
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/16-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-16-2 
Končanica, 01. lipanj 2016. 
 
 Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13) i članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 2/13), sazivam 
 
 

17. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 09. lipnja (četvrtak) 2016. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20,00 
sati. 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

 

1. Razmatranje po prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu, 
2. Razmatranje po prijedlogu II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2016. godini, 
3. Razmatranje te donošenje Odluke o zaduživanju za financiranje adaptacije i izgradnje 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica, 
4. Razmatranje te odlučivanje o daljnjem radu Češkog dječjeg vrtića Končanica,  
5. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana ČDV Končanica 

za 2015. godinu, 
6. Razmatranje po prijedlogu Upravnog vijeća za izmjenama i dopunama Statuta ČDV Končanica 

i davanjem suglasnosti na izmjene i dopune Statuta ČDV Končanica, 
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu VZO Končanica za 2015. godinu, 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno 

odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada, 
9. Razmatranje te donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Končanica, 
10. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju u najam stanova i kuća u vlasništvu Općine 

Končanica, 
11. Razmatranje te donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine 

Končanica, 
12. Razmatranje po zamolbi Matee Koči za mirovanjem stipendije od jedne godine, 
13. Izvješće o prvoj procjeni šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Končanica, 
- Aktualni sat  
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. dnevnog 

reda a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr. Točka 4. pojasnit će se 
usmeno na samoj sjednici. 

Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 
Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost molimo 

javiti na tel. 325-021. 
S poštovanjem,    
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.koncanica.hr/
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              REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/16-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-16-1 
Končanica, 17. ožujak 2016. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 16. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 17. ožujka 2016. 
godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 19,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Bogumil Herout - zamjenik predsjednika, vijećnici; 
Berečki Franjo, Čović Ivana, Herout Mladen, Kek Davor, Koči Jaroslav, Matošević Ivo, Mihajlović Nenad i 
Putak Dalibor. 
 Odsutni vijećnici: Marija Ulovec – zamjenica predsjednika i Želimir Bušić – vijećnik, oboje 
opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 
načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik načelnika ispred Hrvatskog naroda, Kvjeta Kop – službenica 
Općine Končanica i novinar NIU Jednota Daruvar. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je ovu 16. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike, službenike i novinare. Nakon 
toga utvrdio je da je ovoj sjednici od ukupno 12 vijećnika njih nazočno 10 te postoji kvorum za pravovaljano 
donošenje akata. Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik sa 15. sjednice. Kako na 
zapisnik nije bilo primjedbi zapisnik je verificiran bez primjedbi. Nakon toga je predložio slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
1. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu i 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu,  
2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2015. godine, 
3. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Končanica u 2015. godini, 
4. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini, 
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2015. godinu, 
6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2015. godini, 
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2015. godini, 
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2015. g., 
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2015. godini, 
10. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2015. godinu, 
11. Razmatranje po prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu, 
12. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2016. godini, 
13. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu civilne zaštite na području Općine 

Končanica u 2015. godini, 
14. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2016. g. 
15. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Končanica za razdoblje od 2016.-2019. godine, 
16. Razmatranje te usvajanje Odluke o socijalnoj skrbi, 
17. Razmatranje to donošenje Odluke po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja ČDV 

Končanica, 
18. Razmatranje po izvješću Državnog ureda za reviziju o učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nekretninama Općine Končanica, 
19. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana ČDV Končanica 

za 2015. godinu, 
20. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2015. godinu na području Općine Končanica, 
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21. Razmatranje po izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Končanica u 2015. godini, 

22. Razmatranje te usvajanje Izvješća o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica, 
23. Rasprava oko Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na području Općine Končanica te 

određivanju cijene ukopa i njezinih izmjena, 
- Aktualni sat  
Prijedlog dnevnog reda, bez dopuna, predsjednik je dao na usvajanje i on je jednoglasno usvojen. 

  
1. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu i 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik a nastavila je Kvjeta Kop, službenica Općine 

Končanica. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno 
sa sazivom. Prvo su uočene određene greške kod izvješća koje su prezentirane vijećnicima radi ispravka. 
Proračun Općine Končanica je u toku 2015. godine ostvaren je sa ukupno 3.990.784,64 kuna prihoda i 
primitaka te izvršenih rashoda i izdataka u iznosu od 3.615.686,70 kuna. Razlika između ostvarenih prihoda 
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka iznosi 375.097,94 kuna. Novčana sredstva na žiro-računu i blagajni 
iznose 33.362,41 kuna. Općina Končanica je u toku 2015. godine primila kratkoročni zajam u iznosu od 
200.000,00 kuna od Poljodar Tim d.o.o. Daruvar, 70.000,00 kn od Erste banke Rijeka i 600.000,00 kuna od 
Privredne banke Zagreb. Od prethodnih kratkoročnih zajmova ostaje za otplatu 520.000,00 kuna. Kod 
privredne banke odobren nam je okvirni kredit u iznosu od 200.000,00 kuna. Tekuća proračunska zaliha 
korištena je u iznosu od 7.419,32 kuna. Potraživanja u 2015. godini, a koja su prenesena u 2016. godinu 
iznose 329.502,55 kuna. Nepodmirene proračunske obveze u 2015. godini koje su prenesene u 2016. 
godinu iznosi 975.854,37 kuna a odnosi se na plaće djelatnika od 42.154,67 kuna i razni dobavljači u iznosi 
od 933.699,70 kuna. Prihodi su ostvareni sa 107,86% u odnosu na plan a rashodi su izvršeni sa 97,72% u 
odnosu na plan.  

Općinski načelnik je kazao kako su određene pozicije povećane u odnosu na plan, zbog 
nepredviđenih događaja. Isto tako Općina Končanica je u toku 2015. godine promijenila poslovnu banku. 
Prešli smo iz Erste banke u Privrednu banku Zagreb. Zbog određenih zakonskih promjena dotacija iz 
Državnog proračuna bila je viša nego što smo planirali. Višak ćemo koristiti za pokriće manjkova iz 
prethodnih godina. 

Ispred Komisije za financije i proračun izvješće je dao član Davor Kek, koji je kazao kako 
osim par stavki gdje su premašeni planovi ostali su u okvirima planiranih. Komisija nije naišla na 
nepravilnosti te predlaže prihvaćanje ovog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2015. 
godinu. 

Općinski načelnik je dao dodatno objašnjenje oko prekoračenja po pojedinim stavkama 
(prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta-ribnjaci te pomoći iz Državnog proračuna za decentralizirane 
funkcije – JVP Grada Daruvara). 

Predsjednik je upitao za određene stavke i to; naknada za priključak vode je ostvarena sa 
0,00 kuna, ugovori o djelu i intelektualne usluge,  

Općinski načelnik je kazao kako je naknada za priključak vode ukinuta. Ugovori o djelu 
odnose se na javne radove dok ih nismo dobili putem Zavoda a intelektualne usluge odnose se na troškove 
izrade projekata. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvršenja Proračuna 
Općine Končanica za 2015. godinu dao na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ 
usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu 
 

2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2015. godine 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog Odluke dobili su 

svi vijećnici zajedno sa sazivom. Višak prihoda od 375.097,94 kuna r predlaže se rasporediti za pokriće 
dijela manjka od nefinancijske imovine. Ostatak viška prihoda od nefinancijske imovine iznosi 10.505,88 
kuna i prenosi se u iduću godinu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o raspodjeli 
rezultata –sredstava viška prihoda iz 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen 
te je donesena 

Odluka o raspodjeli rezultata-sredstava viška prohoda iz 2015. godine 
 

3. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2015. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Ovaj Program planiran je sa 497.280,00 kuna a izvršen je sa 482.614,56 kuna odnosno sa 14.665,44 kuna 
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manje od plana. Nastojali smo u plan uvrstiti sve poljske putove a do smanjenja izvršenja je došlo radi 
blage zime pa nije izvršeno planirano održavanje cesta u zimskom periodu. 

Predsjednik je ukazao na pogreške kod plana, povećanja/smanjenja i izvršenja pod točkama 
1., 3., 4. i 5.. 

Vijećnik Bogumil Herout kazao je kako se sa utrošenim sredstvima mogao kupiti stroj za 
popravak poljskih putova. 

Općinski načelnik je kazao kako bi morali osnovati komunalno poduzeće te kupiti i priključke 
za navedeno. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 
te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području 

Općine Končanica u 2015. godini 
 

4. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Ovaj Program planiran je sa 519.000.00 kuna a ostvaren je sa 446.336,86 kuna odnosno manje za 
72.663,14 kuna. Razlika se odnosi na uređenje poslovnih zgrada te troškove Vodovoda. 

Predsjednik Općinskog vijeća upitao je za realizaciju betrementa kroz Končanicu. 
Općinski načelnik je kazao kako je prije par dana bio u Općini predstavnik iz Hrvatskih cesta. 

Sve sporo ide. Projektant je iz Splita. Po izjavi direktora betrement bi trebao krenuti krajem ove godine ako 
sve bude u redu. Jedna strana bi bila zatvorena sa oborinskim vodama a druga strana bi ostala za 
kanalizaciju. Nogostup ide uz modernizaciju ceste.  

Vijećnik Mladen Herout upitao je da li se diže razina kolnika ili ostaje ista. 
Općinski načelnik je kazao kako nivo ceste ostaje isti kao što je sada. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu dao na glasovanje i ono je 
jednoglasno usvojeno te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini 

 
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2015. godinu 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Socijalnog programa za 2015. 
godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 507.000,00 kuna  a izvršen je 
sa 502.796,53 kuna odnosno manje za 4.203,47 kuna.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Socijalnog 
programa za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju izvršenja Socijalnog programa Općine Končanica za 2015. godinu 
 

6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga za 2015. godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa udruga za 2015. 

godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 60.000,00 kuna a ostvaren je 
sa 61.806,93 kuna odnosno za 1.806,93 kuna više od plana.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa udruga 
za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba udruga s područja Općine 
Končanica za 2015. godinu 

 
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa sporta u 2015. godini 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa javnih potreba u sportu 
za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 64.000,00 kuna i 
izvršen je sa 64.000,00 kuna a odnosi se na 4 sportske udruge. 

Vijećnik Mlade Herout kazao je kako bi streljačko društvo trebalo više stimulirati s obzirom na 
postignute rezultate. 

Općinski načelnik je kazao kako će se nastojati više pomoći streljačkoj udruzi s obzirom na 
postignute rezulate. 

Predsjednik Općinskog vijeća kazao je kako je rečeno da će Ribar iz Končanice pratiti 
Ribnjačarstvo Končanica no na njihovoj skupštini od te pomoći nije bilo ništa. Radi se o dva pogona igraća. 
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Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
javnih potreba u sportu za 2015. godinu dao na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„PROTIV“ usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u sportu na području Općine 
Končanica u 2015. godini 

 
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2015. godini 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa financiranja Mjesnih 
odbora za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 134.000,00 
kuna a izvršen je sa 136.871,80 kuna ili više za 2.871,80 kuna u odnosu na plan. Istakao je kako je 
zadovoljan sa radom Mjesnih odbora. Skoro sve zahtjeve prema mjesnim odborima smo ispunili. Uz njihovu 
pomoć daleko se više može napraviti. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa 
financiranja Mjesnih odbora za 2015. godinu dan na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa financiranja Mjesnih odbora s područja Općine 
Končanica u 2015. godini 

 
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2015. godini 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa kulture za 2015. 
godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 55.000,00 kuna a izvršen je 
sa 55.000,00 kuna. Radi se o financiranju 5 kulturnih udruga. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa javnih 
potreba u kulturi za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2015.g. 
 

10. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2015. godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog izvršenja Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran sa 
29.000,00 kuna a izvršen je sa 26.923,55 kuna odnosno manje za 2.076,45 kuna u odnosu na plan. Tu je 
izrazio nezadovoljstvo zbog neostvarivanja prihoda do fizičkih osoba. Naime svi ruše za vlastite potrebe pa 
na to ne plaćaju šumski doprinos a u biti prodaju drva, unište poljske i šumske putove a mi im ništa ne 
možemo. Imali smo i sastanke u vezi s time ali ništa od toga. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvršenja Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. 
g. 

 
11. Razmatranje po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu 

Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Končanica za 2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Budući se otvorio natječaj u 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gdje možemo kandidirati i led rasvjetu. Na 
raspisani natječaj planiramo kandidirati zajednički projekt za mjesni domu u Imsovcu, prostor DVD-a i 
mjesnog odbora DVD-a Daruvarski Brestovac, dogradnja prostora DVD-a Končanica i adaptacija mjesnog 
doma u Otkopima. Osim tog projekta predlažemo i led rasvjetu. Zbog toga predlažemo izmjene i dopune 
Proračuna gdje bi se prihodovna i rashodovna strana Proračuna za 2016. godinu povećala za 500.000,00 
kuna. Neprihvatljivi projekti su mrtvačnice te ćemo pričekati javni natječaj Ministarstva poljoprivrede ili 
krenuti sami da nam ne propadne građevinska dozvola. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. Izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su 
donesene 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu 
 

12. Razmatranje po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2016. godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2016. godinu dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 871.000,00 kuna a novi prijedlog iznosi 
1.371.000,00 kuna odnosno povećava se za 500.000,00 kuna. 
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. Izmjena i dopuna 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini dao na glasovanje i on 
je jednoglasno usvojen te su donesene 

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2016. godini 

 
13. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2015. 

godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Ova Odluka tiće se civilne zaštite. Općinski 

načelnik je imenovao Stožer civilne zaštite za područje Općine Končanica, koji se sastoji od 9 članova. 
Stožer se sastao u utorak i razmotrio navedene dokumente te ih kao takve predlaže ovom tijelu na 
usvajanje. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2015. godinu dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom.  

Kraće pojašnjenje dao je načelnik Stožera civilne zaštite Općine Končanica Zdenko 
Popovački, zamjenik načelnika Općine Končanica. Kazao je kako je Stožer razmotrio navedeni dokument i 
predlaže ga ovom tijelu na usvajanje. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Analize stanja u sustavu 
civilne zaštite Općine Končanica za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesena 

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2015. godinu 
 

14. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2016. 
godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 

Općine Končanica za 2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. I ovaj Plan tiće se civilne 
zaštite i razmatrao ga je Stožer. 

Kraće pojašnjenje dao je načelnik Stožera civilne zaštite Općine Končanica Zdenko 
Popovački, zamjenik načelnika Općine Končanica. Kazao je kako je Stožer razmotrio navedeni dokument i 
predlaže ga ovom tijelu na usvajanje. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana razvoja sustava 
civilne zaštite Općine Končanica za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesen 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2016. godinu 
 

15. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 
Končanica za razdoblje 2016.-2019. godine 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite Općine Končanica za razdoblje 2016.-2019. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. I ovaj Plan tiće se civilne zaštite i razmatrao ga je Stožer. 

Kraće pojašnjenje dao je načelnik Stožera civilne zaštite Općine Končanica Zdenko 
Popovački, zamjenik načelnika Općine Končanica. Kazao je kako je Stožer razmotrio navedeni dokument i 
predlaže ga ovom tijelu na usvajanje. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za razdoblje 2016.-2019. godine dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te su donesene 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za 
razdoblje od 2016.-2019. godine 

 
16. Razmatranje te usvajanje Odluke o socijalnoj skrbi 

Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Propisane su jasnije odredbe vezano za prava i 
obveze iz Socijalne srkbi. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom.  

Kraće pojašnjenje dao je i Općinski načelnik, koji je kazao kako se ovom odlukom uvodi malo 
reda u prava i obveze iz Zakona o socijalnoj skrbi. 

Predsjednik je upitao za povjerenstvo koje je predviđeno odlukom.  
Oto Janda, službenik Općine Končanica kazao je kako je ovo nova Odluka i povjerenstvo će 

se imenovati. U nastavku je kraće pojasnio predviđena prava propisana ovom Odlukom. Isto tako naša 
odluka o socijalnoj srbi je iz 2009. godine i bilo ju je potrebno uskladiti s novim Zakonom o socijalnoj skrbi iz 
2013. godine.  

Vijećnik Dalibor Putak upitao je da li određene stvari može provoditi i Centar za socijalnu 
skrb, na što je dobio potvrdan odgovor jer je to ovom Odlukom i predloženo. 
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Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o socijalnoj 
skrbi dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o socijalnoj skrbi 
 

17. Razmatranje te donošenje Odluke po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja ČDV 
Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Upravnog vijeća za 

imenovanje ravnatelja na rok od 4 godine po 2 sata dnevno dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Vijećnik Dalibor Putak upitao je što će biti s ravnateljem,  jer po sadašnjim aktima vrtić radi do 

30. lipnja 2016. godne. 
Oto Janda, kazao je kako se ugovor sklapa do 30. 06. 2016. godine a ako Vrtić nastavi sa 

radom sklopit će se Aneks ugovora na daljnji rok do 4 godine. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog imenovanja ravnatelja 

ČDV Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 
Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja ČDV Končanica 

 
18. Razmatranje po izvješću Državnog ureda za reviziju o učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nekretninama Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Državni ured za reviziju 

obavio je reviziju učikovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Končanica. Tom prilikom 
napravljen je plan provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti, koji je dostavljen svim vijećnicima zajedno sa 
sazivom. Tim planom predviđene su aktivnosti za provedbu preporuka, osobe zadužene za provedbu te 
planirani krajnji rok za provedbu.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju izvješća o obavljeno reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nekretninama Općine Končanica sa planom provedbe preporuka  

 
19. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg 

vrtića Končanica za 2015. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvod iz Financijskih 

izvještaja za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupni prihodi ostvareni su s 
453.731,00 kuna a ukupni rashodi izvršeni sus a 297.127,00 kuna. Višak prihoda nad rashodima iznosi 
156.604,00 kuna. S navedenim viškom pokriti su manjkovi iz prethodnih godina. Pokrivene su sve 
neisplaćene plaće tako da obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 19.934,00 kuna a odnose se na 
plaću za prosinac.  

U kraćoj raspravi vijećnici su se složili da se za iduću sjednicu pripremi razrada Financijskog 
izvještaja za 2015. godinu, budući ovoj sjednici nije nazočna predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg 
vrtića niti v.d. Ravnateljica. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Financijskog plana za 2015. godinu dao na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„PROTIV“ usvojen te je donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana ČDV 
Končanica za 2015. godinu uz obvezu dostave pojašnjenja za iduću sjednicu 

 
20. Izvješće o radu „Darkom-a“ d.o.o. Daruvar za 2015. godinu na podruju Općine Končanica 

Ovu točku pojasnio je predsjednik. Izvješće „Darkom“-a dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Izvješćem su obuhvaćeni podaci o količini otpada koje je skupljeno u 2015. godini na području 
Općine Končanica. 

Vijećnik Ivo Matošević upitao je tko je kriv kada se razbije kanta za otpad prilikom kupljenja 
smeća. 

Općinski načelnik je kazao kako treba odmah reagirati i kantu je dužan nadoknaditi skupljač 
otpada ukoliko ju je on razbio.  

Zamjenik načelnika Zdenko Popovački, kazao je kako bi bila obveza skupljača da nakon 
pražnjenja kante istu polegnuti na zemlju kako ne bi došlo do prevrtanja kante prilikom vjetra i slično.  

Općinski načelnik je kazao kako će sa navedenim upoznati sakupljača komunalnog otpada. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvješća „Darkom“-a 

d.o.o. iz Daruvara za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 
Zaključak o usvajanju Izvješća „Darkom“-a d.o.o. Daruvar o gospodarenju otpadom na 

području Općine Končanica u 2015. godini 
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21. Razmatranje po izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 

Končanica u 2015. godini 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Izvješća dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Ovo izvješće je zakonska obveza temeljem Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom. Izvješće se sastoji od uvodnog dijela, dokumenata prostornog uređenja Općine Končanica koji se 
tiću gospodarenja otpadom, analize, ocjene stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine 
Končanica, uključujući i ostvarivanje ciljeva, podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno 
sakupljanje otpada, odlaganje komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te ostvarivanje ciljeva na 
području Općine Končanica, podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje 
otpadom te status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, podaci o lokacijama 
odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprečavanja 
nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, opće mjere za 
gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, 
metala, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) otpada, popis projekata važnih za provedbu odredbi plana, 
organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom, 
rokovi i nositelji izvršenja plana te zaključak. 

Općinski načelnik je kazao kako na području Općine Končanica imamo 6 zelenih otoka. 
Kontejneri za staklo su se raspali pa smo nabavili zamjenske kontejnere za staklo. Isto tako nadzorom nam 
je utvrđena obveza nabave kontejnera za tekstil i baterije, što će se uskoro postaviti u Končanici. 

Općinski vijećnik Jaroslav Koči upitao je da li će se ići u nabavu novih kontejnera za 
domačinstva s obzirom na obvezu odvojenog prikupljanja otpada.  

Općinski načelnik je kazao kako će se i kod nas navedeno provesti samo mora se opremiti i 
sakupljač otpada. 

Vijećnik Dalibor Putak upitao je za sakupljanje otpadnog papira. 
Općinski načelnik je kazao kako je navedeno provedeno jednom u Općini i skupljene su male 

količine papira a i školska djeca prikupljaju papir i na taj način si osiguravaju određena sredstva. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o gospodarenju 

otpadom na području Općine Končanica u 2015. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju Izvješća o gospodarenju otpadom na području Općine 
Končanica u 2015. godini 

  
22. Razmatranje te usvajanje izvješća o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica 

Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Izvješće o stipendiranju studenata s područja 
Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Pojašnjenje je dao i Oto Janda, službenik 
Općine Končanica. Radi se o stipendijama, koje je Općina Končanica dodjelila 2014. i 2015. godine.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o stipendiranju studenata s 
područja Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica 
 

23. Rasprava oko Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na području Općine Končanica te 
određivanju cijene ukopa i njezinih izmjena 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je kazao kako u Imsovcu kod pravoslavnog 

obreda imamo veće radove kod ukopa (iskop skoro duplog groba, zidanje te metanje dasaka). Kod većine 
ukopa obitelj pokojnika navodno će sama zidati unutar groba i metati daske ali to se ne desi te tada naši 
komunalni radnici moraju naknadno i to raditi a isto nije plaćeno. Običan ukop plaća se 500,00 kuna a sa 
zidanjem odnosno oblaganjem cigli i dasaka 700,00 kuna. Na taj način obitelji izbjegavaju plaćati veću 
cijenu ukopa a nas dovode u nezgodan položaj.  

Zamjenik načelnika Zdenko Popovački, kazao je kako je kod prvog prijedloga predlagao da 
takav ukop iznosi 1.000,00 kuna ali su pojedini vijećnici bili protiv toga. Tada je pao dogovor da to bude 
700,00 kuna i njihova pomoć. Međutim od te njihove pomoći nikad nije bilo ništa. Smatra i dalje da tih 
700,00 kuna je malo za takav iskop groba i radove oko njega. 

Općinski načelnik je kazao kako takvog obreda ukopa u okolici nema, samo kod nas je to 
specifično. 

Nakon kraće rasprave, predloženo je da se kod takvog ukopa naplati 700,00 kuna, ne 
uzimajući navode obitelji pokojnika kako će oni sami to riješiti. Uz navedeno predlaže se potpisivanje izjave 
ukoliko se kopa normalni grob a za slučaj izbjegavanja nezgodne situacije oko kopanja proširenog groba sa 
obzidavanjem i daskama. Sa ovim prijedlogom složili su se svi vijećnici. Odluka se ne mijenja jedino se 
dodaje izjava za slučaj normalnog ukopa. 
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- Aktualni sat  
 Pod aktualnim satom Općinski načelnik je izvijestio sve vijećnike da im je uplaćena 

naknada za 15. sjednica u ovom sazivu. Isto tako riješit će se u toku 4 mjeseca svi zaostaci s osnova 
naknada zamjenicima i predsjedniku te zaostale naknade iz prethodnog saziva. Uskoro će izići uplatnice 
za komunalnu naknadu i naknadu za održavanje grobnog mjesta. Mole se svi da izmire zaostale iznose 
iz prethodnih godina, jer će se ići sa utuženjima putem odvjetnika. Sve obaveze mogu se platiti direktno 
na blagajni Općine bez plaćanja provizije. Na službenim stranicama Općine nalazi se novi žiro-račun 
Općine.  

Vijećnik Mladen Herout upitao je za realizaciju led rasvjete. Da li će se raspisivati natječaj. 

Općinski načelnik je kazao kako se mora provesti natječaj da li javni ili pozivni. S obzirom 
na visinu ići će se u etapama. U projektu su navedeni kriteriji za te lampe. Na kraju je zaželio svim 
nazočnima sve najbolje za nadolazeće Uskršnje blagdane. 

Predsjednik je isto tako svim nazočnim zaželio sve najbolje za nadolazeće Uskršnje 
blagdane.  

 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se 
svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 16. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Končanica u 21,03 sati. 

       Zapisničar:                        PREDSJEDNIK: 

       /Oto Janda/               /Viktor Horina, ing./  

 
 
 
                  PRIJEDLOG POVEĆANJA I SMANJENJA POJEDINAČNIH POZICIJA U PRORAČUNU 
                                                            I UVRŠTENJE U PRORAČUN 2016. 
 
 
 
 
PRIHODI 
           
                                                                                                                   Plan 2016.   Poveć./Smanj.    Novi plan  
 
63311   Tekuće pomoći iz državnog proračuna                                 360.000,00   +422.000,00    782.000,00 
633211 Kap.pomoći Ministar.graditeljstva i prostor.uređenja                -             +300.000,00   300.000,00 
63511   Tek.pomoći izravnanja za decentralizir.funkcije vatrog.      14.000,00    +150.000,00  164.000,00 
61315   Porez na korištenje javnih površina                                           1.000,00    +  68.000,00    69.000,00 
 
 
 
 
RASHODI 
                    
                                                                                                                   Plan 2016.   Poveć./Smanj.    Novi plan  
 
322341 Motorni benzin i dizel gorivo-ost.trošk.(komunalne usl.)           -           +    5.000,00         5.000,00 
32241   Održavanje građevinskih objekata                                        400.000,00  +224.000,00     624.000,00 
32323   Usluge tekućeg investic.održav.prijevoznih sredstava                 -           + 19.000,00        19.000,00 
32369   Zdravstvene usluge                                                                             -           +   2.000,00          2.000,00 
36315   Tekuće pomoći gradskom proračunu-JVP                              12.000,00  +152.000,00     164.000,00 
38116   Tekuće donacije Češkom dječjem vrtiću-Općina                160.000,00   +  40.000,00     200.000,00 
42149   Pješačka staza                                                                               1.000,00    +498.000,00    499.000,00 
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                                                              PLAN - PRORAČUN 2016.                             4,060.000,00 
                                                              Povećanje/Smanjenje                                  +  940.000,00 
                                                              NOVI PLAN                                                      5,000.000,00 
 
 
 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA KONČANICA 
      OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog izmjena 
KLASA: 363-01/15-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-16-3 
Končanica, __________ 2016.  
 
 Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 
144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 17. 
sjednici, održanoj ____________ 2016. godine, donosi  
 

II. IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

OPĆINE KONČANICA U 2016. GODINI 
 

I. 
 U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 
2016. godini („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/14 i 1/16), u točki II. tablica se mijenja i nova 
glasi: 

 
R.b. O  P  I  S Procj. troškova u 

kn 
Povećanje 
Smanjenje 

Novi plan za 2016.g.  

1. Uređenje poslovnih zgrada u vlasništvu Općine  400.000,00 +224.000,00 624.000,00 
2. Izgradnja mrtvačnica 360.000,00 0,00 360.000,00 
3. Pješačka staza 1.000,00 +498.000,00 499.000,00 
4. Energetski i komunikacijski vodovi – eko rasvjeta 600.000,00 0,00 600.000,00 
5.  Vodovod 10.000,00  0,00 10.000,00 
   U   K   U   P   N    O: 1.371.000,00 +722.000,00 2.093.000,00 
 

II. 
 U točki III. Programa tabela se mijenja i nova glasi: 

R.b. IZVOR FINANCIRANJA – O   P   I   S Iznos financir. U 
kn 

Povećanje 
Smanjenje 

Novi plan za 
2016. godinu 

1. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 300.000,00 0,00 300.000,00 
2. Kapitalne pomoći – Fond za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost 550.000,00 0,00 550.000,00 
3. Tekuće pomoći – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 0,00 +300.000,00 300.000,00 
4. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna 0,00 +422.000,00 422.000,00 
5. Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 4.800,00 0,00 4.800,00 
6. Prihodi od zakupa poslovnih objekata 91.200,00 0,00 91.200,00 
7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 30.000,00 0,00 30.000,00 
8. Vodni doprinos 7.000,00 0,00 7.000,00 
90. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 7.000,00 0,00 7.000,00 
10. Komunalni dopirnos 15.000,00 0,00 15.000,00 
11. Komunalna naknada 271.000,00 0,00 271.000,00 
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12. Komunalna naknada korištenje grobnog mjesta 50.000,00 0,00 50.000,00 
13. Komunalne naknade i usluge (groblje) 35.000,00 0,00 35.000,00 
14. Naknada za priključak plina 10.000,00 0,00 10.000,00 
               U   K   U   P   N    O:               1.371.000,00 +722.000,00 2.093.000,00 
 

III. 
 Ove II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica u 2016. godini stupaju na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine 
Končanica”. 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 

 

       

 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 
 OPĆINA KONČANICA 
 OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 
KLASA: 403-02/16-01/02 
URBROJ: 2111/02-02-16-7 
Končanica, 06. svibanj 2016. 
 
 Na temelju članka 8. i 12. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne 
vrijednosti („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 2/14), pregleda o ocjene pravovremeno pristiglih 
ponuda u postupku bagatelne nabave, evidencijski broj 1/2016, i članka 50. Statuta Općine Končanica 
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinski načelnik Općine Končanica donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o odabiru ponude u predmetu nabave novčanog kredita za adaptaciju i izgradnju 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica 
 

I. 
 Temeljem provedenog postupka bagatelne nabave novčanog kredita za adaptaciju i izgradnju 
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica odabire se ponuda ponuditelja: 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Podružnica 31-Kutina, Kolodvorska 26, 
44320 Kutina, OIB: 02535697732, sa ponuđenim ukupnim iznosom  

od 134.284,58 kuna. 
 

II. 
 Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude, bez odgode 
ponuditeljima u postupku, osobnom dostavom ili na drugi dokaziv način. 
 

III. 
 Rok mirovanja ne primjenjuje se sukladno čl. 98. točka 2. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi. 
 

IV. 
 Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi. 
 Izvršnost ove Odluke vezana je uz donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Končanica na 
zaduženje, koju donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o proračunu i sukladno 
dokumentaciji u postupku bagatelne nabave u predmetnom postupku. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 Naručitelj Općina Končanica, Končanica 260, temeljem članka 2. i članka 7. Odluke o provedbi 
postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
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2/14), proveo je postupak poziva za dostavom ponuda za predmet nabave dugoročnog kredita za 
adaptaciju i izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Končanica: 

1. dana 14. travnja 2016. godine donio je Odluku o pokretanju postupka bagatelne nabave 
2. dana 18. travnja 2016. godine poslao je poziv za dostavom ponuda na slijedeće adrese; 

- Privredna banka Zagreb, Podružnica Kutina, Kolodvorska 26, 44320 Kutina, zaprimljen 19. 04. 
2016. godine, 
- Erste banka Rijeka, Poslovnica Bjelovar, P. Preradovića bb, 43000 Bjelovar, zaprimljen 19. 04. 
2016. godine,  
- Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavonska Avenija 6, 10000 Zagreb, zaprimljen 19. 04. 2016. godine, 
- Zagrebačka banka d.d., Poslovnica Bjelovar, Ulica Frana Supila 2, 43000 Bjelovar, zaprimljen 20. 
04. 2016. godine, i 
- Reiffeisen bank Austrija d.d., Poslovnica Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 9, 43000 Bjelovar, 
zaprimljen 19. 04. 2016. godine. 

 
3. dana 06. svibnja 2016. godine u 08:00 sati otvorio ponude, te utvrdio da do isteka roka za dostavu 

ponuda pristigla je 1 (jedna) ponuda i to ponuda: 
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Podružnica 31-Kutina, Kolodvorska 26,  

44320 Kutina, OIB: 02535697732 
 

4. pregledom i ocjenom ponuda ocijenio da je PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Podružnica 31-
Kutina, u potpunosti sukladna uvjetima iz pozivne dokumentacije, te je sukladno kriterijima najniže 
cijene ocijenjena valjanom i najpovoljnijom. 

 
Temeljem članka 12. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne 

vrijednosti odlučeno je kao u izreci. 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
              Zlatko Bakunić 

 
 
Dostaviti: 

1. Privredna banka Zagreb, Podružnica 31-Kutina, Kolodvorska 26, 44320 Kutina, 
2. Arhiva, ovdje. 

 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 
 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 403-02/16-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-16-8 
Končanica,  
 
 Na temelju članka 86., 87. i 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće 
Općine Končanica na svojoj 17. sjednici, održanoj _______________ 2016. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o zaduživanju za financiranje adaptacije i izgradnje 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica 
 

Članak 1.  
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 Općina Končanica zadužit će se uzimanjem dugoročnog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d. iz 
Zagreba za financiranje adaptacije i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Končanica a 
odnosi se na sanaciju mjesnih domova, rekonstrukciju javne rasvjete uvođenjem EKO rasvjete i izgradnje 
mrtvačnice u Šupljoj Lipi, u ukupnom iznosu od 

1.000.000,00 (slovima: milionkuna i 00/100lipa) 
 

Članak 2. 
 Općina Končanica zadužit će se uz slijedeće uvjete: 

- iznos kredita:......................................................1.000.000,00 kuna 
- kamatna stopa:.................................................. 4,95%, nominalna (ukupno 125.784,58 kn) 
- naknada za obradu zahtjeva............................. 0,15% na odobreni kredit, jednokratno (1.500,00 

kn) 
- naknada za korištenje kredita............................ 0,70% na odobreni kredit, jednokratno (7.000,00 

kn) 
- naknada za odobreni a neiskorišteni dio:........ . 0,00% godišnje 
- rok otplate:......................................................... 5 godine 
- način otplate:..................................................... 60 mjesečnih rata 
- rok korištenja:.................................................... odmah po dobivanju suglasnosti Vlade RH 
- korištenje kredita:........................................... prema pravdajućoj dokumentaciji ili prema 

zahtjevu Općine 
 

Članak 3. 
 Izvor za vraćanje kredita su izvorni prihodi Proračuna Općine Končanica te pomoći iz Državnog i 
Županijskog proračuna. 
 

Članak 4. 
 Ovlašćuje se načelnik Općine Končanica da zaključi ugovor o kreditu sa Bankom a nakon dobivene 
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje, 
a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     
OPĆINA KONČANICA       
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ       
UPRAVNO VIJEĆE       
KONČANICA 341        
         
         
         
KLASA:  400-05/16-01/___       
UR.BROJ:  2111/02-04/1-16-1       
Končanica,                  
2016.          
         
         
 Na temelju članka 28. točke 1. Zakona o proračunu("Narodne novine" br. 87/08) i 
članka 45.  stavka 1. alineje 5 Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica, Upravno vijeće Češkog dječjeg 
vrtića Končanica na svojoj        sjednici , održanoj            2016. godine, donijelo je  
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                   FINANCIJSKI 
PLAN    G O D I Š N J I   I Z V J E Š T A J    

  o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2015. godinu  

OPĆI  DIO         

   
Članak 
1.      

 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2015. godinu sadrži:  
               -    Bilancu planiranih i izvršenih prihoda i primitaka Financijskog plana za 2015. godinu 
               -    Bilancu planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Financijskog plana za 2015. godinu 
         

   
Članak 
2.      

 Financijski plan Češkog dječjeg vrtića u 2015. godini ostvaren je sa 453.731,00 Kn 
prihoda i primitaka, te izvršenih rashoda i izdataka u iznosu 297.127,00 Kn.    
         

   
Članak 
3.      

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka iznosi  
156.604,00 Kn. i pokriva gubitak predhodnih godina u iznosu od 155.927,00kuna.   
Višak prihoda za prijenos u 2016. godinu iznosi 677,00 kuna    
         

   
Članak 
4.      

 Novčana sredstva na žiro-računu i blagajni iznose  19.326,00Kn.   
         

   
Članak 
5.      

 Potraživanja u 2015. godini, koja su prenesena u 2016. godinu iznose 13.604,00 Kn.  
         

   
Članak 
6.       

 Nepodmirene  obveze u 2015. godini koje su prenesene u 2016. godinu   
iznose  19.934,00 Kn a odnose se na:      
              -    plaće djelatnika za 12/2015. godinu   14.950,00   
              -    razni dobavljači s rokom plaćanja u 2016.godini 4.984,00   
         

   
Članak 
7.       

 Pregled planiranih i izvršenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prikazuje se u  
bilancama godišnjeg obračuna kako slijedi:      
         
         

 
PRIHODI I PRIMICI      
         

Raz- Sku- Pod- Odje- Osnovni 
Opis 

Plan za Ostvareno Indeks 

red pina sku- ljak račun 2015. 2015. 8/7 
    pina           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 PRIHODI POSLOVANJA 320.000,00 453.731,85 141,79 

63 POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 245.000,00 358.810,80 146,45 
633 Pomoći iz proračuna 245.000,00 358.810,80 146,45 

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 245.000,00 358.810,80 146,45 
63311 

Tekuće pomoći iz državnog proračuna 15.000,00 8.725,00 58,17 
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63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 5.000,00 0,00 0,00 
63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna 225.000,00 350.085,80 155,59 

64 PRIHODI OD IMOVINE 1.000,00 0,00 0,00 
641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.000,00 0,00 0,00 
64132 Kamate na depozite po viđenju 1.000,00 0,00 0,00 

65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 70.000,00 82.421,05 117,74 
652 Prihodi po posebnim propisima 70.000,00 82.421,05 117,74 

6526 Ostali nespomenuti prihodi 70.000,00 82.421,05 117,74 
65264 Participacija roditelja 68.000,00 82.421,05 121,21 
65269 Ostali nespomenuti prihodi 2.000,00 0,00 0,00 

66 PRIHODI OD USLUGA I DONACIJA 4.000,00 12.500,00 312,50 
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 4.000,00 0,00 0,00 

6631 Tekuće donacije  2.000,00 12.500,00 625,00 
66312 Tekuće donacije od neprofitnih 

organizacija 1.000,00 12.500,00 0,00 
  66314 Tekuće donacije ostalih subjekata 1.000,00 0,00 0,00 

6632 Kapitalne donacije 2.000,00 0,00 0,00 
66324 Kapitalne donacije 2.000,00 0,00 0,00 

UKUPNO 320.000,00 453.731,85 141,79 
 
BILANCA 
PRIHODA I 
PRIMITAKA       Plan za Ostvareno  Indeks 
SKUPINA           O     P     I     S   2015. 2015. 8/7 
SKUPINA 63 POMOĆ OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 245.000,00 358.810,80 146,45 
SKUPINA 64 PRIHODI OD IMOVINE   1.000,00 0,00 0,00 
SKUPINA 65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 70.000,00 82.421,05 117,74 

SKUPINA 66 
PRIHODI OD USLUGA I 
DONACIJA   4.000,00 12.500,00 312,50 

        UKUPNO 320.000,00 453.731,85 141,79 
 

RASHODI I IZDACI      
         

Raz- Sku- Pod- Odje- Osnovni 
Opis 

Plan za Ostvareno Indeks 

red pina sku- ljak račun  2015. 2015. 8/7 
    pina           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RASHODI I IZDACI 320.000,00 297.128,55 92,85 
3 RASHODI POSLOVANJA 320.000,00 297.128,55 92,85 

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 240.000,00 212.317,59 88,47 
311 Plaće (Bruto) 210.000,00 181.158,38 86,27 

  3111 Plaće za redovan rad 210.000,00 181.158,38 86,27 
  31111 Plaće za zaposlene 210.000,00 181.158,38 86,27 
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 #DIV/0! 

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 #DIV/0! 
31219 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 #DIV/0! 

313 Doprinos na plaće 30.000,00 31.159,21 103,86 
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.000,00 28.079,55 104,00 

31321 Doprinosi za obvezno 
zdravst.osiguranje 26.000,00 27.173,76 104,51 

31322 Doprinosi za obvezno zdravstveno 
osiguranje zaštite zdravlja na radu 1.000,00 905,79 90,58 
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3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 
nezaposlenosti 3.000,00 3.079,66 102,66 
31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u 

slučaju nezaposlenosti 3.000,00 3.079,66 102,66 
32 MATERIJALNI RASHODI 78.000,00 67.614,51 86,69 

321 Naknade troškova zaposlenima 1.170,00 23,00 1,97 
3211 Službena putovanja 670,00 0,00 0,00 

32111 Dnevnice za službeni put 170,00 0,00 0,00 
32115 Prijevoz na službenom putu 500,00 0,00 0,00 

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500,00 23,00 4,60 
32131 Seminari i savjetovanja 500,00 23,00 4,60 

322 Rashodi za materijal i energiju 39.830,00 37.233,60 93,48 
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 751,08 75,11 

32211 Uredski materijal 500,00 751,08 150,22 
32212 Literatura (časopisi, glasila, knjige i 

ostalo) 500,00 0,00 0,00 
3222 Materijal i sirovine 22.830,00 20.081,99 87,96 

32224 Prehrana 21.830,00 18.443,84 84,49 
32225 Roba 1.000,00 1.638,15 163,82 

      3223 Energija 14.000,00 16.400,53 117,15 
32231 Električna energija 4.000,00 4.323,14 108,08 
32233 Plin 10.000,00 12.077,39 120,77 

3225 Sitni inventar 1.000,00 0,00 0,00 
   32251 Sitni inventar 1.000,00 0,00 0,00 
 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.000,00 0,00 0,00 
    

32271 
Službena, radna i zaštitna odjeća i 
obuća 1.000,00 0,00 0,00 

323 Rashodi za usluge 33.000,00 25.605,79 77,59 
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.500,00 2.277,29 91,09 

32311 Usluge telefona i telefaksa 2.000,00 2.182,19 109,11 
32313 Usluge pošte 500,00 95,10 19,02 

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 0,00 0,00 
32331 Elektronski mediji 500,00 0,00 0,00 

  32334 Promidžbeni materijal 500,00 0,00 0,00 
3234 Komunalne usluge 500,00 609,00 121,80 

32342 Komunalne usluge-odvoz smeća 500,00 609,00 121,80 
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000,00 3.672,90 122,43 

32361 Obvezni i preventivni zdravstveni 
pregledi zaposlenika 3.000,00 3.672,90 122,43 

3237 Intelektualne i 
osobne 
usluge    23.000,00 17.296,60 75,20 

  32372 Ugovori o djelu i računovodstvene 
usluge 23.000,00 17.296,60 75,20 

3238 Računalne usluge  3.000,00 1.750,00 58,33 
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza  3.000,00 1.750,00 58,33 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.752,12 118,80 
3292 Premije osiguranja 1.000,00 0,00 0,00 

32923 Premije osiguranja zaposlenih 1.000,00 0,00 0,00 
3293 Reprezentacija 500,00 0,00 0,00 

32931 Reprezentacija 500,00 0,00 0,00 
    3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 4.752,12 190,08 
      32991 Rashodi protokola (vijenci, 

cvijeće,svijeće) 500,00 0,00 0,00 
      32999 Ostali rashodi poslovanja 2.000,00 4.752,12 237,61 
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34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 17.196,45 859,82 
343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 3.177,69 158,88 

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00 3.177,69 158,88 
  34311 Usluge banaka  1.500,00 1.272,57 84,84 
  34312 Usluge platnog prometa 500,00 1.905,12 0,00 
3434 Ostali nespomenuti financijski izdaci 0,00 14.018,76 0,00 

34349 Ostali nespomenuti financijski izdaci -
kamate 0,00 14.018,76 0,00 

 
 

UKUPNO 320.000,00 297.128,55 92,85 
 
BILANCA 
RASHODA I 
IZDATAKA       Plan za  Ostvareno  Indeks 

SKUPINA   
O     P     I     
S       2015. 2015. 8/7 

SKUPINA   31 
RASHODI ZA 
ZAPOSLENE   240.000,00 212.317,59 88,47 

SKUPINA   32 MATERIJALNI RASHODI 78.000,00 67.614,51 86,69 
SKUPINA   34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 17.196,45 859,82 
        UKUPNO 320.000,00 297.128,55 92,85 
         
         

     
                   
Članak 8.    

         

   
Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja i objaviti će 
se na   

 oglasnoj ploči Češkog dječjeg vrtića.     
         
      Predsjednik Upravnog vijeća 
                Kubišta Marija   

 
 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA 
ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA 

SA 21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ČDV KONČANICA 
 

 
Članak 1. 

U Statutu Češkog dječjeg vrtića Končanica, KLASA: 012-03/2009-01/01, URBROJ: 2111/02-04/1-2009-
1 od 26. veljača 2009. godine i Izmjenama i dopunama Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica, u članku 
5. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Natpisna ploča uz puni naziv Vrtića obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika 
Hrvatska.“. 

  

Članak 2. 
Članak 6. Statuta se mijenja  i novi glasi: 

„Članak 6. 
 U radu i poslovanju Vrtić koristi: 
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(1)  jedan (jedan) pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz 
rub ispisan naziv i sjedište Vrtića u u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske i njime se 
ovjeravaju akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti. 

(2) jedan (jedan) pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je kružno ispisan tekst koji sadrži 
naziv i sjedište Vrtića: 
Češki dječji vrtić Končanica 

Česká mateřská škola Končenice, a u sredini Končanica a koristi se za redovno administrativno-
financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje akta iz stavka 1. ovog članka. 

(3) jedan (jedan) štambilj četvrtastog oblika širine 40 mm i dužine 62 mm, koji sadrži naziv i sjedište 
Vrtića i prostor za upisivanje klasifikacijskog i urudžbenog broja, datuma primitka pismena, 
organizacijske jedinice, priloga i vrijednosti, koji se koristi za uredsko poslovanje Vrtića. 

(4)  O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj. 
(5) Ako Vrtić koristi više pečata i žigova iste vrste, svaki od njih ima svoj broj. 

 
  

Članak 3. 
 Članak 60. se mijenja i novi glasi: 

„Članak 60. 

 Odgojno-obrazovni radnici u Vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen 
stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova njege, odgoja, obrazovanja, 
socijalne i zdravstvene skrbi o djeci. (te znati hrvatski i češki jezik u govornom i pisanom obliku). 

  

Članak 4. 

 Ove Izmjene i dopune Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave na oglasnoj ploči Vrtića. 

 
KLASA: 012-03/2009-01/01 
URBROJ: 2111/02-04/1-16- 
Končanica, __________ 2016. godine 
 
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA 
  
 
 
OPĆINA KONČANICA 
VATROGASNA ZAJEDNICA 
    OPĆINE KONČANICA 
 
Broj: 01-2016-1 
Končanica, 02. travanj 2016. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 Sa  17. redovne Godišnje Skupštine Vatrogasne zajednice Općine Končanica, održane dana 02. 
travnja 2016. godine u prostoru Vatrogasnog doma u Šupljoj Lipi, s početkom u 20,00 sati. 
 Nazočni: Josip Husak – predsjednik VZO Končanica, Josip Finek – zapovjednik VZO Končanica, 
Oto Janda – tajnik VZO Končanica, delegati: Kristijan Koči, Emil Finek, Dalibor Žmegač i Slobodan 
Davidović ispred DVD-a Končanica; Milka Zec i Mateš ispred DVD-a Daruvarski Brestovac, Miroslav Uršan, 
Igor Beki i Zdenko Bokun ispred DVD-a Šuplja Lipa, Toni Karniš, Mihael Karniš i Zdešić ispred DVD-a 
Stražanac i Zlatko Bakunić, načelnik Općine Končanica ispred Općine Končanica. 
 Odsutnih članovi Skupštine: članovi DVD-a Daruvarski Brestovac Zdenko Popovački i Mrazek 
Mladen. 
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 Nazočni uzvanici: Željko Mesec – zapovjednik Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske 
županije, Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Dejan Koprek – zamjenik zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Daruvara, Mladen Uršan - predstavnik VZ Grada Daruvara, Josip Hamp ispred 
VZO Sirač te ostali gosti i uzvanici. 
 Prije samog početka intonirana je himna Republike Hrvatske a nakon toga i vatrogasna himna. 
 Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Končanica, Josip Husak, otvara redovnu Skupštinu VZO 
Končanica, pozdravlja nazočne uzvanike i sve članove Skupštine te ostale goste i prije samog prelaska na 
dnevni red poziva sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim preminulim vatrogascima do sada.  
 Nakon minute šutnje predsjednik predlaže slijedeći  

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
1. Otvaranje Skupštine, pozdravna riječ predsjednika, izbor zapisničara i dva       ovjerovitelja zapisnika, 

2.   Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica u 2015. godini; 
a) predsjednika – zapovjednika, 
c) blagajnika, 
d) nadzornog odbora, 

3.  Utvrđivanje programa rada i financijskog plana VZO Končanica za 2017. godinu, 
4.  Rasprava po izvješćima i Programu rada i financijskom planu iz točki 2 i 3. te njihovo usvajanje, 

5.  Pozdravna riječ gostiju, 

6.  Slobodna riječ i završetak rada Skupštine. 
Ovakav dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen. 

 
 AD/1. 
 Predsjednik je kazao kako je ovoj redovnog godišnjoj Skupštini od ukupno 18 izaslanika nazočno 
njih 16, te se mogu donositi odluke. Kako je dio ove točke apsolviran ostaje nam još izbor zapisničara i dva 
ovjerovitelja zapisnika. Za zapisničara predlaže Otu Janda a za ovjerovitelje zapisnika Geler Vencla i Tonija 
Karniš. 
 Kako drugih prijedloga nije bilo predsjednik je prijedlog dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je za zapisničara izabran Oto Janda a za ovjerovitelje zapisnika Vencl Geler i Toni Karniš. 
 
 AD/2.  

Za predsjednika i zapovjednika izvješće je dao je zapovjednik. On je kazao kako je VZO aktivno 
učestvovala u radu VZ BBŽ, koordinacije Daruvar kao i na svim godišnjim skupštinama DVD-a s našeg 
područja. Obilježen je dan vatrogastva - Sv. Florijan odlaskom na svetu misu u Daruvarski Brestovac, 
organiziran je odlazak na memorijalni turnir Franjo Doležal koji je održan u Siraču ali zbog lošeg vremena 
nije bilo takmičenja već samo druženja mladih. VZO Končanica u svojim redovima ima jednog 
profesionalnog vatrogasca koji je zaposlen u JVP Daruvar. VZO Končanica zajedno sa Općinom Končanica 
sudjeluje na uređenju vatrogasnih domova. Naša dva vatrogasca zajedno sa JPV Daruvar organiziraju 
posjet djece predškolske dobi u prostore JVP Daruvar, a sa djelatnicima Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje odlazak u Češku osnovnu školu Josipa Ružičke u Končanici. Od državne uprave za zaštitu i 
spašavanje dobivamo opremu a osobno nam ju dodjeljuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. 
Ta oprema je podijeljena po DVD-ima a jedan dio ostaje u VZO Končanica. VZO Končanica krajem godine 
organizira tečaj za osposobljavanje za ispitanog vatrogasca. Domaćin tečaja je bio DVD Končanica a 
predavači su djelatnici JVP Daruvar, koji imaju ovlasti za održavanje obuke. VZO organizira liječničke 
preglede i šalje 37 vatrogasaca na liječničke preglede. VZO nabavlja dijelove za popravak vatrogasnih 
cisterni a popravak radi zapovjednik VZO Končanica. Osim navedenog zapovjednik se osvrnuo i na 
preventivno djelovanje zaštite od požara. VZO Končanica sastoji se od 4 Dobrovoljna vatrogasna društva. 
U toku prošle godine tečaj za ispitanog vatrogasca završilo je 25 polaznika, s čime smo ponosni. Odrađeni 
su liječnički pregledi. Ostaje nam obnova opreme koja je stara i dotrajala. Opremu popravljaju članovi VZO-
a samostalno a u tome im pomaže i JVP Daruvar. Od intervencija ukupno na našem području u toku 2015. 
godine bilo je 12 intervencija od čega požar na gospodarskom objektu (1), požar motornog vozila (1), požar 
na otvorenom prostoru (3) te tehničke intervencije po pozivu (7). Na kraju izrazio je zadovljstvo sa 
postignutim jer skoro sve što je planirano za 2015. godinu je i izvršeno.   
 Blagajničko izvješće podnio je Oto Janda. On je kazao kako je u toku 2015. godine ukupno prihoda 
bilo 50.799,39 kuna a ukupni rashodi iznosili su 56.713,87 kuna. Razlika je u minusu od -5.914,48 kuna. 
Prijenos iz 2014. godine iznosi ukupno 42.620,63 kuna, što daje ukupni prihod od 36.706,15 kuna od čega 
35.724,62 kuna na žiro-računu a 981,53 kuna u blagajni. 

Ispred Nadzornog odbora izvješće je podnio Franjo Kotrba, koji je kazao kako je Nadzorni odbor 
pregledao financijsko poslovanje te nije naišao na nepravilnosti. Predlaže Skupštini da prihvate izvješća 
zapovjednika i blagajnika. 

Nakon izvješća prešlo se na slijedeću točku. 
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AD/3. 

 Zapovjednik je nazočnima pročitao Plan rada VZO Končanica za 2016 i 2017. godinu. On se sastoji 
od provođenja preventivnih mjera zaštite od požara, sudjelovanjem na svim sastancima Vatrogasne 
zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, aktivnih učešća u intervencijama gašenja požara i spašavanja 
ljudi i imovine, suradnja sa drugim vatrogasnim organizacijama u susjedstvu te sa VZBBŽ, daljnje 
osposobljavanje vatrogasnih kadrova, aktivno raditi sa vatrogasnom mladeži, napraviti zajedničku vježbu 
svih DVD-a, zajedno sa DVD-ima nastojati pomladiti kadrove, obilježavanje svih vatrogasnih proslava, 
poslati na obuku predstavnika za operatera za rad sa vatrogasnom mrežom. Pomoći pri proslavi 120 
godišnjice DVD-a Daruvarski Brestovac, osigurati vatrogasce, pomoć u nabavi nove opreme. 
 Financijski plan za 2017. godinu prezentirao je tajnik Oto Janda. Prijedlog je da se financijski plan 
za 2017. godinu sastoji od 45.000,00 kuna prihoda te isto toliko i rashoda. 
 
 AD/4. 
 Predsjednik je izvješća dao na raspravu.  

Kako rasprave nije bilo na izvješća, predsjednik je izvješća iz točke 2 i Plan rada i financijski plan 
VZO za 2017. godinu iz točke 3. dao na glasovanje i oni su jednoglasno usvojeni.  
 
 AD/5. 

Nazočne je pozdravio Željko Mesec – zapovjednik Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske 
županije. On je kazao kako je prisustvovao rijetkim skupštinama sa ovakovim izvješćem, za što je pohvalio 
osobno zapovjednika. Osvrnuo se na na novi Zakon o udrugama i neprofitnom računovodstvu te kazao 
kako će biti upitno koliko će udruga biti na životu. Nadalje se osvnuo na novu vatrogasnu mrežu. Uputio je 
dopis svim zajednicama za osposobljavanje jednog čovjeka iz svake vatrogasne zajednice za novi sustav 
vatrogasne mreže ali do sada ih se javio samo manji broj. Idući tjedan bit će sjednica OTS-a HVZ-a u 
Bjelovaru a jedna od točaka će biti i Vartonet. Mora se dobiti licenca za Vatronet, kako bi dolazilo do 
manjeg broja zlouporaba. 07. 05. održava se u Zagrebu 140 obljetnica HVZ-a i naša županija treba 
sudjelovati sa 60 vatrogasaca. Nadalje se osvrnuo na novi Zakon o sustavu civilne zaštite, gdje su 
vatrogasci jedan od najznačajnijih čimbenika. Upitno je financiranje vatrogastva. Postavio je pitanje ali na 
njega do sada nije dobio odgovor. Isto tako kazao je kako sa 6  vatrogasnih zajednica na nivou Županije 
nije do sada uspostavio kontakt. Na kraju se zahvalio svima te kazao kako su kontakti VZO Končanica i VZ 
BBŽ dobri i oni trebaju takvi i ostati. 

 Dejan Koprek, zamjenik zapovjednika JVP Daruvar pozdravio je sve nazočne ispred vatrogasaca 
Grada Daruvara. On se osrvrnuo na izuzetno dobru suradnju sa VZO Končanica i njezinim zapovjednikom, 
koji je bio djelatnik JVP Daruvar. Pohvalno se izrazio i na pomoći koju VZO dobiva od Općine. Na kraju je 
predao VZO Končanica maketu za vježbe za vatrogasnu mladež, na čemu mu je zapovjednik VZO 
Končanica najsrdačnije zahvalio. Materijal je kupila VZO Končanica a maketu su izradili djelatnici JVP 
Daruvar bez naknade.  

Josip Hamp, pozdravio je nazočne ispred VZO Sirač. Izrazio je zadovoljstvo što su naša izvješća 
(VZO Končanica i Sirač) dobra. Kazao je kako su rezultati dobrog rada vidljivi na terenu. Isto tako kazao je 
što je dobro da smo ostali skupa u sklopu Grada Daruvara, što se pokazuje najboljim (JVP je suvlasništvo 
Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač i pokriva naše područje).  

Općinski načelnik pozdravio je sve ispred Općine Končanica. Kazao je kako je JVP Daruvar ponos 
ove sredine. Nastavak je to kvalitetnog rada vatrogastva na ovom području. Izrazio je zadovoljstvo što su 
se mladi uključili u vatrogastvo, što znači da ono nastavlja sa radom. Ove godine sredstva treba 
preusmjeriti na opremu. Do sada se ulagalo u domove. Ove godine dogradit će se vatrogasni dom u 
Končanici te završiti uređenje prostora za DVD Daruvarski Brestovac. Na kraju se zahvalio svima koji su na 
bilo koji način sudjeluju u vatrogastvu.  
 
 AD/6. 

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik se zahvalio svim nazočnima i zaključio rad ove 
redovne Skupštine u 21,10 sati. 
 
 
Zapisničar:    Ovjerovitelji zapisnika:    Predsjednik: 
 
____________    1. _________________  ________________ 
/Oto Janda/           /Vencl Geler/           /Josip Husak/ 
 
     2. _________________ 
              /Toni Karniš/ 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 
 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 
PRIJEDLOG ODLUKE 

KLASA: 351-01/16-01/__  
URBROJ: 2111/02-01-16-1  
Končanica, __________ 2016. godine 
 

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13) i članka 
31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), po prijedlogu načelnika 
Općine Končanica, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 17. sjednici održanoj ______________ 
2016. godine donijelo je sljedeću  

 
ODLUKU 

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju 
lokacija odbačenog otpada 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i 
evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Končanica. 

 
Članak 2. 

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web 
stranice Općine Končanica www.koncanica.hr, u za to posebno označenoj rubrici „Obavijest o nepropisno 
odbačenom otpadu“, gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu i 
njegovom dostavom na e-mail: opcina.koncanica@bj.t-com.hr ili poštom na adresu Općina Končanica, 
Končanica 260, 43505 Končanica, o tome izvješćuje službenik nadležan za poslove komunalnog redara, 
koji po prijavi postupa u skladu s pravilima radnog mjesta utvrđenog Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. 

 
Članak 3. 

Općina Končanica će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada putem službenika 
nadležnog za poslove komunalnog redara, koji će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome 
voditi bazu podataka i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih 
počinitelja s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano 
postojanje odbačenog otpada te o tome sastavljati polugodišnja izvješća. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“. 

  
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 
 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
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KLASA: 372-01/16-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-16-1 
Končanica, ______________ 
 

Na temelju članka 6. stavka 5. i članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica ("Službeni glasnik 
Općine Končanica", broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj _____ sjednici održanoj 
__________ 2016. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o  zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Končanica 

 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Končanica (u 
daljnjem tekstu: Odluka), uređuje se način, uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Končanica (u daljnjem tekstu: Općina), te međusobna prava i obveze zakupodavca i 
zakupnika poslovnog prostora, kao i opći uvjeti kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine.  
 

Članak 2. 
Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža 

i garažno mjesto. 
Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim 

dijelom i koristi u tu svrhu. 
Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi 

namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban 
glavni ulaz. 

Garaža je prostor za smještaj vozila. 
Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži. 

 
II. UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM 

Članak 3. 
 Poslovnim prostorom u vlasništvu Općine upravlja Općinski načelnik Općine Končanica (u daljnjem 
tekstu: Općinski načelnik) u skladu sa Zakonom i Statutom. 
 Sukladno Zakonu i statutarnim ovlaštenjima, općinski načelnik u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog 
članka: 

1. odlučuje o davanju poslovnog prostora u zakup, 
2. odlučuje o namjeni poslovnog prostora, 
3. odlučuje o promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora, 
4. odlučuje o zamjeni poslovnog prostora, ovisno od vrijednosti poslovnog prostora, 
5. raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora i imenuje Povjerenstvo za provedbu 

postupka natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje se sastoji od dva člana i predsjednika, 
6. donosi odluku o prihvatu najpovoljnije ponude, 
7. odobrava uređenje poslovnog prostora, 
8. odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i Općine  u poslovni prostor te o prijeboju 

uloženih sredstava zakupnika sa zakupninom,, 
9. odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika, 
10. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora, 
11. odobrava sklapanje novog ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupnikom poslovnog prostora nakon 

isteka ugovora o zakupu, sukladno odredbama Zakona i ove Odluke, 
12. odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa i kupoprodaje poslovnoga prostora. 

 
III. NAČIN DODJELE I ZASNIVANJA ZAKUPA 

Članak 4. 
 Poslovni prostor daje se u zakup na određeno ili neodređeno vrijeme putem javnog natječaja, o 
čemu odlučuje Općinski načelnik odlukom iz članka 3. stavka 2. točke 1. ove Odluke. 
 Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez 
javnog natječaja kada ga međusobno sklapaju Općina i: 
 - Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, 
pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne 
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(regionalne) samouprave, prava osoba čiji je Općina osnivač ili nositelj osnivačkih prava uz uvjet da je to u 
cilju i interesu općega, gospodarskog i socijalnog napretka stanovnika Općine. 
 Interes iz stavka 2. ovog članka utvrđuje Općinsko vijeće Općine Končanica (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće) posebnom odlukom. 
 Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Općina je dužna sadašnjem zakupniku poslovnog 
prostora koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, ili na zahtjev zakupnika, najkasnije 60 dana 
prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na 
određeno vrijeme – ne dulje od 5 godina, osim ako joj je taj poslovni prostor potreban za obavljanje vlastite 
djelatnosti. 
 Zakupnik može podnijeti zakupodavcu pisanih zahtjev za davanje ponude iz stavka 4. ovog članka 
najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen. 
 Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 4. ovog članka najkasnije 30 dana prije isteka 
roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen. U tom 
slučaju, nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora, Općina će raspisati javni natječaj za davanje u 
zakup poslovnog prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznos zakupnine koji je 
ponuđen dosadašnjem zakupniku, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti. 
 

Članak 5. 
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz 
javnog natječaja, iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11 i 
64/15) i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. 
 

Članak 6. 
 Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može se sklopiti s fizičkom i pravnom osobom koja ima 
dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i proračunu Općine, osim ako je sukladno 
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna 
osoba pridržava rokova plaćanja.  
 
IV. UVJETI I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA 

Članak 7. 
 O potrebi davanja poslovnog prostora u zakup Općinski načelnik odlučuje Odlukom o raspisivanju 
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Odluka). 
 Odluka iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži: 

- podatke o poslovnom prostoru (adresa, položaj u zgradi, površina), 
- djelatnost koju je moguće u prostoru obavljati, 
- način provođenja javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda ili licitacijom, 
- početni iznos zakupnine i iznos jamčevine, 
- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup, 
- rok za dostavu ponuda koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja, način 

dostave ponude i rok u kojem će ponuditelji biti obaviješteni o rezultatu natječaja, 
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda odnosno provođenju javne dražbe, 
- rok predaje poslovnog prostora zakupniku, 
- odredbe o zadaćama, sustavu i broju članova povjerenstva za provođenje javnog natječaja, 
- posebne uvjete (npr. obveze uređenja ili rok za početak obavljanja djelatnosti). 

 
Članak 8. 

 Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora (u daljnjem tekstu: javni natječaj) objavljuje se 
na web stranici Općine i oglasnoj ploči Općine, a može se objaviti i u javnom tisku. 
 Tekst javnog natječaja obvezno sadrži uvjete i postupak za davanje poslovnog prostora u zakup u 
skladu sa člankom 7. ove Odluke te sve potrebne podatke potencijalnim ponuditeljima za sudjelovanje u 
natječaju. 
 
V. ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE 

Članak 9. 
 Početni iznos visine zakupnine po m2 prostora, određuje se mjesečno prema vrsti djelatnosti i to za: 
 - poslovni prostor u Končanici     10,00 kn/m2 

 - poslovni prostor u Daruvarskom Brestovcu i ostali   7,00 kn/m2 
Alternativa: 
- uslužne djelatnosti    15,00 kn/m2 

- proizvodne djelatnosti 8,00 kn/m2 
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- otvoreni prostor za uslužne djelatnosti 5,00 kn/m2 

- otvoreni prostor za proizvodne djelatnosti 1,00 kn/m2 

 Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, visina zakupnine za poslovni prostor iz članka 4. stavka 
2. utvrđuje se ugovorom o zakupu ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, a osobito 
doprinosu zakupnika u ostvarenju općega, gospodarskog i socijalnog napretka na području Općine. 
 Početni iznos zakupnine u raspisanom javnom natječaju u slučaju iz članka 4. stavka 6. ove Odluke, 
ne može biti niži od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku ako će se u poslovnom prostoru 
nastaviti obavljanje iste djelatnosti. 
 

Članak 10. 
 Zakupnina za poslovni prostor ugovara se u visini najpovoljnije ponude pristigle na javnom natječaju. 
 

Članak 11. 
 Zakupnik je dužan Općini plaćati zakupninu umanjenu za iznos jamčevine. 
 Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu. 
 

Članak 12. 
 Tijekom trajanja zakupa zakupnina će se povećati ako dođe do promjene tečaja kune u odnosu 
prema EUR-u za više od 10%, a što će se regulirati aneksom ugovora o zakupu. 
 
VI. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Članak 13. 
 Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, Povjerenstvo provodi postupak otvaranja, pregleda i 
odabira ponuda te sastavlja popis podnijetih ponuda za pojedini poslovni prostor. 
 Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati, a nepotpunom ponudom smatrat 
će onu u kojoj se ponuditelj nije očitovao o svim natječajnim uvjetima. 
 

Članak 14. 
 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda, koja uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta, sadrži 
i najveći iznos zakupnine. 
 Sa ponuditeljem koji dostavi najpovoljniju ponudu odnosno sa ponuditeljem koji ostvari pravo 
prvenstva zaključuje se ugovor o zakupu. 
 

Članak 15. 
 Prema kriteriju iz članka 14. ove Odluke, Povjerenstvo predlaže Općinskom načelniku donošenje 
Odluke o izboru najpovoljnije ponude za pojedini poslovni prostor iz javnog natječaja.  
 Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se svim ponuditeljima. 
 Protiv Odluke iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 16. 
 Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija, u bilo kojoj fazi postupka davanja u zakup poslovnog 
prostora, odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine. 
 Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku petnaest dana nakon otvaranja 
ponuda odnosno provođenja usmenog nadmetanja. 
 U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Općinski načelnik može na prijedlog Povjerenstva poslovni 
prostor dati u zakup drugom po redu najpovoljnijem ponuditelju za najviši iznos zakupnine postignute 
natječajem ili raspisati novi natječaj. 
 
VII. UGOVOR O ZAKUPU I PRAVA I OBVEZE ZAKUPNIKA 

Članak 17. 
 U skladu s prijedlogom iz članka 15. ove Odluke i po obavijesti o prvenstvenom pravu na sklapanje 
ugovora iz članka 5. ove Odluke, Općinski načelnik, u ime i za račun Općine, sklapa ugovor o zakupu 
poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Ugovor o zakupu) sa zakupnikom. 
 Ugovor o zakupu obvezno sadrži: 

- podatke o ugovornim stranama, 
- podatke o poslovnom prostoru (mjesto, ulica, kućni broj, položaj u zgradi i površina), 
- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru, obvezu namjenskog korištenja i odredbu o 

načinu promjene djelatnosti, 
- odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi, 
- rok predaje poslovnog prostora zakupniku, 
- vrijeme na koje je ugovor sklopljen, 
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- iznos zakupnine te rokovi plaćanja, 
- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana, 
- odredbu o zabrani davanja poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora u podzakup, odnosno 

odredbu kojom se dozvoljava davanje poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora u 
podzakup, 

- odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima, 
- odredbu o obvezi sastavljanja zapisnika o primopredaji prostora kod zasnivanja i prestanka 

zakupa, 
- ostala međusobna prava i obveze koje proizlaze iz odredbi ove Odluke i zakonskih propisa. 

 Ugovor o zakupu posebno sadrži odredbu o obvezi zakupnika da snosi troškove tekućeg održavanja 
poslovnog prostora i popravaka koji, temeljem zakona, padaju njemu na teret, kao i obvezu zakupnika da će 
se u pogledu ostalih troškova, naročito na zajedničkim dijelovima i uređajima, zajedno s ostalim korisnicima 
poslovnog prostora u zgradi, obratiti Općini i sudjelovati u istima. 
 

Članak 18. 
 Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu koji mora biti potvrđen 
(solemniziran) kod javnog bilježnika. 
 Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku, a potpisuje ga zakupnik i Općinski 
načelnik ili osoba koju Općinski načelnik ovlasti. 
 Ukoliko ponuditelj u roku od 15 dana po primitku odluke iz članka 15. ove Odluke ne zaključi ugovor 
o zakupu ili ne preuzme poslovni prostor smatrat će se da je odustao od ugovora. 
 U slučaju iz stavka 3. ovog članka primijenit će se odredbe članka 16. stavka 1. i 3. ove Odluke. 
 

Članak 19. 
 Općina kao zakupodavac, jedan primjerak sklopljenog ugovora o zakupu obvezno dostavlja 
nadležnoj poreznoj upravi u roku od petnaest dana od njegovog sklapanja. 
 

Članak 20. 
 Prilikom predaje poslovne prostorije zakupniku, sastavlja se zapisnik s podacima o stanju u kojem se 
nalazi poslovni prostor. 
 Zakupnik ne može početi koristiti poslovni prostor prije zaključenja ugovora o zakupu kod javnog 
bilježnika i potpisa zapisnika o primopredaji poslovnog prostora u posjed zakupniku. 
 

Članak 21. 
 Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora na kojem je zasnovao zakup, dati u 
podzakup, osim ako nije drugačije ugovoreno. 
 Iznimno, zakupnik može poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup ali samo na 
temelju posebne suglasnosti Općinskog načelnika uz uvjet da je to u cilju i interesu općega, gospodarskog i 
socijalnog napretka stanovnika Općine, a što se uređuje Ugovorom o zakupu. 
 Na podzakupnika se primjenjuju sva prava i obveze iz ugovora o zakupu zaključenog između 
zakupnika i Općine. 
 Zakupniku iz članka 5. ove Odluke nije dopušteno poslovni prostor na kojem je zasnovao zakup na 
temelju navedenih uvjeta, dati taj poslovni prostor u podzakup. 
 

Članak 22. 
 U slučajevima kada je zakupnik na osnovi pismenog odobrenja Općinskog načelnika, uložio vlastita 
sredstva u zakupljeni poslovni prostor, visina zakupnine će se kroz određeno razdoblje umanjiti za visinu 
uloženih sredstava. 
 U slučaju raskida Ugovora o zakupu otkazom iz članka 21. stavka 1. raniji zakupnik ne ostvaruje 
pravo na povrat uloženih sredstava iz stavka 1. ovog članka. 
 Kada zakupnik bez pismenog odobrenja Općinskog načelnika uloži vlastita sredstva u zakupljeni 
poslovni prostor nema pravo na povrat uloženih sredstava niti na umanjenje ili povrat zakunine. 
 

Članak 23. 
 Općina kao vlasnik poslovnog prostora snosi troškove investicijskog održavanja. 
 Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora kao što su čišćenje, soboslikarski 
radovi, sitniji popravci na instalacijama, stolariji i slično. 
 Zakupnik je dužan plaćati troškove vezane uz korištenje poslovnog prostora (električnu energiju, plin, 
vodu, telefon, internet, vodnu naknadu, komunalnu naknadu, odvoz smeća i druge tekuće troškove) kao i 
troškove vezane uz korištenje zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi 
poslovni prostor po njihovom dospijeću, ako nije drugačije ugovoreno. 



 26 

 
VIII. ROK TRAJANJA I OTKAZ UGOVORA 

Članak 24. 
 Ugovor o zakupu sklapa se na neodređeno ili određeno vrijeme, s vremenskim određenim rokom ili 
rokom odredivim prema nastupu okolnosti od interesa za Općinu. 
 Ugovor o zakupu s rokom odredivim prema nastupu okolnosti od interesa za Općinu sadrži klauzulu 
o obvezi Općine da o nastupu okolnosti, za koje je vezan raskid ugovora, pismeno obavijesti zakupnika 
najmanje šezdeset dana prije prestanka ugovora. 
 

Članak 25. 
 Ugovor o zakupu sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je sklopljen, a 
ugovor o zakupu sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje otkazom s time da ne može prestati prije isteka 
jedne godine od dana sklapanja ugovora. 
 Otkazni rok iznosi 30 dana i otkaz se može dati samo prvoga ili petnaestoga dana u mjesecu ukoliko 
nije ugovorom drugačije utvrđeno zbog specifičnosti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru. 
 

Članak 26. 
 Ugovor o zakupu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati 
u svako doba, ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom, ovom Odlukom ili 
Zakonom. 
 

Članak 27. 
 Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen sukladno ovoj Odluci otkazuje se putem javnog 
bilježnika. 
 
IX. KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA 

Članak 28. 
 Poslovni prostor u vlasništvu Općine može se prodati pravnim i fizičkim osobama po tržnoj cijeni a 
na osnovu provedenog javnog natječaja, prikupljanjem ponuda ili licitacijom, sukladno odredbama Zakona i 
ove Odluke. 
 Na prijedlog Općinskog načelnika sastavlja se popis poslovnih prostora koji su predmet 
kupoprodaje, a utvrđuje ih Općinsko vijeće. 
 Popis poslovnih prostora kupoprodaje javno se objavljuje. 

 
Članak 29. 

 Poslovni prostor u vlasništvu Općine može se prodati sadašnjem zakupniku ili sadašnjem korisniku 
koji nema sklopljen ugovor o zakupu te koji sukladno odredbama ove Odluke i Zakona koristi poslovni 
prostor za dopuštenu djelatnost u najmanjem trajanju od pet godina, izvršava sve obveze iz ugovora o 
zakupu i druge financijske obveze prema Općini, ako Zakonom nije drugačije propisano. 
 Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se Općinskom načelniku odnosno Općinskom vijeću, 
ovisno o tržnoj vrijednosti poslovnog prostora, sukladno posebnim propisima u roku od 90 dana od javne 
objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Općine. 

Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora donosi Općinski načelnik ili Općinsko vijeće ovisno o 
vrijednosti poslovnoga prostora. 

Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnoga prostora iz stavka 3. ovog članka, Općinski načelnik i 
kupac sklopit će u roku od 90 dana od dana donošenja odluke ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora. 

Prodavatelj je dužan primjerak ugovora o kupoprodaji poslovnoga prostora dostaviti nadležnoj 
poreznoj upravi. 
 

Članak 30. 
Podnositelji zahtjeva dužni su uz zahtjev podnijeti dokaze kojima dokazuju svoje pravo kupnje 

poslovnog prostora sukladno odredbama ove Odluke. 
Zahtjev za kupnju obvezno sadrži: 

- ime i prezime odnosno naziv zakupnika/korisnika, mjesto prebivališta odnosno sjedišta i osobni 
identifikacijski broj (OIB), 

- redni broj (oznaka) poslovnog prostora, prema popisu poslovnih prostora, za koji se daje zahtjev za 
kupnju, 

- izjavu o načinu plaćanja kupoprodajne cijene: odjednom ili u mjesečnim obrocima, 
- potvrdu o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini, 
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- javnobilježnički ovjerenu izjavu zakupnika/korisnika o podmirenju svih dospjelih obveza prema 
državnom proračunu,, zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim propisima 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza, 

- javnobilježnički ovjerenu izjavu zakupnika da predmetni poslovni prostor nije dao u podzakup ili na 
temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi. 
Podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev nepotpun, pozvat će se pismenim putem da dopuni zahtjev. 

 
Članak 31. 

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku. 
Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora naročito treba sadržavati: 

a) izjavu kupca kojom dopušta radi osiguranja dugovanog iznosa u korist prodavatelja upis založnoga 
prava radi osiguranja dugovanog iznosa u zemljišnoj knjizi na poslovnom prostoru koji je predmet 
kupoprodaje obročnom otplatom, 

b) u slučaju kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku pod 
uvjetima i u postupku iz članka 29. ove Odluke: 

– odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih 10 godina od dana sklapanja ugovora neće 
prodavati niti na drugi način otuđiti kupljeni poslovni prostor te da dopušta zabilježbu zabrane 
otuđenja u zemljišnoj knjizi. Ovaj rok zabrane otuđenja odnosi se i na sklopljene ugovore o 
kupoprodaji s rokom obročne otplate kraćem od 10 godina, 

– odredbu kojom prodavatelj poslovnoga prostora, u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost u 
roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora, pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine po 
kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana, 

– zabilježbu zabrane otuđenja poslovnoga prostora za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja 
ugovora o kupoprodaji poslovnoga prostora te zabilježbu prava nazadkupnje, u korist prodavatelja. 

 
Članak 32. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 
u vlasništvu Općine Končanica ("Službeni glasnik Općine Končanica", broj 1/05). 
 

Članak 33. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Končanica". 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 
 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 371-01/16-01/ 
URBROJ: 2111/02-01-16-1 
Končanica,  
 
Temeljem članka 51. Zakona o najmu stanova (''Narodne novine'', broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06. –
pročišćeni tekst Zakona) i članka 31. Statuta Općine Končanica (Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
1/15), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj _______ sjednici održanoj ____________. godine, 
donijelo je  

 
ODLUKU 

o davanju u najam stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica 
 

I. OPĆE ODREDBE  
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Članak 1. 
(1) Ovim Odlukom uređuju se:  
1. Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva;  
2. Postupak i tijela za davanje stanova i kuća u najam;  
3. Ugovor o najmu;  
4. Prava i obveze ugovornih strana;  
5. Visina najamnine.  
 
II. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA  

Članak 2. 
(1) Na temelju podnesenog zahtjeva, prava prioriteta te kriterija iz ove Oluke utvrđuje se Lista reda 
prvenstva osoba podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvu Općine Končanica u najam (u daljnjem 
tekstu: Podnositelji).  
 

Članak 3. 
(1) Ukoliko više Podnositelja ima isti broj bodova, prednost se daje Podnositelju koji ima veći broj bodova 
po osnovi prebivanja na području Općine Končanica.  
(2) Ukoliko i po osnovi iz stavka 2. ovog članka više Podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, prednost se 
daje Podnositelju koji ima veći broj bodova po osnovi broja članova obiteljskog domaćinstva.  
 

Članak 4. 
(1) Podnositelji ostvaruju bodove prema sljedećim kriterijima, i to:  
1. Kriterij prebivališta na području Općine Končanica;  
2. Kriterij broja članova obiteljskog domaćinstva;  
3. Kriterij socijalno – zdravstvenog statusa;  
4. Kriterij stambenog statusa.  
 

Članak 5. 
(1) Prema kriteriju prebivališta na području Općine Končanica, Podnositelj za svaku godinu prebivanja na 
području iste ostvaruje 4 boda. Godine prebivanja se utvrđuju prema službenoj evidenciji koju vodi MUP 
(uvjerenjem o prebivalištu).  
 

Članak 6. 
(1) Prema kriteriju broja članova obiteljskog domaćinstva, Podnositelj zahtjeva ostvaruje sam 4 boda, a za 
svakog sljedećeg člana 3 boda.  
 

Članak 7. 
(1) Prema kriteriju socijalno – zdravstvenog statusa, Podnositelj samohrani roditelj ili posvojitelj koji se 
samostalno brine o djeci, pastorcima ili usvojenicima, a prema trajanju izraženom u godinama, ostvaruju 
sljedeće bodove, i to:  
1. do pet godina dobiva 5 bodova za jednog člana, a za svakog daljnjeg člana dobiva jedan 1 bod;  
2. preko pet godina dobiva 10 bodova za jednog člana, a za svakog daljnjeg člana dobiva 2 boda.  
(2) Roditelji ili posvojitelji djece s posebnim potrebama, ostvaruju 15 bodova.  
(3) Podnositelji iz stavka 1. i 2. ovog članka dužni su uz zahtjev za dodjelu stana priložiti uvjerenje 
nadležnog Centra za socijalnu skrb.  
 

Članak 8. 
(1) Osobe bez stana i osobe koje žive kod roditelja, u prostoru koji nije adekvatan u pogledu veličine istog, 
dobivaju 20 bodova.  
 
III. POSTUPAK I TIJELA ZA DAVANJE STANOVA I KUĆA U NAJAM  

Članak 9. 
(1) Stanovi i kuće u vlasništvu Općine Končanica daju se u najam Podnositeljima zahtjeva, na temelju 
konačne Liste reda prvenstva koju utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stanova i kuća u vlasništvu Općine 
Končanica, a odluku o dodjeli najma donosi Općinski načelnik. 
 

Članak 10. 
(1) Općinski načelnik ima sljedeće ovlasti, i to:  
1. Odlučuje o davanju stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica u najam;  
2. Odlučuje o pravu na zamjenu stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica;  
3. Obavlja i druge poslove, a u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.  
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(2) Povjerenstvo za dodjelu stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 
imenuje Općinski načelnik posebnom Odlukom. Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od četiri godine, a 
mora imati najmanje tri člana.  
(3) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:  
1. Pregledava podnesene zahtjeve za dodjelu stanova i kuća i utvrđuje potpunost i ispravnost 
dokumentacije zahtjeva;  
2. Utvrđuje bodove prema kriterijima iz članka 4. ove Odluke, kao i pravo prioriteta prema članku 30. ove 
Odluke;  
3. Utvrđuje redoslijed Podnositelja na Listi reda prvenstva;  
4. Utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva;  
5. Utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva.  
 

Članak 11. 
(1) Stručne i administrativne poslove će obavljati Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica (u daljnjem 
tekstu: JUO), kojem se podnose zahtjevi za davanje stanova i kuća u najam.  
 

Članak 12. 
(1) Zahtjev za davanje stanova i kuća u najam podnosi se JUO na temelju javnog poziva odnosno natječaja 
(u daljnjem tekstu: javni poziv) objavljenog na oglasnoj ploči Općine Končanica te na mrežnim stranicama 
Općine Končanica.  

Članak 13. 
(1) Na osnovu datih podataka, te priloženoj potrebnoj dokumentaciji kojom se dokazuju činjenice od utjecaja 
za bodovanje, a na temelju utvrđenih kriterija iz članka 4. ove Odluke, kao i eventualnog prava prioriteta iz 
članka 30. ove Odluke, boduje se zahtjev odnosno utvrđuje pravo prioriteta.  
(2) Na osnovu obavljenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje redoslijed 
Podnositelja na Listi reda prvenstva, te se utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva.  
 

Članak 14. 
(1) Prijedlog Liste reda prvenstva sadrži sljedeće podatke, i to:  
a) Redni broj;  
b) Ime i prezime Podnositelja;  
c) Ukupan broj bodova iskazan po pojedinačnim kriterijima iz ove Odluke.  
(2) Prijedlog Liste reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Končanica, kao i na mrežnim 
stranicama Općine Končanica. 
 

Članak 15. 
(1) Podnositelj ima pravo prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje.  
(2) Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, putem JUO, u roku od 8 dana od objave Liste reda 
prvenstva.  
(3) Odluka Općinskog načelnika po prigovoru se smatra konačnom.  
 

Članak 16. 
(1) Odluku o davanju stana u najam na temelju Konačne Liste reda prvenstva donosi Općinski načelnik.  
 
IV. UGOVOR O NAJMU   

Članak 17. 
(1) Na temelju Odluke o davanju stana ili kuće u najam sklapa se Ugovor o najmu.  
(2) Ugovor o najmu se sklapa između Općine Končanica (u daljnjem tekstu: Najmodavac) i osobe kojoj se 
stan ili kuća daje u najam (u daljnjem tekstu: Najmoprimac).  
(3) Na uvjete i način sklapanja Ugovora o najmu stana neposredno se osim ove Odluke primjenjuju i 
odredbe važećeg Zakona o najmu stanova.  
 

Članak 18. 
(1) Ugovor o najmu sklapa se u pisanom obliku i mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.  
(2) Ugovor o najmu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju do najviše deset godina, s mogućnošću 
prešutne obnove sukladno odredbama važećeg Zakona o najmu stanova.  
(3) Ugovor o najmu obavezno sadrži sljedeće podatke:  
1. Ugovorne strane;  
2. Opis stana ili kuće, odnosno dijela stana koji se daje u najam;  
3. Visinu najamnine i način plaćanja;  
4. Vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i način na koji će se plaćati;  
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5. Podatke o osobama koje će se zajedno s Najmoprimcem koristiti stanom ili kućom – članovi 
domaćinstva;  
6. Vrijeme trajanja najma;  
7. Odredbe o održavanju;  
8. Odredbe o uporabi zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i zemljišta koje služi 
zgradi;  
9. Odredbe o primopredaji.  
 

Članak 19. 
(1) Ugovor o najmu prestaje na način uređen važećim Zakonom o najmu stanova, ovom Odlukom ili 
Ugovorom o najmu.  
 

Članak 20. 
(1) Najmodavac može otkazati Ugovor o najmu ako se Najmoprimac ili drugi korisnici koriste stanom ili 
kućom suprotno Zakonu o najmu stanova i Ugovoru o najmu, a osobito:  
1. Ako Najmoprimac ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove u svezi sa 
stanovanjem;  
2. Ako Najmoprimac stan ili dio stana ili kuće daje u podnajam, bez dopuštenja Najmodavca;  
3. Ako Najmoprimac ili drugi korisnici ometaju druge Najmoprimce ili korisnike zgrade u mirnom korištenju 
stanom ili poslovnim prostorom;  
4. Ako se stanom ili kućom koristi osoba koja nije navedena u ugovoru o najmu i to za vrijeme dulje od 30 
dana bez dopuštenja Najmodavca, osim u slučaju kad je riječ o bračnom drugu, potomku, roditelju, osobi 
koju je prema Zakonu dužan uzdržavati ili o osobi koja pruža Najmoprimcu ili drugim korisnicima stana ili 
kuće nužnu njegu i pomoć samo dok potreba za nužnu njegu i pomoć traje;   
5. Ako se Najmoprimac ili drugi korisnici stana ili kuće ne koriste stanom za stanovanje, već se njime 
koriste u cijelosti ili djelomično za druge namjene.  
(2) Otkaz se daje u pisanom obliku s obrazloženjem, neposredno uz potpis Najmoprimca ili poštom 
preporučeno s povratnicom.  
(3) Otkazni rok za iseljenje iznosi tri mjeseca, a počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u 
kojem je otkaz primljen.  
(4) Ako Najmoprimac odbije primiti pisani otkaz, otkazni rok počinje teći od dana kada je obavijest o otkazu 
predana pošti.  
 

Članak 21. 
(1) Najmodavac može raskinuti Ugovor o najmu sukladno Zakonu o najmu stanova ako:  
1. Najmoprimac ili drugi korisnici zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade svojom krivnjom 
nanose štetu koju u roku od 30 dana nisu otklonili;  
2. Ako Najmoprimac preinačuje stan ili kuću, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez prethodne pismene 
suglasnosti najmodavca.  
(2) Najmodavac raskida Ugovor o najmu stana u pisanom obliku, s obrazloženjem i rokom iseljenja iz stana 
koji ne može biti kraći od 15 dana.  
 

Članak 22. 
(1) Osim u slučajevima utvrđenim Zakonom, Najmodavac može raskinuti Ugovor o najmu stana ako se 
tijekom trajanja Ugovora o najmu stana utvrdi da je Najmoprimac dao lažne podatke na temelju kojih je 
ostvario pravo na davanje stana u najam, te je Najmoprimac dužan stan predati u posjed Najmodavcu 
slobodan od osoba i stvari u roku od 8 dana od dana raskida Ugovora o najmu.  
 
V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA  

Članak 23. 
(1) Najmodavac predaje Najmoprimcu stan ili kuću u stanju pogodnom za stanovanje.  
(2) Najmodavac i Najmoprimac sastavljaju zapisnik kojim se utvrđuje stanje u kojem se stan ili kuća nalazi 
u vrijeme predaje.  
 

Članak 24. 
(1) Najmoprimac je dužan koristiti se stanom na način da ga čuva od oštećenja.  
(2) Najmoprimac ne smije vršiti preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređajima u zgradi bez 
prethodne pisane suglasnosti Najmodavca.  
 

Članak 25. 
(1) Najmoprimac odgovara po općim propisima za štetu koju on ili korisnici stana prouzroče u stanu ili kući i 
na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.  
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Članak 26. 

(1) Najmoprimac je dužan nakon prestanka najma predati stan ili kuću Najmodavcu u stanju u kojem ga je 
zaprimio uzimajući u obzir promjene do kojih je došlo redovitim korištenjem stanom, osim ako su stranke 
drukčije ugovorile.  
 

Članak 27. 
(1) U slučaju smrti Najmoprimca ili kada Najmoprimac napusti stan ili kuću, njegova prava i obveze iz 
ugovora prelaze na bračnog druga, a ako istoga nema onda na dijete, pastorka ili usvojenika koji je 
naveden u ugovoru, ovisno o njihovu sporazumu.  
(2) Članovi obiteljskog domaćinstva Najmoprimca dužni su izvijestiti Najmodavca o smrti dosadašnjeg 
Najmoprimca ili njegovom iseljenju u roku od 30 dana od smrti ili iseljenja, a u istom roku dužni su 
obavijestiti Najmodavca ako ne žele produžiti ugovorni odnos.  
(3) Ako osobe iz stavka 2. ovog članka ne postignu sporazum o tome tko će preuzeti prava i obveze iz 
ugovora o najmu, protekom roka iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da stan ili kuću koriste bez 
ugovora o najmu stana.  
(4) Promjenom jedne od ugovornih strana ne mijenja se odredba o važenju ugovora.  
 
VI. VISINA NAJMNINE  

Članak 28. 
(1) Za stanove  i kuće koji se daju u najam plaća se najamnina.  
(2) Visina najamnine iznosi ______ kn/m2. 
 

Članak 29. 
(1) Najmoprimac je dužan plaćati najamninu od dana utvrđenog Ugovorom o najmu.  
(2) Najamnina se plaća do 10 - tog u mjesecu za tekući mjesec.  
(3) Najmoprimac koji ne plati najamninu u roku iz stavka 2. ovog članka plaća zateznu kamatu.  
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 30. 
(1) Pravo prioriteta prilikom sačinjavanja Liste prvenstva, bez obzira na ostale kriterije bodovanja iz članka 
4., imaju osobe koje u trenutku donošenja ove Odluke već faktički koriste stan u vlasništvu Općine 
Končanica za stanovanje, a bez valjane pravne osnove, ukoliko po prvom objavljenom javnom pozivu po 
stupanju na snagu ove Odluke podnesu uredan zahtjev za davanje korištenog stana u najam.  
(2) Pravo prioriteta iz stavka 1. ovog članka osobe iz stavka 1. gube u slučaju nepodnošenja pravodobnog 
zahtjeva za davanje korištenog stana u najam po prvom objavljenom javnom pozivu koji će uslijediti nakon 
stupanja na snagu ove Odluke.  
(3) Ugovori o najmu koji su na snazi prestaju istekom roka na koji su sklopljeni ako ugovorom nije drugačije 
uređeno. 
 

Članak 31. 
(1) Na sve situacije koje nisu posebno regulirane ovom Odlukom ili Ugovorom, primjenjuje se izravno 
Zakon.  
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
(3) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje u najam 
stanova i kuće u vlasništvu Općine Končanica („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 9/99 i Izmjene i 
dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova i kuće u vlasništvu Općine Končanica 
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09). 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE KONČANICA 

 
 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
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 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 940-01/16-01/ 
URBROJ: 2111/02-02-16-1 
Končanica,  
 
Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne 
novine'' br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 
152/14), članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 
33/01, 60/01 – vjer. tumač., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 –pročišćeni tekst) i 
članka 31. Statuta Općine Končanica (''Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće 
Općine Končanica je na svojoj ____ sjednici održanoj ___________ 2016. godine, donijelo 
 

O D L U K U 
o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Končanica 

 
I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom uređuje se gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Končanica (nastavno: 
nekretnine), glede: 
- stjecanja, otuđenja i terećenja nekretnina, 
- način otuđenja i provođenje postupka otuđenja nekretnina, 
- ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih prava na nekretninama, 
a koje nije uređeno drugim općim aktima Općine Končanica. 
(2) Ovom Odlukom se ne uređuju postupci davanja u zakupa poslovnih prostora, davanja u najam stanova i 
kuća u vlasništvu Općine Končanica i davanja na korištenje, odnosno zakup javnih površina u vlasništvu 
Općine Končanica, kao niti raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele koncesije ili javno - privatnog 
partnerstva, a koji se uređuju posebnim propisima. 
(3) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje: 
1. ''nekretnina'' označava neizgrađeno ili izgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, javnu 
površinu te druge čestice zemljišne površine zajedno sa svime što je sa zemljištem spojeno na površini ili 
ispod nje pod uvjetom da se nalazi na području Općine i da je Općina nositelj prava vlasništva ili 
izvanknjižni vlasnik ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik ili barem pošteni i samostalni posjednik te 
nekretnine, 
2. ''raspolaganje nekretninom'' označava odluku o dvostranom ili jednostranom pravnom poslu kojemu je cilj 
nekretninu u vlasništvu ili u posjedu Općine prenijeti u vlasništvo stjecatelja (otuđiti je) ili osnovati stvarni 
teret na nekretnini u korist ili na teret Općine ili osnovati pravo građenja u korist nositelja prava građenja, 
3. ''stjecanje nekretnine'' označava odluku o pravnom poslu kojemu je cilj donijeti odluku o stjecanju 
nekretnine u korist Općine ili o izgradnji građevine na vlastitoj nekretnini ili o drugom načinu i obliku 
korištenja ili uređenja nekretnine, 
4. ''građevinsko zemljište'' označava izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje je dokumentima prostornog 
uređenja predviđeno za izgradnju građevine ili za drugi način i oblik korištenja ili uređenja, a nalazi se 
unutar građevinskog područja Općine, 
5. ''poslovni prostor'' označava poslovnu zgradu, ili poslovnu prostoriju, ili garažu u smislu Zakona o zakupu 
i kupoprodaji poslovnoga prostora, pod uvjetom da je Općina nositelj prava vlasništva, ili izvanknjižni 
vlasnik, ili zakoniti, pošteni i istiniti posjednik, ili barem pošteni samostalni posjednik toga poslovnog 
prostora; 
6. ''poljoprivredno zemljište'' označava neizgrađeno zemljište izvan građevinskog područja Općine 
Končanica, kultivirano ili nekultivirano, pod uvjetom da je općina nositelj prava vlasništva, ili izvanknjižni 
vlasnik, ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik, ili barem pošteni samostalni posjednik toga zemljišta. 
(4) Ne smatra se raspolaganjem nekretninom u smislu ove Odluke: 
- potpisivanje elaborata usklađenja i parcelacijskih elaborata, kao i drugih dokumenata kojima se mijenja 
oblik i veličina katastarskih čestica, te drugih dokumenata kojima se vrši uplanjenje određenih građevina, 
- poslovi redovnog održavanja nekretnina. 
 

Članak 2. 
(1) Na temelju odluka Općinskog vijeća, općinski načelnik upravlja imovinom pažnjom dobrog gospodara na 
načelima zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti u interesu stvaranja uvjeta i drugih socijalnih interesa te za 
probitak i socijalnu sigurnost stanovnika Općine. 
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(2) Nekretnina se može otuđiti ili s njom na drugi način raspolagati samo putem javnog natječaja i uz 
naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni ako nije drugačije propisano Zakonom i ovom Odlukom. 
(3) Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina čija pojedinačna vrijednosti ne prelazi 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju nekretnine. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kn općinski načelnik odlučuje najviše do 
1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kn. 
(4) Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđenju nekretnine, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna. 
(5) Stjecanje i otuđivanje nekretnina mora biti planirano u proračunu općine i provedeno u skladu sa 
zakonskim propisima. 
(6) Općinski načelnik odgovoran je za postupanje sa stvarima u vlasništvu Općine. 
(7) U slučaju da je Odluku o raspisivanju natječaja o stjecanju i otuđenju nekretnina donio načelnik, a po 
natječaju vrijednost najpovoljnije ponude prelazi iznos iz stavka 3. ovog članka, odluku o stjecanju i 
otuđenju nekretnina donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 3. 
(1) Prihodi od imovine čine vlastiti izvor financiranja poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga Općine. 
 

Članak 4. 
(1) Za pravne poslove u svezi nekretnina obvezna je pisana forma. 
(2) O vrsti pravnog posla ovisi da li je pisana forma ugovor ili neki drugi pravno valjani akt. 
 

Članak 5. 
(1) Tržišna cijena je najviša cijena ponuđena u postupku javnog natječaja, odnosno usmenog nadmetanja. 
(2) Početnu cijenu u postupku provođenja natječaja utvrđuje nadležno tijelo u odluci o raspisivanju 
natječaja. 
(3) Cijena iz prethodnih stavaka se utvrđuje na temelju prethodno pribavljenog stručnog mišljenja 
ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke, odnosno prema podacima Porezne uprave, polazeći od 
cijene koja se može postići na slobodnom tržištu za nekretninu sličnih osobina s obzirom na kvalitetu, 
lokaciju, namjenu i slično. 
(4) U slučajevima kada je to posebnim zakonima propisano, prodaja, davanje u zakup ili davanje prava 
građenja na nekretninama mogu se realizirati pod komercijalnim ili pogodovanim uvjetima, uključivo i bez 
naknade. 
 

Članak 6. 
(1) Stručne poslove iz ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica. 
 

Članak 7. 
(1) Općina stječe vlasništvo i druga stvarna prava na nekretninama kupnjom, zamjenom, prihvatom dara, 
prihvatom nasljedstva i na drugi način određen zakonom. 
(2) Kupnjom ili zamjenom nekretnina Općina nekretninu može stjecati prihvaćanjem ponude prodavatelja, 
sudjelovanjem u javnom natječaju ili izravnom pogodbom. 
(3) Zaključak o stjecanju nekretnine donosi općinski načelnik uvažavajući posebne interese Općine i tržišnu 
vrijednost nekretnine. 
 
PRODAJA NEKRETNINA 

Članak 8. 
(1) Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine nadležno tijelo iz članka 2. 
ove Odluke donosi: 
- radi privođenja zemljišta namjeni sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, 
- radi pribavljanja sredstava za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, poslovnih i stambenih 
objekata, objekata javne društvene namjene, te drugih kapitalnih ulaganja, 
- radi razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom, ukoliko se radi o nekretnini čije je održavanje 
nesvrsishodno i neracionalno 
- i u drugim opravdanim slučajevima. 
 

Članak 9. 
(1) Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina sadrži: 
- oznaku i površinu nekretnine, 
- početnu cijenu, 
- iznos i način plaćanja jamčevine, 
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- rok zaključenja ugovora, 
- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene, 
- pravo nadležnog tijela da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača i 
- obvezu najpovoljnijeg ponuđača da, pored kupoprodajne cijene, mora platiti i troškove procjene zemljišta i 
objave natječaja, 
- dodatne uvjete ako ocijeni da bi to bilo povoljnije u konkretnoj situaciji. 
(2) Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najviši iznos, ako nije drugačije propisano Zakonom ili 
ovom Odlukom. 
(3) Kada u natječaju sudjeluje dosadašnji zakupnik nadležno tijelo Općine Končanica može odrediti da ima 
pravo prvenstva na sklapanje ugovora, ako zadovolji uvjete natječaja i prihvati najpovoljniju ponudu, te ako 
je u prethodnom razdoblju ispunio sve obveze iz ugovora. 
(4) Pisano očitovanje o prihvaćanju najpovoljnije ponude dosadašnji zakupnik dužan je dostaviti u roku 8 
dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju, te u roku 8 dana od dana dostave očitovanja s 
Općinom Končanica zaključiti ugovor. 
(5) Ukoliko se ne očituje ili izjavi da ne prihvaća najpovoljniju ponudu, ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim 
ponuditeljem u roku 8 dana od dana primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj. 
(6) Dosadašnji zakupnik s kojim je sklopljen ugovor o zakupu nema pravo promijeniti namjenu poslovnog 
prostora određenu u natječaju, bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela Općine Končanica. 
(7) Ako dosadašnji zakupnik postupi suprotno prethodnom stavku, ugovor o zakupu se raskida po sili 
zakona. 
(8) Ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos, a ima nepodmirene obveze prema 
Općini, neće se utvrditi kao najpovoljniji ponuditelj. 
(9) Povjerenstvo ima pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, te ima pravo predložiti nadležnom tijelu Općine 
Končanica poništenje cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja, u kojem slučaju ne odgovara za 
eventualnu štetu ponuditelja. 
(10) U slučaju primitka više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod koje je 
ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene. 
(11) Odredbe stavka 1. ovog članka na odgovarajući način primjenjuju se i na drugim postupcima 
raspolaganja nekretninama. 
 

Članak 10. 
(1) Natječaj se objavljuje u najmanje jednom dnevnom glasilu, oglasnoj ploči te web stranici Općine 
Končanica. 
(2) Natječajni postupak provodi nadležni Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica. 
 

Članak 11. 
(1) Natječaj obvezno sadrži: 
- oznaku površine nekretnine, te eventualne terete i moguće sporove na istoj, 
- početnu cijenu, 
- naznaku o mogućnosti i vremenu uvida u nekretninu koja se prodaje, 
- podatke o opsegu i stanju uređenosti građevinskog zemljišta i namjeni nekretnine, ako je određena, 
- dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu, 
- iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku da se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne 
zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed ne plaćanja kupoprodajne cijene, 
- rok zaključenja ugovora , 
- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene, 
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, 
- potvrda da kandidat nema nikakvih dugovanja prema Općini Končanica, 
- naznaku da će se tabularna isprava za upis vlasništva izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti 
(uključivo i u slučaju obročne otplate), 
- način stjecanja posjeda, 
- uvjete natječaja 
- pravo sudjelovanja u natječaju, 
- rok i način za podnošenje ponuda 
- mjerila za odabir najpovoljnije ponude, 
- obvezu kupca, u slučaju kašnjenja plaćanja obveze, na plaćanje zakonskih kamata, 
- pravo nadležnog tijela da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja, 
- obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, pored kupoprodajne cijene, plati troškove procjene zemljišta i objave 
natječaja, 
- pravo prodavatelja da ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 dana, može 
raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati, 
- posebne uvjete. 
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Članak 12. 

(1) Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda dostavljenih poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s 
naznakom "Ne otvaraj". 
(2) Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 8 niti duži od 30 dana od dana objave natječaja. 
 

Članak 13. 
(1) Prilikom podnošenja ponude plaća se jamčevina. 
(2) Jamčevina iznosi do 10% od utvrđene početne cijene. 
(3) Potvrda o uplati jamčevine ili garancije banke u iznosu potrebne jamčevine da će banka na zahtjev 
Općine isplatiti iznos jamčevine, mora bit dostavljena uz ponudu. 
(4) Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od 
ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. 
(5) Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije jamčevina se vraća u roku ne dužem od 15 
dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu. 
 

Članak 14. 
(1) Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun Općine 
Končanica u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji. Nadležno tijelo Općine Končanica može 
odrediti i dulji rok ako ocijeni da to u konkretnoj situaciji ne bi bilo na štetu Općine. 
(2) Nadležno tijelo Općine Končanica može prihvatiti plaćanje cijene nekretnine u obrocima, te se 
mogućnost i uvjeti obročnog plaćanja navode u tekstu natječaja, uz obračun kamata po zakonskoj stopi. 
(3) Smatra se da je najpovoljniji natjecatelj odustao od ponude ako u roku od 8 dana od dana primitka 
odluke o najpovoljnijem ponuditelju ne potpiše ugovor o zakupu, odnosno kupoprodaji nekretnine. 
(4) Kupac stječe pravo vlasništva i ovlaštenje na uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige nakon što 
plati sve obroke i ispuni sve obveze glede nekretnine. 
(5) U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od 90 dana Općina može raskinuti kupoprodajni ugovor i 
zadržati uplaćenu jamčevinu. 
 

Članak 15. 
(1) Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i još dva člana koje 
imenuje općinski načelnik. 
(2) O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik. 
(3) Zakašnjele, nerazumljive ili ponude na drugi način protivne uvjetima natječaja Povjerenstvo odbacuje 
odnosno iste ne ulaze u njihovo razmatranje. 
 
RAZVRGNUĆE ILI DIOBA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE 

Članak 16. 
(1) Razvrgnuće ili dioba suvlasničke zajednice provodi se putem natječaja ili sudskim putem. 
(2) U slučaju da razvrgnućem suvlasničke zajednice pojedini suvlasnik dobiva u samovlasništvo nekretninu 
čija bi tržišna vrijednost bila manja od njegovog udjela u tržnoj vrijednosti cijele nekretnine, drugi suvlasnik 
mu je dužan isplatiti tu razliku. 
(3) U slučaju da fizička dioba suvlasničke zajednice nije moguća, nadležno tijelo može donijeti odluku o 
prodaji ili zamjeni suvlasničkog dijela. 
 

Članak 17. 
(1) Općina će inicirati postupak razvrgnuća suvlasničkih zajednica fizičkom diobom nekretnina, na 
nekretnini na kojoj se planira gradnja ili rekonstrukcija javno-prometnih površina i drugih gradnja od značaja 
za Općinu, te snositi troškove izrade dokumentacije koja će biti osnova za provođenje parcelacijskog 
elaborata i samog parcelacijskog elaborata. 
(2) Ukoliko fizičku diobu nekretnine iniciraju drugi suvlasnici, oni snose troškove izrade dokumentacije koja 
će biti osnova za provođenje parcelacijskog elaborata i samog parcelacijskog elaborata. 
 
PRAVO SLUŽNOSTI 

Članak 18. 
(1) Nadležno tijelo Općine Končanica može osnovati pravo služnosti na nekretnini sukladno odredbama 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
(2) Stvarna služnost na nekretninama u vlasništvu Općine može se zasnovati: 
- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje povlasne nekretnine, 
- ako se time bitno ne ugrožava normalno korištenje poslužne nekretnine u vlasništvu Općine, 
- ako se Općini isplati odlukom o zasnivanju služnosti utvrđena naknada. 
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(3) Iznos naknade i sadržaj prava služnosti nadležno tijelo Općine Končanica će odrediti posebnim 
zaključkom. 
(4) Ako se služnost zasniva radi postavljanja komunalnih uređaja i instalacija od interesa za Općinu, 
nadležno tijelo može odobriti zasnivanje služnosti za njihovo postavljanje bez naknade. 
(5) O zasnivanju služnosti Općina i predlagatelj zaključuju ugovor. 
 
PRAVO GRAĐENJA I PRAVO DOGRADNJE I NADOGRADNJE 

Članak 19. 
(1) Nadležno tijelo Općine Končanica može na zemljištu osnovati pravo građenja, uz obvezu nositelja prava 
građenja da Općini plaća mjesečnu naknadu u iznosu prosječne zakupnine za takvo zemljište. Nadležno 
tijelo Općine Končanica može odrediti i drugačiji način plaćanja ako ocijeni da bi to bilo povoljnije u 
konkretnoj situaciji. 
(2) Pravo građenja je u pravnom pogledu izjednačeno s nekretninom, a podrazumijeva pravo nositelja 
prava građenja da na nečijem zemljištu (na površini ili ispod nje) ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik 
tog zemljišta dužan je to trpjeti. 
(3) Zgradu koja je izgrađena ili koja će biti izgrađena na zemljištu opterećenom pravom građenja pripadnost 
je tog prava kao da je to pravo zemljište. 
(4) Sadržaj prava građenja i iznos naknade odredit će nadležno tijelo Općine  posebnim zaključkom, 
sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
 

Članak 20. 
(1) Pravo građenja na zemljištu može se ostvarivati trajno ili na određeno vrijeme. 
(2) Nakon isteka roka na koji je uspostavljeno pravo gradnje izgrađeni objekt postaje vlasništvo Općine. 
 
ZALOŽNO PRAVO 

Članak 21. 
(1) Zasnivanje založnog prava (dobrovoljno založno pravo) na nekretninama nadležno tijelo Općine 
Končanica će dozvoliti ako je to u interesu Općine. 
(2) Pod interesom Općine u smislu prethodnog stavka smatra se i interes trgovačkih društava, ustanova i 
drugih pravnih osoba u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine. 
 
ZAKUP ZEMLJIŠTA 

Članak 22. 
(1) Zemljište u vlasništvu Općine može se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog 
korištenja zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno-planskoj dokumentaciji. 
(2) Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih radova bez 
prethodne suglasnosti Općine. 
(3) U zakup se može dati i dio katastarske čestice. 
 

Članak 23. 
(1) Zaključak o davanju zemljišta u zakup, namjeni, trajanju zakupa i iznosu zakupnine donosi nadležno 
tijelo Općine Končanica, nakon čega se zaključuje ugovor o zakupu. 
(2) Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na rok od 10 godina. 
(3) Općina Končanica će raskinuti ugovor o zakupu jednostrano kada zakupnik ne koristi zemljište u skladu 
sa svrhom zakupa, te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni prije isteka vremena trajanja zakupa. 
(4) Općinski načelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika slijedećim osobama: 
- supružniku ili djeci (zakupnikovim usvojenicima i pastorcima), ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, te 
zasnuje radni odnos kod drugog pravnog subjekta, pod uvjetom da nastave obrt iste ugovorene djelatnosti, 
- pravnoj osobi nastaloj promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika, ako su zakupnik, bračni drug 
ili djeca zakupnika jedini osnivači, pod uvjetom da dostave dokaz o pravnom sljedništvu i nastave obavljati 
ugovorenu djelatnost. 
(5) Ugovor će se raskinuti ukoliko zakupnik niti nakon opomene ne plati ugovornu zakupninu, a prema 
posebnoj odluci općinskog načelnika. 
 

Članak 24. 
(1) Ako je predmet zakupa poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Končanica na odgovarajuće načine, 
za isto zemljište, primjenjuju se odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 
 
PRIHVAT DARA ILI NASLJEDSTVA 

Članak 25. 
(1) Darovanjem se stječu nekretnine koje vlasnik bez naknade predaje Općini Končanica. 
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(2) Nasljeđivanjem se stječu nekretnine temeljem rješenja o nasljeđivanju kojem se u ostavinskim 
postupcima Općini uručuje imovina bez nasljednika (ošasna imovina). 
(3) Općina Končanica prihvatit će darovanje i nasljeđivanje, osim u spornim slučajevima, te preuzeti obveze 
koje proizlaze iz prihvaćanja darovanja ili nasljeđivanja. 
 

Članak 26. 
(1) Nekretnine Općina može otuđiti prodajom ili zamjenom, o čemu zaključak donosi općinski načelnik ili 
Općinsko vijeće, zavisno od pojedinačne vrijednosti nekretnine, uvažavajući poseban interes Općine i 
tržišnu vrijednost nekretnine. 
(2) Nadležno tijelo Općine Končanica može donijeti odluku o ustupanju nekretnine bez naknade ili 
darovanju, određenim kategorijama stradalnika Domovinskog rata i državnim tijelima kad se radi o 
posebnim interesima Republike Hrvatske i u ostalim slučajevima kad je to propisano posebnim zakonom. 
(3) Općina može nekretninu prodati izravnom pogodbom samo kad nekretninu stječu Republika Hrvatska i 
jedinica područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine, 
Republike Hrvatske, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju 
općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana i kad je to zakonom ili ovom Odlukom 
propisano. 
 
PRODAJA NEKRETNINA BEZ JAVNOG NATJEČAJA 

Članak 27. 
Zemljište u vlasništvu Općine, tijelo nadležno za raspolaganje može prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez 
provedbe javnog natječaja: 
- osobi kojoj je dio zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom 
dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice; 
- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta 
nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom 
dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da u roku od godine 
dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishodi građevinsku dozvolu, 
-te u drugim slučajevima kad je to predviđeno zakonom. 
 

Članak 28. 
(1) Općina može stupiti u poslovnu suradnju s fizičkom ili pravnom osobom radi optimalnog gospodarenja i 
korištenja nekretninom, odnosno ostvarenja najpovoljnijih rezultata od interesa za Općinu. 
(2) O poslovnoj suradnji odlučuje nadležno tijelo Općine Končanica, a međusobna prava i obveze glede tih 
odnosa uređuju se ugovorom. 
 

Članak 29. 
(1) O javnim dobrima u općoj uporabi na području Općine kao što su parkovi, zelene površine, trgovi, ulice, 
groblja, tržnice, sajmišta i drugim javnim dobrima brine se Općina. 
(2) Općinsko vijeće može povjeriti na upravljanje ili održavanje pojedinog javnog dobra ovlaštenim 
osobama, o čemu će donijeti posebnu odluku. 
 

Članak 30. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
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IZVOD IZ PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU 

Članak 17. 
 Stipendija se dodjeljuje u školskoj godini za dvanaest mjeseci s početkom korištenja od rujna tekuće 
godine. 
 Korisnicima se stipendija za tekući mjesec isplaćuje do 15-og u mjesecu. 
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Članak 18. 

Stipendisti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije koriste stipendiju godinu dana i nakon 
završetka godine dužni su priložiti dokaz o završetku te godine, odnosno potvrdu o upisu naredne godine do 
31. listopada tekuće godine. 

U slučaju postojanja "dekanskog roka" u studenom ili prosincu tekuće godine i student se po 
položenim ispitima upiše u narednu godinu, priznat će mu se redovan upis. 

Ako korisnik uvjetno upiše školsku godinu dužan je do 1. ožujka slijedeće godine priložiti dokaze o 
redovnom upisu. 
 
 
 
 

Članak 19. 
 Korisnik može ostvariti pravo na mirovanje isplate stipendije ako nije upisao narednu školsku godinu 
zbog: 

- duže i teže bolesti, 
- smrti člana uže obitelji, 
- ratnih okolnosti, 
- ročenja u HV, 
- više sile (potres, poplava, i sl.), 
- drugih opravdanih razloga. 
Nakon podnesenog zahtjeva i odgovarajućih dokaza korisnika stipendije, Općinsko vijeće Općine 

Končanica utvrđuje mirovanje isplate stipendije. 
Mirovanje isplate stipendije može trajati jednu školsku godinu. 
 

 
Članak 20. 

Pravo na isplatu stipendije prestaje 31. kolovoza naredne godine u odnosu na godinu stjecanja 
stipendije. 
 

Članak 21. 
Dodijeljena stipendija je nepovratna pod uvjetom da su izvršene obveze regulirane Ugovorom, te 

korisnik nakon završetka studija radi ili prebiva na području Općine Končanica, dvostruko vremena koliko je 
primao stipendiju. 

Općinsko vijeće Općine Končanica može zbog opravdanog razloga korisnika stipendije osloboditi 
obveza iz prethodnog stavka ovog članka. 

Korisnik je dužan vratiti odmah i u cijelosti primljeni iznos stipendije ako se nakon završetka 
školovanja zaposli izvan područja Općine Končanica i odjavi prebivalište sa područja Općine Končanica. 

Korisnik stipendije je dužan u cijelosti vratiti cjelokupni iznos stipendije jednokratno ili u obrocima od 
12 mjeseci, ako ne završi školovanje, uz važeće postojeće kamate kod Hrvatske narodne banke, što će se 
regulirati ugovorom. 
 

Članak 22. 
 Općina Končanica će jednostrano raskinuti Ugovor ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen 
za kazneno djelo. 
 Ako se ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke i dokumente prilikom odobravanja ili 
za vrijeme isplate stipendije, a da je to bitno utjecalo na stanje njegovih prava i obveza iz Ugovora, Općina 
Končanica će jednostrano raskinuti Ugovor. 
 U slučaju raskida Ugovora prema stavku 1. i 2. ovog članka, korisnik je dužan odmah i u cijelosti 
vratiti stipendiju uvećanu za kamate, važeće kod Hrvatske  narodne banke, u navedenom razdoblju. 
 

Članak 23. 
 Osiguranje stipendije za obveze studenata solidarno odgovaraju roditelji studenata koji svojim 
potpisom prihvaćaju obveze utvrđene Ugovorom. 
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Dana 25.04.2016. godine grad/opæinu KONÈANICA pogodila je elementarna nepogoda mraz. 
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