
 Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja ured državne 
uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.  
 

XIII. JAVNOST RADA 
Članak 95. 

 Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan. 
 Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 96. 
 Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog 
vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine. 
 Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije te objavljivanjem 
općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine. 
 Javnost rada upravnog odjela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na 
internetskim stranicama Općine. 
 

XIV. ZAŠTITA AUTOHTONIH, ETNIČKIH I KULTURNIH OSOBITOSTI 
Članak 97. 

 Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Končanica imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima 
putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina). 
 Svi opći akti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u službenom glasilu Općine Končanica. 
 

Članak 98. 
 Na području Općine Končanica mogu se koristiti i isticati nacionalne zastave i simboli manjina u skladu sa Ustavnim 
zakonom o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i ovim Statutom. 
 Zastave nacionalnih manjina istiću se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Končanica u svečanim prigodama 
važnim za nacionalnu manjinu i u i na svojim službenim prostorijama. 
 Simbole i znamenja nacionalne manjine mogu koristiti u sastavu svojih pečata, u zaglavljima službenih akata koje donose i 
u svojim službenim prostorijama. 
 U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma nacionalne manjine. 
 Prije izvođenja himne ili svečane pjesme obavezno se izvodi himna Republike Hrvatske. 
 

Članak 99. 
 Izvršno tijelo Općine Končanica dužno je u pripremi prijedloga općih akata od vijeća odnosno predstavnika nacionalnih 
manjina osnovanih za područje Općine zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih 
manjina. 
 

Članak 100. 
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 Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova 
osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica. 
 U Proračunu Općine Končanica mogu se osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti, utvrđenih programom rada 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. 
 

Članak 101. 
 Pripadnicima češke nacionalne manjine osigurava se pravo na službenu uporabu češkog jezika i pisma u skladu sa 
zakonom. 
 Ravnopravna uporaba češkog jezika sa službenim hrvatskim jezikom i pismom na području Općine Končanica propisuje se 
za slijedeća naselja: Končanica, Daruvarski Brestovac, Otkopi i zaseok Boriš (u sklopu naselja Končanica). 
 U navedenim naseljima osigurava se postava dvojezičnih naziva mjesta, prometnih znakova te se pravnim i fizičkim 
osobama, koje djeluju odnosno su registrirane u navedenim naseljima a obavljaju javnu djelatnost, osigurava dvojezičnost naziva tih 
osoba. 
 

Članak 102. 
 Pripadnicima češke manjine osigurava se pravo na dvojezično: 
 1. izdavanje javnih isprava, 
 2. tiskanje obrazaca koji se koriste u službene svrhe. 
 Pravo iz prethodnog stavka ovog članka građani i pravne osobe ostvaruju na osobni zahtjev. 
 Pripadnicima češke nacionalne manjine osigurava se pravo na odgoj i obrazovanje a sukladno prema važećim Zakonima iz 
tih područja. 
 

Članak 103. 
 Rad predstavničkog tijela Općine Končanica odvijat će se u skladu sa člankom 8. Zakona o uporabi jezika i pisma 
nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 51/00). 
 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 104. 

 Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za 
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća. 
 Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta. 
 Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, 
isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja 
rasprave o prijedlogu. 
 

Članak 105. 
 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine ("Službeni glasnik Općine Končanica" broj 3/09) i zakona, 
uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana. 
   

Članak 106. 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Končanica". 
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Končanica ("Službeni glasnik Općine Končanica", broj 

3/09). 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                OPĆINE KONČANICA 
                               Zdenko Popovački, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 363-03/11-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-13-2 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 

Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 
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129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.) i članaka 
30. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09.) a u skladu sa člankom 16. Odluke o komunalnom 
doprinosu u Općini Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/11), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 21. 
sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2013. godine donijelo je  

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnom doprinosu u Općini Končanica 

 
 

Članak 1. 
 U Odluci o komunalnom doprinosu u Općini Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/11), u glavi II. članak 3. 
se mijenja i novi glasi: 

„Članak 3. 
 Ovisno o pogodnostima položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na području 
Općine Končanica utvrđuju se zone za plaćanje komunalnog doprinosa, kako slijedi; 

• prva zona obuhvaća područja naselja Dioš, Končanica, Končanički Vinogradi, Daruvarski Brestovac (bez Pehovca), 
Šuplja Lipa, Otkopi i Boriš, 

• druga zona obuhvaća naselja Imsovac i Stražanac, 
• treća zona obuhvaća područja naselja Brestovačka Brda i Pehovac.“. 

 
Članak 2. 

 U glavi III. članak 4. se mijenja i novi glasi: 
„Članak 4. 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se u kunama po m3 građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture po pojedinim zonama, sukladno učešću pojedine vrste objekata i uređaja u ukupnim troškovima koji se prema važećem 
programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiraju financirati iz komunalnog doprinosa, te iznosi; 

Vrsta objekta i uređaja komunalne Učešće Vrijednost po 
zonama 

(kn/m3) 

infrastrukture % I II III 
Javne površine 20 4,00 2,00 0,60 
Nerazvrstane ceste 50 10,00 5,00 1,50 
Groblja 15 3,00 1,50 0,45 
Javna rasvjeta 15 3,00 1,50 0,45 
UKUPNO 100 20,00 10,00 3,00 

 
Iznimno od stavka 1. ovog članka, komunalni doprinos će se obračunavati za objekte za koje se podnese zahtjev za 

legalizaciju do 30. lipnja 2013. godine, kako slijedi: 
Vrsta objekta i uređaja 

komunalne infrastrukture 
Učešće % Vrijednost  po  zonama 

 
(kn/m3)  

 
 

  I  II  III  
  Stambeni i 

poslovni 
prostor 

Gospo- 
darski 
objekti 

Stambeni i 
poslovni 
prostor 

Gospo- 
darski 
objekti 

Stambeni 
iposlovni 
prostor 

Gospo- 
darski 
objekti 

Javne površine 20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 
Nerazvrstane ceste 50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 
Groblja 15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 
Javna rasvjeta 15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 
UKUPNO 100 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

U stambeni prostor ubraja se: stambeni prostor koji služi za stanovanje i prostor koji je neposredno vezan uz stambeni 
prostor (soba, kuhinja, blagovaonica, izba, kupaonica, nužnik, predsoblje, hodnik, predprostor, lođa, pokrivena terasa, natkrivena 
terasa, garaža, pomoćni prostor koji neposredno služi stambenom protoru). 

U gospodarski prostor ubrajaju se pomoćni prostor (natkrivene šupe), zatvorene šupe, štale, svinjci, farme, štagljevi, razne 
nadstrešnice, sjenici, kokošinjci i druge pomoćne građevine.  

Iznos komunalnog doprinosa dobije se kada se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka 
pomnoži s obujmom građevine.“. 
 

Članak 3. 
 Ostali članci Odluke o komunalnom doprinosu ne mijenjaju se i ostaju na snazi. 
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Članak 4. 

 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu u Općini Končanica stupa na snagu danom objave 
u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                  OPĆINE KONČANICA 
                  Zdenko Popovački, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 406-09/12-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-13-9 
Končanica, 28. veljača 2013. 
 

Na temelju članka 64 st. 1. Zakona o proračunu („Narodne Novine br. 87/08), i članka  30. Statuta Općine Končanica 
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09), te na osnovu provedenog  Javnog  poziva  za prikupljanje ponuda za kupnju 
poslovnog  udjela u trgovačkom društvu RADIO DARUVAR d.o.o. objavljenog u Bjelovarskom listu 04. 02. 2012. godine, Općinsko 
vijeće Općine Končanica, na svojoj 21. sjednici V. saziva, održanoj dana 11. ožujka 2013. donosi 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju najpovoljnije ponude  za kupnju  

poslovnog  udjela u trgovačkom društvu RADIO DARUVAR d.o.o. 
 

Članak 1. 
Općina Končanica kao osnivač  i član društva RADIO DARUVAR društvo za informiranje s ograničenom odgovornošću, 

Daruvar, Strossmayerova 32 A, na osnovu provedenog Javnog  poziva za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela u 
trgovačkom društvu RADIO DARUVAR d.o.o., objavljenog u Bjelovarskom listu 04. 02. 2012. godine, prihvaća ponudu Tihomira 
Horvata iz Daruvara, Trg branitelja Daruvara 5, 43 500 Daruvar, OIB: 20125413825,    za kupnjom poslovni udjel u temeljnom kapitalu 
tog društva u iznosu od 30.000,00 kuna iz razloga što je uz ispunjenje uvjeta javnog poziva jedini dostavio ponudu koja je određena 
kao početna cijena za kupnju udjela. 

 
Članak 2. 

            Poslovni udio se prodaje uz pravo prvokupa Društva i  postojećih udjeličara odnosno članova društva Radio Daruvara 
sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i društvenog ugovora, uz uvjet da nositelj prava prvokupa prihvati kupnju pod 
uvjetima najpovoljnije ponude. O prihvaćanju prava prvokupa Društvo i postojeći udjeličari u Društvu dužni su se očitovati putem 
Uprave Društva u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti Općine Končanica o ponudi udjela pod uvjetima najpovoljnije ponude. 
           Ne prihvate li članovi Društva otkup udjela pod najpovoljnijim uvjetima, Općina Končanica će udjel prodati i prenijeti 
najpovoljnijem ponuditelju. 
 

 Članak 3. 
Odobrava se Općinskom načelniku da s nositeljima prava prvokupa iz članka 2. ove Odluke, sklopi Ugovor o prodaji 

poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva „Radio Daruvar“ d.o.o. uz uvjet da  prihvate kupnju u roku  od 30 dana od dana 
primitka obavijesti Općine Đulovac o ponudi udjela pod uvjetima najpovoljnije ponude, u protivnom će se udjel prodati i prenijeti 
najpovoljnijem ponuditelju iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se   u »Službenom glasniku Općine Končanica“. 

 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                    OPĆINE KONČANICA 
                    Zdenko Popovački, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: UP/I-310-02/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 
57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.), 
članka 10. stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/08 i 4/09.) i 
članka 30. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 
21. sjednici, održanoj 11. ožujka 2013. godine, donijelo je  
 

O  D  L  U  K  U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – 

održavanja javne rasvjete na području Općine Končanica 
 

Članak .  
 Obrtu „Elmo“, vl. Stjepan Lešković, F. Kuhača 2 iz Daruvara, MB: 0208966310618, OIB: 00736625582, povjeravaju se 
poslovi na održavanju javne rasvjete na području Općine Končanica na razdoblje od 4 godine. 
 

Članak 2. 
 Poslovi iz članka 1. ove Odluke odnose se na izvođenje radova na održavanju javne rasvjete zajedno sa potrebitim 
materijalom. 
 

Članak 3. 
 Općinski načelnik i izabrani ponuditelj sklopit će Ugovor, kojim će se pobliže regulirati prava i obveze ugovornih strana. 
 Sastavni dio Ugovora je i specifikacija materijala i radova sa izraženim cijenama. 
 

Članak 4. 
 Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuditelj nema pravo žalbe, već može pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
                   OPĆINE KONČANICA 
                   Zdenko Popovački, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 363-01/13-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13), članka 9. Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 4/11) i članka 30. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09), 
Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 21. sjednici, održanoj 11. ožujka 2013. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o visini naknade za dodjelu novog grobnog mjesta i visini godišnje 

grobne naknade  
 

Članak 1. 
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 Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za dodjelu novog grobnog mjesta i visina godišnje grobne naknade a radi 
osiguranja financijskih sredstava za provedbu Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98 i 50/12) i Odluke o upravljanju 
grobljima na području Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/11). 
 

Članak 2. 
 Za dodjelu novog grobnog mjesta plaća se jednokratna naknada na svim grobljima kojima upravlja Općina Končanica, a koja 
iznosi: 

- 200,00 kuna po grobnom mjestu za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Končanica, 
- 400,00 kuna po grobnom mjestu za korisnike koji imaju prebivalište van područja Općine Končanica. 
Dimenzije jednog grobnog mjesta iznose maksimalno 2,50 m x 1,20 m. 
Dimenzije dvostrukog grobnog mjesta iznose maksimalno 2,50 m x 2,40 m. 

 
Članak 3. 

 Visina godišnje grobne naknade na svim grobljima, kojima upravlja Općina Končanica, utvrđuje se u iznosu od 50,00 kuna po 
grobnom mjestu, koju korisnici plaćaju najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. 
 Navedeni iznos jednak je kako za stanovnike Općine Končanica tako i za vanjske. 
 

Članak 4. 
 Prihodi ostvareni naknadama iz članka 2. i 3. ove Odluke koriste se isključivo za financiranje uređenja, održavanja i 
upravljanja grobljima. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“, a primjenjuje se od 2013. godine. 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                  OPĆINE KONČANICA 
                  Zdenko Popovački, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 022-05/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 30. a u skladu sa člankom 51. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
3/09), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 21. sjednici V saziva, održanoj 11. ožujka 2013. godine, donijelo je  
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika za 

razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine 
 

Članak 1. 
 Usvaja se izvješće Općinskog načelnika o svom radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine. 
 

Članak 2. 
 Izvješće je sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                  OPĆINE KONČANICA 
                  Zdenko Popovački, v.r. 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
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OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 022-05/12-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-13-2 
Končanica, kolovoz 2012. 
 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2012. GODINE 

 
 U skladu sa člankom 51. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09) i člankom 52. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09), podnosi se izvješće o radu 
Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, kako slijedi; 

 u tijeku su radovi na izvođenju vodovodne mreže III. faze Stražanac-Imsovac, 
 utvrđen je konačni prijedlog I. izmjena i dopuna PPUO Končanica, 
 provode se pripreme za manifestaciju češke manjine u Republici Hrvatskoj, koja će se održati u Končanici a domačin će biti 

Češka beseda Končanica, 
 izvršen je ispekcijski nadzor nad primjenom zaštite i spašavanja na području Općine Končanica te su naložene određene 

mjere, 
 prema zahtjevima Mjesnih odbora uglavnom se izišlo u susret oko materijala za izgradnju propusta, nasipavanje poljskih 

puteva i osiguranje strojeva za pomoć istih radova, 
 u izradi idejni projekat za odvodnju Općine Končanica (kanalizacija), 
 pokretnut postupak za izradu idejnog rješenja prečistača otpadnih voda na području Općine Končanica, 
 upućeni projekti za rekonstrukciju, izgradnju opremu prostora u vlasništvu Općine Končanica prema raspisanom pozivu 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije (dom Brestovac, Vatrogasni dom Končanica te dvorište Češkog 
dječjeg vrtića), 

 obavljaju se redovni radovi na održavanju groblja i javnih površina. 
 

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, nije podneseno posebno već se nalazi u sklopu izvješća o 
izvršenju polugodišnjeg financijskog plana Proračuna za 2012. godinu, koje je bilo usvojeno na 18. sjednici, održanoj 20. kolovoza 
2012. godine. 
 

         OPĆINSKI NAČELNIK 
                  Zlatko Bakunić, v.r. 

 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 022-05/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-13-2 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 30. a u skladu sa člankom 51. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
3/09), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 21. sjednici V saziva, održanoj 11. ožujka 2013. godine, donijelo je  
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika za 

razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine 
 

Članak 1. 
 Usvaja se izvješće Općinskog načelnika o svom radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine. 
 

Članak 2. 
 Izvješće je sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
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                  OPĆINE KONČANICA 
                  Zdenko Popovački, v.r. 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 022-05/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-13-1 
Končanica, veljača 2013. 
 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2012. GODINE 

 
 U skladu sa člankom 51. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09) i člankom 52. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09), podnosi se izvješće o radu 
Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine, kako slijedi; 

 dovršeni su radovi na vodoopskrbi III. faze. Očekuje se tehnički pregled navedenog izgrađenog dijela i dobivanje uporabne 
dozvole, kako bi se zainteresirana domačinstva mogla priključiti na mrežu,  

 proveden je postupak zakupa poslovnog prostora u Končanici i dobiven novi zakupoprimatelj vezano za ljekarnu a s 
obzirom da je stari odustao od zakupa, 

 raspisani natječaji za zakup poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi u Končanici, Končanica 337 i odabrani novi 
zakupoprimatelji, 

 donesen je novi Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Končanica te izvršene sve obveze po nalazu inspektora 
zaštite i spašavanja, 

 moderniziran je dio županijske ceste Imsovac-Daruvarski Brestovac, 
 prema zahtjevima Mjesnih odbora uglavnom se izišlo u susret oko materijala za izgradnju propusta, nasipavanje poljskih 

puteva i osiguranje strojeva za pomoć istih radova, 
 u izradi idejni projekat za odvodnju Općine Končanica (kanalizacija), 
 u postupku izrada idejnog rješenja prečistaća otpadnih voda na području Općine Končanica, 
 realiziran projekat uređenja dječjeg igrališta Češkog dječjeg vrtića Končanica u suradnji sa Ministarstvom regionalnog 

razvoja i fondova europske unije. Vrijednost projekta iznosila je cca. 80.000,00 kuna, 
 u više navrata pokušava se pristupiti realizaciji dijela modernizacije pješačke staze u Končanici, 
 08. prosinca svećano obilježen Dan Općine Končanica, uz prisustvo uzvanika i gostiju te načelnika pobratimljenog gradića 

iz Češke Republike, 
 obavljaju se redovni radovi na održavanju groblja i javnih površina. 

 
Financijsko izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine, nije podneseno posebno već se nalazi u sklopu izvješća o 

izvršenju Proračuna za 2012. godinu, koje će biti prezentirano na idućoj sjednici Općinskog vijeća. 
 

         OPĆINSKI NAČELNIK 
                   Zlatko Bakunić, v.r. 

 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 320-02/13-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-13-2 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 30. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09) a povodom zahtjeva 
Ribnjačarstva Končanica d.d. iz Končanice, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 21. sjednici, održanoj 11. ožujka 2013. 
godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
 

I. 



                       SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KONČANICA                    godina XII,        broj 1 
 

 
 stranica 22 

 Ovom Odlukom potvrđuje se da Općina Končanica nema potraživanja prema Ribnjačarstvu Končanica d.d. s osnova 
korištenja poljoprivrednog zemljišta (vodenih površina) iz prethodnih godina (unazad 5 godina). 
 

II. 
 Ova Odluka prilog je ishođenju dokumentacije za sklapanje dugogodišnjeg zakupa između Republike Hrvatske i 
Ribnjačarstva Končanica d.d. za korištenje vodenih površina a po provedenom javnom natječaju za dugogodišnji zakup. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                  OPĆINE KONČANICA 
                  Zdenko Popovački, v.r. 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 333-01/12-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-12-2 
Končanica, 03. rujan 2012. 
 
 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11), u skladu sa Proračunom Općine 
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 5/11) i članka 49. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 3/09), Općinski načelnik Općine Končanica donosi 
 

IZMENE I DOPUNE PLANA NABAVE 
OPĆINE KONČANICA ZA 2012. GODINU 

 
I. 

 U Planu nabave za 2012. godinu u točki III. tabela se mjenja i nova glasi:   
 

 
 
Red.b

roj 

 
 

Predmet nabave 

 
Evidencij
ski broj 
nabave 

 
Procijenjen

a 
vrijednost 

(bez PDV-a) 

 
Vrsta 

postupka 
javne 

nabave 

Sklapanje 
ugovora o 

javnoj nabavi 
ili okvirnog 
sporazuma 

 
Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora o 
javnoj 

nabavi ili 
okvirnog 

sporazuma 

 
 

Napomena 

1. Izgradnja pješačke staze u 
Končanici 

1-12-MV 162.600,00 Otovreni 
postupak 

Ugovor o javnoj 
nabavi 

II – III kvartal 60 dana  

2. Uređenje dječjeg igrališta 
Češkog dječjeg vrtića 
Končanica 

bagatelna 
nabava 

61.550,00      

3. Uređenje poslovnih zgrada u 
vlasništvu Općine 

bagatelna 
nabava 

16.260,00      

4. Izgradnja mrtvačnica (Šuplja 
Lipa) 

bagatelna 
nabava 

24.390,00      

5. Izgradnja plinovoda 
(Končanički Vinogradi) 

bagatelna 
nabava 

30.000,00      

6. Uređenje oko školske športske 
dvorane 

bagatelna 
nabava 

16.260,00      

7. Održavanje nerazvrstanih 
cesta i poljskih puteva 

bagatelna 
nabava 

36.585,00      

8. Održavanje nerazvrstanih 
cesta u zimskom periodu 

bagatelna 
nabava 

4.065,00      

9. Održavanje groblja (kosilice, 
benzin i materijal) 

bagatelna 
nabava 

42.520,00      
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10. Električna energija bagatelna 
nabava 

60.975,00      

11. Održavanje vanjske rasvjete bagatelna 
nabava 

4.065,00      

12. Uredski materijal i ostali 
materijalni rashodi 

bagatelna 
nabava 

13.400,00      

13. Motorni benzin i dizel gorivo bagatelna 
nabava 

36.585,00      

14. Plin bagatelna 
nabava 

4.872,00      

15. Materijal za tekuće i 
investicijsko održavanje 

bagatelna 
nabava 

37.400,00      

16. Usluge telefona, pošte bagatelna 
nabava 

17.900,00      

17. Usluge promidžbe i 
informiranja 

bagatelna 
nabava 

9.650,00      

18. Intelektualne i osobne usluge bagatelna 
nabava 

44.300,00      

19. Računalne usluge bagatelna 
nabava 

12.790,00      

20. Ostale usluge (registr. vozila i 
dr.) 

bagatelna 
nabava 

13.400,00      

21. Reprezentacija bagatelna 
nabava 

40.650,00      

22. Premije osiguranja  bagatelna 
nabava 

6.095,00      

 
 

II. 
 Ove izmjene i  dopune plana nabave  objavit će se na internetskoj stranici Općine Končanica www.koncanica.hr i 
„Službenom glasniku Općine Končanica“ a stupa na snagu danom donošenja. 
             
         OPĆINSKI NAČELNIK 
                    Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 402-08/12-01/0 
URBROJ: 2111/02-02-12-12 
Končanica, 31. prosinac 2012. 
 
 Na temelju članka 49. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 3/09.), načelnik Općine 
Končanica dana 31. prosinca 2012. godine, donio je 
 

O  D  L  U  K  U 
o oslobođenju obveze komunalne naknade za vozače cisterni po DVD-ima za 2012. godinu 

 
I. 

 Ovom Odlukom oslobađaju se obveze komunalne naknade za 2012. godinu, vozači cisterni po DVD-ima, kako slijedi; 
 1. DVD Končanica   - Jirko Petrovicki 
     - Zdenko Ružička 
 2. DVD Daruvarski Brestovac - Josip Husak 
     - Drahouš Šusta (Adolf) 
 3. DVD Šuplja Lipa   - Branko Jakšić 
 4. DVD Stražanac   - Miško Karniš 
 

II. 
Otpisana komunalna naknada za 2012. godinu namirit će se iz sredstava Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu. 

http://www.koncanica.hr/
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III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica”. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
                  Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 402-08/12-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-12-11 
Končanica, 31. prosinac 2012. 
 
 Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 49. stavka 3. alineje 6. Statuta Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 3/09), Općinski načelnik dana 31. prosinca 2012. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o subvenciji troškova stanovanja najmoprimcima u kućama i stanovima u 

vlasništvu Općine Končanica 
 

I. 
 Ovom Odlukom Općina Končanica subvencionirat će ukupne troškove stanovanja korisnicima u dvije kuće i jednom stanu u 
vlasništvu Općine Končanica za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 8.643,84 kuna. 
 

II. 
 Subvencija iz točke I. ove Odluke odnosi se na slijedeće korisnike i pojedinačne ukupne troškove stanovanja za 2012. 
godinu, kako slijedi: 

- Lončar dr. Nataša, stan Končanica 337, iznos za 2012. godinu 2.499,84 kn, 
- Marija Laslo, kuća Končanica 277, iznos za 2012. godinu 2.880,00 kn, i 
- Danijel Samardžić, kuća Končanica 364, iznos za 2012. godinu 3.264,00 kn. 

 
III. 

 Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica za 2012. godinu u okviru Socijalnog programa. 
 

IV. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
           Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 406-01/12-01/04 
URBROJ: 2111/02-02-12-1 
Končanica, 31. prosinac 2012.  
 
 Na temelju članka 48. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01. 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 49. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, 
broj 3/09), Načelnik Općine Končanica dana 31. prosinca 2012. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
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o darovanju osnovnih sredstava Češkom dječjem vrtiću Končanica 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom daruju se osnovna sredstva prema popisu (oprema za dječje igralište), koji prileži ovoj odluci, ukupne 
nabavne vrijednosti 76.937,50 kuna (slovima: sedamdesetšesttisućadevetstotinatridesetsedamkuna i pedesetlipa), knjigovodstvene 
vrijednosti 76.937,50 kuna, Češkom dječjem vrtiću Končanica. 
 

Članak 2. 
 Temeljem ove Odluke, Načelnik Općine Končanica sklopit će ugovor o darovanju sa ravnateljicom Češkog dječjeg vrtića 
Končanica. 
 

Članak 3. 
 Darovana osnovna sredstva i sitan inventar prelaze u vlasništvo Češkog dječjeg vrtića Končanica na dan 31. 12. 2012. 
godine. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
                   Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 810-05/13-01/01 
URBROJ: 2111-02-02-13-1 
Končanica, 14. siječanj 2013. 
             

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 49. Statuta 
Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ broj 3/09), načelnik Općine Končanica dana 14. siječnja 2013. godine, 
donosi  

 
O D L U K U 

o održavanju smotre i obuke povjerenika i postrojbe civilne zaštite 
Općine Končanica 

 
Članak 1. 

Sukladno obvezama iz područja zaštite i spašavanja, te temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća održat će se smotra  povjerenika i postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 
Končanica. Smotra će se održati tokom veljače 2013. godine. 
 

Članak 2. 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar obvezuje se ispisati pozive za povjerenike civilne zaštite i pripadnike 

postrojbe opće namjene civilne zaštite za smotru.  Distribuciju poziva organizirat će Općina Končanica. 
 

Članak 3. 
Određuje se Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar da u suradnji s MORH-om, Odsjekom za poslove obrane 

Bjelovar izvrši ažuriranje sastava pripadnika postrojbi civilne zaštite i povjerenika, njihovu popunu, odnosno brisanje s rasporeda 
obveznika starijih godišta. Načelnik Općine dostavit će prijedlog popune povjerenika civilne zaštite. 
 

Članak 4. 
Obvezuje se Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar da izradi elaborat za provedbu smotre i obuke pripadnika civilne 

zaštite. 
 

Članak 5. 
U sklopu smotre održat će se i obuka pripadnika civilne zaštite u organizaciji Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 

Bjelovar i Županijskog društva crvenog križa.  
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Članak 6. 

Troškove održavanja smotre i obuke snosi Općina Končanica.   
 

Članak 7. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
                 Zlatko Bakunić, v.r. 

 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 310-02/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-13-1 
Končanica, 28. siječanj 2013. 
 
 Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 3. Odluke o komunalnim 
djelatnostima u Općini Končanica a u skladu sa člankom 5. istoimene Odluke („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/08) i 
članka 49. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica, broj 3/09), Općinski načelnik dana 28. siječnja 2013. 
godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o objavi javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – 

održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Končanica 
 
I. 

 Predmet ove Odluke je prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja objekata i uređaja 
javne rasvjete na području Općine Končanica. 
 

II. 
 Obavljanje poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Končanica može obavljati fizička ili 
pravna osoba koja ima stručnu osposobljenost za obavljanje navedenih radova na rok od 4 godine. 
 

III. 
 U svrhu provedbe postupka prikupljanja ponuda te ostalih poslova osniva se Povjerenstvo u sastavu: 
 1. Zlatko Bakunić – predsjednik 
 2. Zdenko Popovački – član, 
 3. Oto Janda – član. 
 

IV. 
 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Končanica. 
 

V. 
 Sa izabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o povjeravanju poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na 
području Općine Končanica. 
 

VI.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
             Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 100-01/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-13-1 
Končanica, 28. siječanj 2013. 
 
 Na temelju članka 49. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09), Općinski načelnik dana 
28. siječnja 2013. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o upošljavanju nezaposlenih osoba u okviru Programa zapošljavanja za 2013. godinu 

 
I. 

 Ovom Odlukom uposlit će se do 20 osoba sa Zavoda za zapošljavanje u okviru mjere sufinaniranja/financiranja 
zapošljavanja u javnom radu (što odobrava Zavod za zapošljavanje) na rok do 6 mjeseci, i to: 

- do 10 osoba koje u potpunosti financira (100%) Zavod za zapošljavanje (osobe duže od 36 mjeseci na Zavodu za 
zapošljavanje) u okviru programa komunalnih poslova,  

- do 10 osoba koje u potpunosti financira (100%) Zavod za zapošljavanje (osobe duže od 36 mjeseci na Zavodu za 
zapošljavanje) u oviru programa pomoć starijnim i nemoćnim osobama. 

Isto tako uposlit će se do 3 osobe u okviru Programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, što u 
potpunosti financira Hrvatski zaod za zapošljavanje. 

 
II. 

 Osobe će temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme, raditi u programu „Komunalnih poslova“ Općine Končanica, koji 
obuhvaćaju čišćenje i uređenje poljskih puteva, nerazvrstanih cesta, javnih površina od raznog raslinja, čišćenje propusta, svodnica, 
odvodnih jaraka uz javne površine i slično.  

U programu „Pomoć starijim i nemoćnim osobama“ obavljat će se poslovi kao što su obilazak starih i nemoćnih osoba te 
pružanja pomoći u kući (čišćenje, pomoć oko dopreme namirnica i slično). 

U programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa obavljat će se poslovi osposobljavanja za stečena 
zvanja ekonomista, pravnika i slično a ovisno o mogućnosti osiguranja mentora. 
 

III. 
 U tu svrhu sklopit će se sa Zavodom za zapošljavanje, Područna služba u Bjelovaru, ugovori o financiranju zapošljavanja. 
 

IV. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
             Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 333-01/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-13-1 
Končanica, 30. siječanj 2013. 
 
 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11), u skladu sa Proračunom Općine 
Končanica («Službeni glasnik Općine Končanica», broj 5/11) i članka 49. Statuta Općine Končanica («Službeni glasnik Općine 
Končanica, broj 3/09), Općinski načelnik Općine Končanica donosi 
 

PLAN NABAVE 
OPĆINE KONČANICA ZA 2013. GODINU 

 
I. 
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Ovim planom nabave za 2013. godinu utvrđuje se obveza Općine Končanica u provođenju postupaka javne nabave 
propisanih Zakonom o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11). 

 
II. 

Plan nabave za 2013. godinu temelji se na Proračunu Općine Končanica za 2013. godinu. 
Plan nabave sukladno članku 20. stavku 1. sadrži podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave 
(bez PDV-a) ako je poznata, vrsta postupka javne nabave uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B 
Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, te planirano trajanje ugovora o javnoj 
nabavi ili okvirnog sporazuma. 
 

III. 
 Za 2013. godinu utvrđuje se nabava roba, radova i usluga i to: 
 
 

 
 

Red. 
broj 

 
 
 

Predmet nabave 

 
Evidencijsk

i 
broj nabave 

 
Procijenjena  

vrijednost 
(bez PDV-a) 

 
Vrsta 

postupka 
javne nabave 

Sklapanje 
ugovora o 

javnoj nabavi ili 
okvirnog 

sporazuma 

 
Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora o 
javnoj 

nabavi ili 
okvirnog 
sporazum

a 

 
 
 

Napomena 

1. Izgradnja pješačke staze u 
Končanici 

1-12-MV 80.000,00 Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj nabavi 

II – III 
kvartal 

60 dana  

2. Uređenje poslovnih zgrada u 
vlasništvu Općine 

bagatelna 
nabava 

20.000,00      

3. Izgradnja mrtvačnica (Šuplja Lipa) bagatelna 
nabava 

20.000,00      

4. Izgradnja plinovoda (Končanički 
Vinogradi) 

bagatelna 
nabava 

5.000,00      

5. Održavanje nerazvrstanih cesta i 
poljskih puteva 

bagatelna 
nabava 

35.000,00      

6. Održavanje nerazvrstanih cesta u 
zimskom periodu 

bagatelna 
nabava 

10.000,00      

7. Održavanje groblja (kosilice, 
benzin i materijal) 

bagatelna 
nabava 

12.000,00      

8. Električna energija bagatelna 
nabava 

14.000,00      

9. Održavanje vanjske rasvjete bagatelna 
nabava 

10.000,00      

10. Uredski materijal i ostali rashodi bagatelna 
nabava 

16.000,00      

11. Motorni benzin i dizel gorivo bagatelna 
nabava 

35.000,00      

12. Plin bagatelna 
nabava 

7.000,00      

13. Materijal za tekuće i investicijsko 
održavanje 

bagatelna 
nabava 

37.600,00      

14. Usluge telefona, pošte bagatelna 
nabava 

23.000,00      

15. Usluge promidžbe i informiranja bagatelna 
nabava 

16.000,00      

16. Intelektualne i osobne usluge bagatelna 
nabava 

40.500,00      

17. Računalne usluge bagatelna 
nabava 

15.000,00      

18. Ostale usluge (reg. vozila i dr.) bagatelna 
nabava 

8.000,00      

19. Reprezentacija bagatelna 
nabava 

40.000,00      

20. Premije osiguranja bagatelna 12.500,00      
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nabava 
 
 

IV. 
 Administrativne poslove za provođenje nabave provodit će Povjerenstvo kojeg će imenovati Općinski načelnik. 
 

V. 
 Ovaj Plan nabave objavit će se na internetskoj stranici Općine Končanica www.koncanica.hr i «Službenom glasniku Općine 
Končanica» a stupa na snagu danom donošenja. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zlatko Bakunić, v.r. 

 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 402-08/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-13-2 
Končanica, 12. veljača 2013. 
 
 Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 49. stavka 1. alineje 6. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 3/09), Općinski načelnik dana 12. veljače 2013. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o oslobođenju Župnog ureda Končanica 
odplaćanja naknade za priključak vode 

 
 

I. 
Ovom Odlukom Župni ured Končanica iz Končanice, Končanica 254, oslobađa se plaćanja naknade za priključenje na 

vodovodnu mrežu Općine Končanica u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna, a odnosi se na priključak vode na župni dvor u Končanici, 
Končanica 254.  
 

II. 
 Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica za 2013. godinu, s pozicije predviđene za pomoć 
vjerskim zajednicama. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
            Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 406-08/12-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-13-3 
Končanica, 13. veljače 2013. 
 
 Na temelju članka 49. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 3/09) a u svezi podnesenog 
izvješća o izvršenoj inventuri u Općini Končanica za 2012. godinu, Općinski načelnik dana 13. veljače 2013. godine donosi 
 

O  D  L  U  K  U 

http://www.koncanica.hr/
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o usvajanju Zapisnika o izvršenoj inventuri Općine Končanica za 2012. godinu 
 

I. 
 Usvaja se Zapisnik o izvršenoj inventuri Općine Končanica sa 31. 12. 2012. godine, koju je provelo Povjerenstvo za popis. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 

             Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 022-05/13-01/02 
URBROJ: 2111/02-02-13-1 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 96/03., 139/04.-pročišćeni 
tekst, 174/04. i 38/09.) i članka 49. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 3/09), Općinski načelnik 
dana 11. ožujka 2013. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Daruvarski Brestovac 
 
I. 

 Ovom Odlukom daje se suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Daruvarski Brestovac, i to: 

1. Drahouš Šusta iz Daruvarskog Brestovca, izabran je za zapovjednika na sjednici Izborne skupštine Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Daruvarski Brestovac, 

2. Mirko Kutnohorski iz Daruvarskog Brestovca izabran je za zamjenika zapovjednika na sjednici Izborne skupštine 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Daruvarski Brestovac. 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica”. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
            Zlatko Bakunić,v .r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 022-05/13-01/02 
URBROJ: 2111/02-02-13-2 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 96/03., 139/04.-pročišćeni 
tekst, 174/04. i 38/09.) i članka 49. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 3/09), Općinski načelnik 
dana 11. ožujka 2013. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica 
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I. 

 Ovom Odlukom daje se suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Končanica, i to: 

1. Josip Finek iz Končanice, izabran je za zapovjednika na sjednici Izborne skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Končanica, 

2. Ivan Kučera iz Končanice izabran je za zamjenika zapovjednika na sjednici Izborne skupštine Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Končanica. 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica”. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
            Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 022-05/13-01/02 
URBROJ: 2111/02-02-13-3 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 96/03., 139/04.-pročišćeni 
tekst, 174/04. i 38/09.) i članka 49. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 3/09), Općinski načelnik 
dana 11. ožujka 2013. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šuplja Lipa 
 
I. 

 Ovom Odlukom daje se suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Šuplja Lipa, i to: 

1. Zdenko Bokun iz Šuplje Lipe, izabran je za zapovjednika na sjednici Izborne skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Šuplja Lipa, 

2. Tihomir Hegolj iz Šuplje Lipe izabran je za zamjenika zapovjednika na sjednici Izborne skupštine Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Šuplja Lipa. 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica”. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
            Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 022-05/13-01/02 
URBROJ: 2111/02-02-13-4 
Končanica, 11. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 96/03., 139/04.-pročišćeni 
tekst, 174/04. i 38/09.) i članka 49. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 3/09), Općinski načelnik 
dana 11. ožujka 2013. godine, donosi 
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O  D  L  U  K  U 

o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stražanac 

 
I. 

 Ovom Odlukom daje se suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Stražanac, i to: 

1. Ivan Čakanić iz Stražanca, izabran je za zapovjednika na sjednici Izborne skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Stražanac, 

2. Darko Vrbetić iz Stražanca izabran je za zamjenika zapovjednika na sjednici Izborne skupštine Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Stražanac. 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica”. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
            Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 402-08/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-13-4 
Končanica, 22. ožujak 2013. 
 
 Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 49. stavka 1. alineje 6. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 3/09), Općinski načelnik dana 22. ožujka 2013. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o subvenciji troškova ukopa, korištenja hladnjaće i ostalih troškova za Mijatović Lucu iz Daruvarskog Brestovca, Daruvarski 

Brestovac 240 
 
I. 

 Ovom Odlukom subvencionirat će se troškovi ukopa, korištenja hladnjače (na mjesnom groblju Končanica) te troškovi 
članova DVD-a Daruvarski Brestovac (odvoz i polaganje u grob), pokojnice Mijatović Luce iz Daruvarskog Brestovca, Daruvarski 
Brestovac 240, rođ. 31. 08. 1966. godine, u ukupnom iznosu od 920,00 kuna (500,00 kuna ukop, 220,00 kuna troškovi hladnjače i 
200,00 kuna troškovi članova DVD-a Daruvarski Brestovac). 
 

II. 
 Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica za 2013. godinu u okviru Socijalnog programa. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
            Zlatko Bakunić, v.r. 
 
 

"Službeni glasnik Općine Končanica" je službeno glasilo Općine Končanica. 
Izdavač je Općina Končanica. Uredništvo: Končanica 260. 

Glavni i odgovorni urednik: Oto Janda, stručni suradnik za opće, upravne i imovinsko pravne poslove. 
Telefon (043) 325-021; telefaks (043) 325-012, E-mail: opcina.koncanica@bj.t-com.hr, www.koncanica.hr 

Naklada: 30 primjeraka. 
Tisak: Općina Končanica. 

"Službeni glasnik Općine Končanica" izlazi prema potrebi. 
Ovaj broj "Službenog glasnika Općine Končanica" tiskan je 22. ožujka 2013. godine. 

mailto:opcina.koncanica@bj.t-com.hr
http://www.koncanica.hr/
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