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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/18-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-18-2 
Končanica, 22. ožujak 2018. 
 
 Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13 i 1/18) i članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 2/13 i 1/18), sazivam 
 

6. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 29. ožujak (četvrtak) 2018. 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 Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Končanica, 

2. Razmatranje po prijedlogu Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 
2017. godinu, 

3. Razmatranje po prijedlogu donošenja Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Končanica, 

4. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva 
za mjesne odbore, 

5. Razmatranje po prijedlogu za donošenjem Odluke o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica, 

6. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu, 
7. Razmatranje po prijedlogu izrade Plana gospodarenja otpadom na području Općine Končanica za 

razdoblje 2017.-2022. godine, 
8. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2017. godini, 
9. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2017. godini, 
10. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška sredstava ostvarenih 

od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu, 
11. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, radova 

i usluga jednostavne vrijednosti, 
12. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, 
13. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, 

članovima Općinskog vijeća, povjerenstava, komisija, odbora i drugih radnih tijela Općinskog 
vijeća, 

- Aktualni sat  
Materijali za sjednicu dostavljaju se pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. dnevnog reda, 

dok će se točke 12. i 13. pojasniti na samoj sjednici, a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica 
www.koncanica.hr.  

Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 5. 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 
          Zdenko Popovački 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/18-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, 12. veljača 2018. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 5. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 12. veljače 2018. godine 
u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18:00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Bušić Želimir i Jaroslav Koči - potpredsjednici, 
Čović Ivana, Finek Franjo, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina Saša, 
Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Odsutnih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 
načelnika, Franjo Berečki – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Marija Kubišta – 
vijećnica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica, 
novinari NIU „Jednota“ iz Daruvara i Radio Daruvara i Saša Tesar kao građanin. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u VII 
sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te kazao kako su ovoj sjednici nazočni svi 
izabrani vijećnici te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje zapisnik sa 4. sjednice na 
raspravu. Isti je usvojen bez primjedbi. Nakon toga predložio je slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

14. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Općine Končanica, 
15. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica, 
16. Razmatranje po prijedlogu za izmjenom datuma obilježavanja Dana Općine Končanica, 
17. Razmatranje po prijedlogu Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanjem miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica, 
18. Razmatranje oko izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, 
19. Razmatranje te usvajanje završnog izvješća o utrošku sredstava za ublažavanje posljedica od 

elementarne nepogode-suše u 2017. godini, 
20. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog nove osnovice za obračun plaća zaposlenih u 

Češkom dječjem vrtiću Končanica, 
21. Razmatranje te usvajanje Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada za 2018. godinu, 
22. Razmatranje te usvajanje Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu 
23. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu civilne zaštite na području Općine Končanica u 

2016. godini, 
24. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2018. g. 
25. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Končanica za razdoblje od 2018.-2021. godine, 
26. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2016. godinu na području Općine Končanica, 
27. Razmatranje po otpisu spornih potraživanja na ime komunalne naknade iz prethodnih godina, 
- Aktualni sat 
Predsjednik je predložio dopunu dnevnog reda sa jednom točkom te predlaže slijedeći dopunjeni 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

a. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Općine Končanica, 
b. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica, 
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3.   Razmatranje po prijedlogu za izmjenom datuma obilježavanja Dana Općine Končanica, 
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanjem miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica, 
5. Razmatranje oko izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, 
6. Razmatranje te usvajanje završnog izvješća o utrošku sredstava za ublažavanje posljedica od 

elementarne nepogode-suše u 2017. godini, 
7. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog nove osnovice za obračun plaća zaposlenih u 

Češkom dječjem vrtiću Končanica, 
8. Razmatranje te usvajanje Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada za 2018. godinu, 
9. Razmatranje te usvajanje Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu 
10. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu civilne zaštite na području Općine Končanica u 

2016. godini, 
11. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2018. g. 
12. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Končanica za razdoblje od 2018.-2021. godine, 
13. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2016. godinu na području Općine Končanica, 
14. Razmatranje po otpisu spornih potraživanja na ime komunalne naknade iz prethodnih godina, 
15. Razmatranje te usvajanje Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine, 
- Aktualni sat  

 Predsjednik je pojasnio dopunu dnevnog reda a radi se vezano za usvajanje Strategije razvoja Općine 
Končanica za razdoblje do 2020. godine, koja je predložena odmah nakon dostave saziva vijećnici, a nacrt 
konačne verzije vijećnici su dobili naknadno.  

Isto tako dostavljen je prijedlog dopuna dnevnog reda od strane nezavisnih vijećnika koja se odnosila 
na dvije točke i to; na izmjenu Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika te izmjenu 
Odluke o visini naknade predsjedniku vijeća, članovima vijeća, komisija, odbora i drugih radnih tijela 
Općinskog vijeća. Nakon izvršenih konzultacija nezavisni vijećnici odustali su od svog prijedloga dopune 
dnevnog reda. 
 Kako dopuna više nije bilo, predsjednik je predloženi dopunjeni dnevni red dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen. 
 

1. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Općine Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta sa 

obrazloženjem izmjena i dopuna dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o usklađenju sa 
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

Predsjednik je kazao kako je navedeni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Končanica 
razmatrala i Komisija za Statut i poslovnik, koja se složila sa prijedlogom izmjena i dopuna Statuta. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Statuta 
Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Končanica 
 

2. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je službenik Oto Janda. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. U skladu sa usklađenjem Statuta potrebno 
je bilo uskladiti i odredbe Poslovnika. 

Predsjednik je kazao kako je navedeni prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Končanica razmatrala Komisija za statut i poslovnik, koja se složila sa prijedlogom izmjena i dopuna 
Poslovnika. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene  

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica 
 

3. Razmatranje po prijedlogu za izmjenom datuma obilježavanja Dana Općine Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Jako dugo nismo obilježili dan Općine. 

Zadnje obilježavanje je bilo kada je bilo 100 godina blagoslova crkve odnosno 08. 12.. Od tada još jedne 
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godine smo obilježili dan Općine. Mnogi smatraju da je to kasno. Prvobitni dan Općine bio je 19. 04. kada je 
konstituirano 1993. godine Općinsko vijeće Općine Končanica. Daje na razmišljanje, da se dan Općine veže 
na neki događaj. Prijedlog je bio da to bude 15. 08. kada se održavaju Končenačke hody. Nezgodan je to 
datum, s obzirom da je ljeto i godišnji odmori su. Ove godine domaćini smo održavanja žetvenih svečanosti 
koje će se održati u srpnju tako da Končenačke hody neće se održati 15. 08. već 27. 10.. Na taj način 
upotpunjuje se dan Općine sa kulturnim i sportskim događanjima. Da li to ostaviti za taj datum ili neki drugi.  

Predsjednik je kazao kako bi dan Općine trebalo vezati uz određeni datum. 
Zamjenik načelnika Franjo Berečki predložio je da se navedeni dan Općine veže uz 

Končenačke hody, jer su tu sportski i kulturni događaji. Problem je jedino datum. 
Nakon kraće rasprave većina se složila da se vežemo uz Končenačke hody. Ove godine to će 

biti 27. 10. 2018. godine. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog održavanja dana Općine 

Končanica u 2018. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 
Zaključak o obilježavanju dana Općine Končanica u 2018. godini 

 
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanjem miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga 

prikupljanjem miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovu Odluku trebalo je donijeti do kraja siječnja ove 
godine. Neke stvari u Odluci ostale su nedorečene a vezano za davatelja usluge zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Dodatno uz kantu za miješani komunalni otpad 
potrebno će biti nabava još dodatnih kanti i/ili vreća. Odlukom su propisani uvjeti i način pružanja 
komunalnih usluga. Cijena usluge zbrinjavanja će biti vjerojatno veća od dosadašnje. Isto tako svaki korisnik 
usluge dat će izjavu o načinu korištenja javnih usluga. 

Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik. On je kazao kako komunalno poduzeće nije 
izradilo konačan prijedlog Odluke, koji bi se primijenio na grad Daruvar i sve četiri Općine. Sve ovisi o 
većinskom vlasniku odnosno gradu Daruvaru. Ova Odluka doživjet će određene izmjene. Zeleni otoci ostaju 
ali oni se zloupotrebljavaju, švašta se baca u njih. Postavili smo kamere u centru Općine i sada više nema 
nekontroliranog odlaganja. Isto tako morat ćemo postaviti kamere i kod groblja u Končanici i drugdje gdje 
bude potreba a radi uvođenja reda. Sada se komunalni otpad odlaže na odlagalište „Cerik“. Uputili smo svoj 
prijedlog prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano da dodatne kante za razvrstavanje 
otpada. 

Vijećnik Milouš Koči upitao je da li slijede kazne ako mi ne usvojimo ovakvu odluku, na što je 
dobio potvrdan odgovor. 

Predsjednik je kazao kako će doći do smanjenja miješanog komunalnog otpada budući će se 
pristupiti razvrstavanju. Predlaže da se nabave i kante za komunalni otpad manjeg obujma odnosno od 80 
litara. 

Nakon kraće rasprave, u kojoj su sudjelovali svi vijećnici, predsjednik je prijedlog Odluke o 
načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Končanica, dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica 

 
5. Razmatranje oko izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Svi vijećnici zajedno sa sazivom dobili su 
prijedlog usklađenja koeficijenta za obračun plaće. Radi se samo o usklađenju koeficijenta između stručnog 
suradnika i višeg referenta za financije i računovodstvo. Do sada je koeficijent za višeg referenta za financije i 
računovodstvo bio 1,55 i predlaže se njegovo izjednačavanje sa koeficijentom stručnog suradnika koji iznosi 
1,61, a sve to budući od 01. 03. zapošljava se Pročelnik. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika dao na glasovanje i on je sa 11 glasova „ZA“ 
i 1 glasom „UZDRŽAN“ usvojen te je donesena 

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
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6. Razmatranje te usvajanje završnog izvješća o utrošku sredstava za ublažavanje posljedica od 

elementarne nepogode-suše u 2017. godini 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica i ujedno član Povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Izvješće o utrošku dobivenih sredstava iz državnog proračuna za 
ublažavanje posljedica od elementarne nepogode-suše u 2017. godini, dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Ukupna šteta na obrtnim sredstvima iznosila je 3.816.627,85 kuna a dbili smo iznos obeštećenja od 
94.902,00 kuna sa točnim iznosom po prijaviteljima, koji smo i tako raspredili. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o utrošku sredstava za 
ublažavanje posljedica od elementarne nepogode-suše u 2017. godini dao na glasovanje i on je sa 11 
glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽAN“ usvojen te je donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku dobivenih sredstava za ublažavanje šteta 
od elementarnih nepogoda 

 
7. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog nove osnovice za obračun plaća zaposlenih u 

Češkom dječjem vrtiću Končanica 
Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno predsjednica Upravnog 

vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Prijedlog odluke o povećanju osnovice sa sjednice Upravnog vijeća 
ČDV Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Upravno vijeće predlaže povećanje osnovice za 
obračun plaće sa 2.600,00 kuna na 2.860,00 kuna. Time se plaće vraćaju u zakonske okvire. 

Vijećnik Mladen Herout upitao je koliko ima plaću ravnateljica. 
Marija Kubišta, županijska vijećnica, kazala je kako plaća ravnateljice iznosi oko 6.000,00 

kuna. 
Općinski načelnik je kazao kako navedeno povećanje ne mijenja visinu sredstava predviđenih 

Proračunom za 2018. godinu. Prema riječima ravnateljice oni se pokrivaju iz tih sredstava. 
Kraće pojašnjenje oko financijskog plana ČDV Končanica za 2018. godinu dao je Oto Janda, 

službenik Općine Končanica. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog davanja suglasnosti na 

prijedlog nove osnovice za obračun plaća zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći  

Zaključak o davanju suglasnosti na povećanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u 
Češkom dječjem vrtiću Končanica 

 
8. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada za 2018. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog Programa utroška sredstava od 

naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2018. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Navedena sredstva za 2018. godinu predviđena su u iznosu od 60.000,00 kuna i predviđaju se za 
utrošak prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica 
za 2018. godinu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa utroška sredstava 
od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općien Končanica za 
2018. godinu dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen  

Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru Općine Končanica za 2018. godinu 

 
9. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog Programa utroška srestava šumskog 
doprinosa za 2018. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj program predviđen je u iznosu od 
21.000,00 kuna za 2018. godinu i isti se predlaže utrošiti po Programu održavanja komunalne infrastrukture za 
2018. godinu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2018. godinu dao na glasovanje i on  je jednoglasno usvojen te je donesen 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Končanica za 2018. 
godinu 
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10. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu civilne zaštite na području Općine Končanica 

u 2017. godini 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Analize stanja u sustavu civilne zaštite 

Općine Končanica u 2017. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Analizom su obuhvaćene 
aktivnosti koje su se dešavale u 2017. godinu sa financijskim pokazateljima a vezane su bile uz sustav civilne 
zaštite Općine Končanica. U toku 2017. godine imenovan je novi Stožer CZ, s obzirom da su bili lokalni 
izbori. Imenovani su povjerenici i njihovi zamjenici. Osim navedenog tu su i ostale pravne osobe od interesa 
za sustav civilne zaštite. Ukupno su planirana sredstava za 2017. godinu bila su od 382.000,00 kuna a 
ostvarena su u iznosu od 323.188,20 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Analize stanja u sustavu 
civilne zaštite na području Općine Končanica u 2017. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena 

Analiza stanja u sustavu civilne zaštite na području Općine Končanica u 2017. godini 
 

11. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2018. 
godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 

Općine Končanica za 2018. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Plan se sastoji od revidiranja 
članova Stožera, Povjerenika i njihovih zamjenika ukoliko bude potrebno. Isto tako i u Planu su navedene 
ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. Planirano je i jedno okupljanje postrojbe opće 
namjene. Ukupno planirana sredstva za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 401.000,00 kuna dok se za 
2019. godinu planira u iznosu od 366.000,00 kuna kao i za 2020. godinu. U toku 2018. povećana su sredstva 
vezano uz vatrogastvo (servisiranje auto ljestve JVP Daruvar kao suvlasnici). U toku  

Kako po ovoj toki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana razvoja sustava civilne 
zaštite Općine Končanica za 2018. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2018. godinu 
 

12. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 
Končanica za razdoblje 2018.-2021. godine 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite Općine Končanica za razdoblje 2018.-2021. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Ovim smjernicama obuhvaćeno je razdoblje od 4 godine. Kao i u prethodnim dokumentima, i ovim 
se predviđa sve što je planirano planom jedino je kroz razdoblje od 4 godine. Financijski plan se ne  mijenja u 
odnosu na Plan razvoja za 2018. godinu odnosno predviđaju se sredstva i to za 2018. godinu u iznosu od 
401.000,00 kuna dok se za 2019., 2020. i 2021. godinu predviđaju sredstva od 366.000,00 kuna po godini. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za razdoblje 2018.-2021. godine dao na glasovanje i on 
je jednoglasno usvojen te su donesene 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za razdoblje 
2018.-2021. godine 

 
13. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2017. godinu na području Općine Končanica 

Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 
2017. godinu na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Uslugom zbrinjavanja 
komunalnog otpada na području Općine Končanica obuhvaćeno je 701 kućanstvo i 36 poslovnih subjekata. 
Sakupljanje se vrši dva puta mjesečno odnosno svakih 14 dana. Ukupno je u toku 2017. godine sakupljeno 
240.040,00 kg miješanog komunalnog otpada. Izvršeno je sakupljanje i glomaznog otpada, čime je skupljeno 
ukupno 2.747 kilograma glomaznog otpada koje je zbrinuto na odlagalište „Johovača“ u Velikoj Mlinskoj 
(grad Garešnica). Isto tako imat ćemo do kraja ožujka i naše izvješće o gospodarenju otpadom, u koje će biti 
uključeno i ovo izvješće „Darkom“-a d.o.o. Daruvar. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. 
Daruvar za 2017. godinu na području Općine Končanica dao na glasovanje i ono je jednoglasno 
usvojeno te je donesen slijedeći 
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Zaključak o usvajanju izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. na području Općine Končanica 
u 2017. godini 

 
14. Razmatranje po otpisu spornih potraživanja na ime komunalne naknade iz prethodnih godina 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je kazao kako su krajem 2017. godine pokrenuti 
ovršni postupci vezano za dugovanje na ime komunalne naknade iz prijašnjih odluka. Postavlja se problem 
naplate iz 2014. godine. Ukupni iznos spornih potraživanja iz 2014. godine na ime komunalne naknade iznosi 
ukupno 4.315,00 kuna. Jedan dio će se naplatiti a jedan dio ne. Predlaže da se donese odluka o otpisu 
potraživanja koja se neće moći naplatiti iz 2014. godine. I u toku ove godine nastavit će se sa ovrhama a 
vezano uz sva sporna potraživanja (komunalna naknada, komunalni doprinos i ostalo). 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog o otpisu spornih 
potraživanja na ime komunalne naknade iz 2014. godine dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 
te je donesena 

Odluka o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade iz 2014. godine 
 

15. Razmatranje te usvajanje Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Finalnu verziju Strategije razvoja Općine Končanica 

do 2020. godine dobili su vijećnici koji imaju svoj e-mail a više primjeraka bilo je kopirano. Strategija nam je 
važna za kandidiranje svih daljnjih projekata kako Općine tako i svih ostalih subjekata s područja Općine 
Končanica. Strateški je to dokument. Njime su opisani ciljevi i mjere daljnjeg razvoja Općine Končanica. Na 
navedenoj izradi Strategije radila je grupa, koja je bila sastavljena od dvadesetak osoba iz svih područja 
djelovanja s područja Općine Končanica. Predlaže da se usvoji Strategija kao strateški dokument Općine 
Končanica. 

Kako po ovoj točki rasprave nije bilo, predsjednik je prijedlog Strategije razvoja Općine 
Končanica za razdoblje do 2020. godine dao na glasovanje i ona je jednoglasno usvojena te je donesena 

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine 
 

- Aktualni sat  
Općinski načelnik zamolio je vijećnike koji nemaju sandučić da ih nabave i postave, jer kod 

raznosa saziva može doći do gubitka materijala.  
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je da li je moguće da Općina Končanica osigura štandove za 

svoje OPG-ove kod većih proslava (Dožinky, Končenačke hody). 
Općinski načelnik je kazao kako Općina ima svojih 10 štandova samo treba dogovoriti sa 

organizatorom proslava.  
Vijećnica Marija Kubišta, županijska vijećnica kazala kako je raspisan javni poziv za 

kreditiranje proljetne sjetve, sa subvencijom kamata. Ugovor je potpisan sa 5 banaka. Ujedno je upitala 
načelnika da li ima kakva saznanja vezano za rekonstrukciju državne ceste D5. 

Općinski načelnik je kazao kako Hrvatske ceste ne pokreću postupak. Nešto je nedorečeno. 
Prema saznanjima radovi bi trebali početi u 9,10 mjesecu 2018. godine. Problem je bio jednog dijela državne 
ceste (između ribnjaka) koja nije bila niti ucrtana a zemljište u privatnom vlasništvu. 

Vijećnik Milouš Koči upitao je da li ide kružni tok u centru ili proširenje ceste. Isto tako vezano 
za obitelj Malek, potrebno im je proširenje. Da li postoji mogućnost otkupa zemljišta od župnog dvora. 

Općinski načelnik je kazao kako je kružni tok najpovoljniji, smanjuje se brzina, jer svako malo 
imamo izlijetanja vozila. Nema prijedlog kružnog toka, vidio ga je u Hrvatskim cestama u Bjelovaru. Vezano 
za otkup zemljišta od župnog dvora nije moguće, jer ta iskustva smo imali sa gradnjom sportske dvorane. 
Upoznao je nazočne sa projektima koje ćemo kandidirati prema otvorenim natječajima, tako ćemo prema 
MRRFEU kandidirati dva projekta – Uređenje društvenog doma u Dar. Brestovcu – 1.etapa, drugi projekt je 
dovršetak u Dar. Brestovcu, te proširenje prostora DVD-a Končanica, treći projekt je uređenje prostora 
Općine Končanica a u Ministarstvo graditeljstva kandidirat ćemo led rasvjetu. Isto tako sklopljen je ugovor 
vezano za mogućnost programiranja rada javne rasvjete (38.000,00 kuna) a da ne moramo raditi izmiještanje 
ormarića iz trafostanica. 

 
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se 

svima na konstruktivnom radu te zaključio rad ove 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 19:31 
sati. 
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       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 5. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini Končanica. 

 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 363-01/18-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-18-2 
Končanica, ___ ožujak 2018. 
 

Na temelju članka 30. stavka 7. i članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17), članka 4. stavka 1. i 2. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom 
(„Narodne novine“ br. 50/2017), članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, 
broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica donosi  na 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana ____ 
ožujka 2018.godine, sljedeću  
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Končanica 
(u daljnjem tekstu: ''Odluka'')  

 
Članak 1. 

U Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, 
broj 1718), u članku 6. stavku 1. iza dijela rečenice „osim spremnika“ dodaje se dio rečenice „za miješani 
komunalni otpad“ te se nastavlja rečenica.  

 
Članak 2. 

U članku 7. stavak 5. se briše. 
 Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.. 

 
Članak 3. 

 U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
“Cijenu obvezne minimalne javne usluge određuje davatelj usluge te ju objavljuje na svojoj web 

stranici. “ 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 
Članak 4. 

 U članku 22. stavku 1. iza riječi “prigovara” dodaje se dio rečenice “na način pružanja javne usluge” 
te se nastavlja rečenica. 
 

Članak 5. 
 U članku 24. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
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“Općina Končanica dužna je voditi popis korisnika usluge u čije ime je preuzela obvezu plaćanja 
cijene za javnu uslugu koji sadrži sljedeće podatke: korisnik usluge, obračunsko razdoblje, cijena za javnu 
uslugu koju je Općina platila davatelju javne usluge.”. 
 

Članak 6. 
 U članku 25. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i tablica, kako slijedi: 

“Lokacije zelenih otoka u Općini Končanica te otpad koji se na pojedinim lokacijama prikuplja: 
Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i otpadnih baterija 

Lokacije „Zelenih otoka“ Broj postavljenih spremnika 
 papir metal staklo plastika Tekstil i 

otpadne 
baterije 

Končanica 337 1 - 1 1 1 +1 
Daruvarski Brestovac 
180 

1 - 1 1 - 

Šuplja Lipa 28 1 - 1 1 - 
Dioš 68/A 1 - 1 1 - 
Stražanac 66 1 - 1 1 - 
Imsovac 67 1 - 1 1 - 
 

Članak 7. 
 U članku 26. stavku 1. iza riječi „bez naknade“ dodaje se dio rečenice „u manjoj količini,“ te se 
nastavlja rečenica. 
 Stavak 2. briše se. 
 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. 
 

Članak 8. 
 Članak 29. briše se. 
 

Članak 9. 
 U članku 30. stavci 1., 2. i 3. brišu se. 
 Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 1., 2. i 3.. 

 
Članak 10.  

 U članku 33. stavak 4. briše se. 
 

Članak 11. 
 U članku 36. stavku 1. kraj rečenice „do 1. veljače 2019. godine.“ zamjenjuje se i novi glasi: „do 1. 
studenoga 2018. godine.“. 
 

Članak 12. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 
             Zdenko Popovački 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 
 OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA: 363-02/18-01/03 
URBROJ: 2111/02-02-18-1 
Končanica, 15. veljača 2018. 
 
 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 
73/17) i članka 50. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18),  Općinski načelnik 
Općine Končanica dana 21. veljače 2018. godine donosi 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2017. godinu 

 
1. UVOD 

Plan gospodarenja otpadom na području Općine Končanica prihvaćen je 30. ožujka 2010. godine na 6. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Končanica, a u skladu sa Zakonom o otpadu. 

Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 
73/17), Općina Končanica u obvezi je donošenja novog Plana gospodarenja otpadom na razdoblje od 6 godina, a upravo u 
toku javni uvid  u nacrt novog Plana gospodarenja otpadom na području Općine Končanica za naredni period od 6 godina, 
u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. U proceduri smo ishođenja mišljenja o ocjeni potrebe izrade 
strateške studije utjecaja na okoliš. 

Općina prirodno-geografski pripada prostoru Panonske (i peripanonske) megaregije, makroregiji Zavale 
sjeverozapadne Hrvatske te se nalazi na istočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Općina obuhvaća prostor praktički jedne karakteristične geografske cjeline pleistocenskih ravnjaka i doline Ilove, 
sa počecima podbrđa Papuka u istočnom dijelu. Relativno je kompaktna, blago izdužena u smjeru jugozapad-sjeveroistok, 
postavljenim paralelno sa dolinom Ilove i obroncima Papuka. 

Prometno gledano nalazi se između najznačajnijih prometnih pravaca i to Posavskog i Podravskog koridora, te 
poprečnih koridora Srednja Europa-Jadran i Podunavlje-Jadran. 

Končanica je sjedište današnje općine u čijem je sastavu devet (9) naselja. Zauzima površinu od 8.361 ha (3,10% 
površine Bjelovarsko-bilogorske županije), koju naseljava 2.360 stanovnika. 

Općina obuhvaća područje naselja: Boriš, Brestovačka Brda, Daruvarski Brestovac, Dioš, Imsovac, Končanica, 
Otkopi, Stražanac i Šuplja Lipa. 

U Općini (prema popisu iz 2011godine) živi ukupno 2.360 stanovnika. 
Raspored naseljenosti je slijedeći: 
Boriš - 8 
Brestovačka Brda - 33 
Daruvarski Brestovac - 702 
Dioš - 144 
Imsovac - 200 
Končanica - 874 
Otkopi - 71 
Stražanac - 142 
Šuplja Lipa - 186 
Poljoprivreda i stočarstvo glavne su gospodarske grane ovog kraja. 
U svim naseljima izgrađene su asfaltne ceste, jedino spojevi između pojedinih naselja nisu modernizirani 

(županijska cesta Ilovski Klokočevac-Imsovac i lokalna cesta Imsovac-Kreštelovac), provedena suvremena ulična rasvjeta 
i telefonska mreža. U svim naseljima osim naselja Brestovačka Brda izgrađena je lokalna vodovodna mreža a u naseljima 
Končanica, Daruvarski Brestovac, Dioš, Šuplja Lipa i Otkopi izgrađena je i plinska mreža. 

 
 
 
Pregled propisa koji uređuju gospodarenje otpadom u RH: 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05 
Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu 

odlaganju, NN - Međunarodni ugovori 3/1994 
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.., NN 3/17  
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Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada 
 iz EU i izvoz otpada u EU, NN 6/14 
Pravilnik o katalogu otpada, NN 90/15 
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15 
Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, NN 69/16 
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom, NN 50/15 
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda kada se mulj koristi u 
 poljoprivredi, NN 38/08 
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 111/15 
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 105/15 
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinica lokalne 
samouprave, NN 59/06 i 109/12 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, NN 124/06, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13 
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, NN 12/08 
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u 
Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije, NN 6/14 
Pravilnik o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom, NN 42,14, 48/14, 107/14, 139/14 
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima, NN 103/14 
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida, NN 117/14 
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, NN 117/14 
Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama, NN 40/15 
Naputak o glomaznom otpadu, NN 79/15 
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, NN 88/15 
Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima, NN 95/15 
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom, NN 97/15 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, NN 99/15 
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 112/15 
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta optada, NN 114/15 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 125/15 
Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe gospodarenja otpadom, NN 20/16 
Pravilnik o termičkoj obradi otpada, NN 75/16 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, NN 113/16 
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, NN 50/17 
Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 117/17 
Postoji još niz propisa koji na neki način, tj. indirektno, utječu ili reguliraju način gospodarenja otpadom kao što 

su, npr., Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 – 36/15), Zakon o kemikalijama (NN 18/13), Zakon o prijevozu 
opasnih tvari (NN 79/07), zakonodavni okvir Eurposke unije i td. 

Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), koji je stupio na 
snagu 23. srpnja 2013. godine, propisana je obveza jedinica lokalne samouprave u postupcima gospodarenja otpadom na 
svom području. 

 
2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJE OPĆINE KONČANICA 

Temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
5/06 i 3/12) na području Općine Končanica mora se uspostaviti cjeloviti sustav  gospodarenja otpadom kojim se osigurava 
izbjegavanje i smanjivanje količina nastajanja otpada i/ili njegova štetna utjecaja na okoliš, obavljanjem radnji 
sakupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja otpada obradom posebnih kategorija neopasnog otpada 
i/ili sakupljanja, razvrstavanja i prijevoza komunalnog otpada, te sakupljanje i privremeno odlaganje životinjskog otpada 
na zakonito izgrađenim građevinama. 

Grafičkim dijelom Plana utvrđene su lokacije “divljih” odlagališta komunalnog otpada koje treba sanirati u 
skladu sa odredbama posebnih propisa i zatvoriti. 

Planom gospodarenja otpadom Bjelovarsko – bilogorske županije, na području općine Končanica predviđeno je 
jedno mini reciklažno dvorište  i zeleni otoci ( 6 otoka). Prema novim planovima za područje Općine Končanica 
predviđeno je mobilno mini reciklažno dvorište. 

Formiranje građevnih čestica i građenje ostalih građevina za postupanje s neopasnim otpadom se temeljem 
odredbi, smjernica i kriterija Plana i posebnih propisa, a ovisno o namjeni, može odobriti za sakupljanje, predobradu, 
skladištenje i obradu korisnog otpada unutar, Planom i planovima užih područja, utvrđenih površina gospodarske 
namjene-proizvodne. 
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3. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA 
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA, UKLJUČUJUĆI I OSTVARIVANJE CILJEVA 
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području Općine Končanica vrši 

komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište otpada u Gradu 
Daruvaru, pod nazivom „Cerik“. Korisnici usluga odvoza  otpada odlažu ga u za to predviđene posude od 120 litara, i 
kontejnere od 1.100 litara, koje je za tu namjenu nabavila Općina Končanica u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. 

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva puta mjesečno a veliki kontejneri na 
grobljima po pozivu. 

Organizirano je i odvojeno skupljanje izdvojenog otpada (staklo, plastika, papir, tekstil i stare baterije) i ono se 
provodi u 6 mjesnih odbora (osim Otkopa). Jedino u Končanici u toku 2016. godine postavljen je kontejner za tekstil i 
stare baterije. Kontejneri se prazne i ponovno koriste. Odvojeno skupljanje otpada provodi tvrtka „Sirovina-trgoprerada“ 
iz Bjelovara (staklo, plastika i papir) i „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara (tekstil i otpadne baterije). 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se prema potrebi a provodi ga sakupljač komunalnog otpada 
„Darkom“ d.o.o. iz Daruvara i odvozi ga na odlagalište Johovača, kojim upravlja Komunalac iz Garešnice. 

Na svim mjesnim grobljima postavljeni su metalni kontejneri zapremine 7 m3 radi izbjegavanja nastajanja divljih 
odlagališta otpada te sakupljanja komunalnog otpada s groblja. Pražnjenje i odvoz obavlja komunalno poduzeće 
„Darkom“ d.o.o. iz Daruvara, 

Na području Općine Končanica nije izgrađeno mini reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada 
sukladno obvezama jedinica lokalne samouprave, koje je Planom gospodarenja otpadom na području BBŽ predviđeno za 
područje naše Općine, kao niti kompostana, pretovarne stanice, posebne lokacije za prihvat građevinskog otpada (odvozi 
se na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru), kao niti rashladne kontejnere za prikupljanje otpada životinjskog podrijetla. 

Općina Končanica u svom prostornom planu odnosno njegovim izmjenama iz 2012. godine odredila je lokaciju 
za mini reciklažno dvorište. Tim izmjenama prostornog plana utvrđena je lokacija u Daruvarskom Brestovcu, iza 
nogometnog igrališta. Zemljište, na kojem bi bilo stacionirano mini reciklažno dvorište je u vlasništvu Općine Končanica.  
S obzirom na predložene izmjene odnosno za mobilno reciklažno dvorište navedena lokacija zadovoljava potrebe za 
navedenim. 

Shodno važećim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina je u obvezi osigurati mini 
reciklažno dvorište do izmjena. 

Kako bi problematiku gospodarenja s komunalnim otpadom uskladila sa naprijed navedenim zakonskim 
odredbama, Općina Končanica usvojila je Odluku o komunalnom redu (KLASA: 363-05/2005-01/04, URBROJ: 2111/02-
01-2005-1 od 28.02.2005.), Odluku o obavljanju usluga zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Končanica 
(KLASA: 363-01/2006-01/11, URBROJ: 2111/02-01-2006-1 od 27.04.2006.), Odluku o izmjenama i dopunama odluke o 
komunalnom redu općine Končanica (KLASA: 363-05/2005-01/04, URBROJ: 2111/02-01-2009-2 od 27.08.2009.), 
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju usluga zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Končanica 
(KLASA: 363-01/2006-01/11, URBROJ: 2111/02-01-2006-2 od 07.07.2006.), te novu Odluku o načinu pružanja javnih 
usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica 
(KLASA: 363-01/18-01/01, URBROJ: 2111/02-01-18-1 od 12.02.2018.), kojom su stavljene van snage Odluke o 
obavljanju usluga zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Končanica te dio odredbi Odluke o komunalnom 
redu, koje se odnose na skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom. 

Sukladno odredbama članka 3. navedene novodonesene Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanjem 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Končanica, zbrinjavanje 
komunalnog otpada obavezno je za sve pravne i fizičke osobe na području općine Končanica, a otpad od istih može 
preuzimati samo preuzimatelj – „Darkom“ d.o.o. Daruvar, naveden u članku 4. istoimene Odluke, kojom su propisane i 
kaznene odredbe. 

U nastavku se daje tabelarni prikaz obuhvata stanovništva sa organiziranim skupljanjem komunalnog otpada te 
odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, stakla, metala i tekstila. 

 
 
 

Tablica: Obuhvat stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpada 
Područje sa kojeg se otpad 

skuplja 
- OPĆINA KONČANCA- 

naselja  

Broj stanovnika 
(prema 

posljednjem 
popisu 

stanovništva) 

Broj 
domačinstava 

i pravnih 
osoba 

Broj 
domaćinstava i 
pravnih osoba 

obuhvaćen 
organiziranim 
sakupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 

otpada 

Udjel 
domaćinstava 

obuhvaćen 
organiziranim 
skupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 
otpada (%) 

Tvrtka pružatelj 
javne usluge 
prikupljanja 
komunalnog 

otpada 

Končanica, Daruvarski 
Brestovac, Boriš, 

Brestovačka Brda, Dioš, 

2360 737 (701+36) 737 (701+36) 100% „Darkom“ d.o.o. 
Daruvar, J. 
Kozarca 19 
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Imsovac, Otkopi, Stražanac, 
Šuplja Lipa 

 
Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i otpadnih baterija 

Lokacije „Zelenih otoka“ Broj postavljenih spremnika 
 papir metal staklo plastika Tekstil i otpadne 

baterije 
Končanica 337 1  1 1 1 +1 
Daruvarski Brestovac 180 1  1 1  
Šuplja Lipa 28 1  1 1  
Dioš 68/A 1  1 1  
Stražanac 66 1  1 1  
Imsovac 67 1  1 1  
 

4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJANJE OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 
OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE KONČANICA 
Na području Općine Končanica uslugom skupljanja miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je 701 kućanstvo 

i 36 pravnih osoba. Podaci se mijenjaju s obzirom da ima dosta domaćinstava u kojima živi po jedan član te nakon smrti 
odjavljuje se odvoz komunalnog otpada. Kućanstva predaju komunalni otpad u posudama od 120 litara dok 35 pravnih 
osoba predaje komunalni otpad u posudi od 120 litara a 1 pravna osoba ima kontejner od 1100 litara.  

U toku 2017. godine bilo je ukupno obuhvaćene 737 fizičke i pravne osobe odvozom otpada i u odnosu na 2016. 
godinu, kada je broj bio 745 osoba, on je smanjen za 8 korisnika ili za 1,08%. 

U toku 2017. godine skupljeno je i odveženo na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru s područja Općine Končanica 
ukupno 240.040 kilograma komunalnog otpada – ključni broj otpada 200301 (u toku 2016. godine odloženo je 236.580 
kilograma komunalnog otpada ili 1,52% više u odnosu na 2016. godinu). 
 
Tablica: Prikupljene količine otpada na području Općine Končanica 

Tvrtka koja prikuplja otpad Područje sa 

kojeg se 

prikuplja otpad 

Ključni broj 

otpada 

Naziv otpada Ukupno sakupljeno 

(preuzeto u tekućoj 

godini) tona 

Darkom d.o.o. Daruvar, J. 

Kozarca 19 

Općina 

Končanica 

200301 Mješani 

komunalni otpad 

240,04 

 
Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila 

Godina Prikupljene količine otpada (t) 
 papir metal staklo plastika Tekstil i 

baterije 
2015. 5,7 0 3,8 0,03 0 
2016. 14,81 0 5,41 1,74 0 
2017. 14,75 0 6,11 1,19 0 

 
Kod odvojenog prikupljanja otpadnog papira, kojeg je u 2017. godini prikupljeno 14,75 tona, što je skoro 

identično kao i u 2016. godini, prikupljeno je ukupno 12,28 tona ambalažnog papira, 0,96 tona miješanog papira te 1,51 
tona novina i uredskog papira. 
 Tekstil i otpadne baterije, u toku 2017. godine zbrinjavalo je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. iz Daruvara, 
bez daljnje oporabe.  

Na području Općine Končanica ne nalazi se odlagalište komunalnog otpada. 
Na području Općine Končanica nema odlagališta biorazgradivog otpada. 

 
5. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 
ODGLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 
Na području Općine Končanica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već se sakupljeni 

komunalni otpad odvozi na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru, pod nadzorom komunalnog poduzeća „Darkom“ d.o.o. 
Daruvar. 
 

6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 
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Divlja odlagališta su mjesta na koje neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih dozvola. 
Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi 
se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode. 

Na području Općine Končanica za sada nisu evidentirana divlja odlagališta komunalnog otpada. Kod saznanja za 
manja onečišćenja odmah se poduzimaju radnje za dovođenje u prvobitno stanje. 
 

7. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPREČAVANJA 
NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I 
AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 
Na području Općine Končanica ove mjere provode se kontinuirano tokom čitave godine. Na svim potencijalnim 

mogućim mjestima nastanka divljih odlagališta otpada postavljene su ploče sa zabranom odlaganja otpada. Isto tako 
tokom čitave godine preventivno se provode kontrole svih potencijalnih mjesta na kojima bi mogao biti ostavljen ili 
odbačen otpad. U tu svrhu uspostavljen je obrazac na internet stranici Općine Končanica, putem kojeg se mogu prijaviti 
divlja odlagališta odnosno potencijalna odlagališta otpada. 

U toku 2017. godine u ovu svrhu nije bilo utrošenih sredstava iz Proračuna. 
 

8. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA 
Općina Končanica u svom prostornom planu ima određenu lokaciju za mini reciklažno dvorište. U toku 2017. 

godine nisu provođene mjere za realizaciju ovog projekta. Sukladno dogovoru predviđena je uspostava mobilnog 
reciklažnog dvorišta, što je i nacrtom Plana gospodarenja otpadom i predviđeno. 

Opasni otpad na području Općine Končanica u organizaciji Općine Končanica nije provođen u toku 2017. 
godine. Distributeri opasnog otpada dužni su zbrinuti i ambalažu utrošenog opasnog otpada. 

Biorazgradivi otpad koji se proizvodi u kućanstvima ista odlažu sa svojim vlastitim kompostištima za vlastite 
potrebe.  

Za provedbu mjera opisanih u ovoj točki Općina Končanica u toku 2017. godine nije izdvajala sredstva iz svog 
Proračuna. 
 

9. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 
KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG 
PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA 
Na području Općine Končanica obavlja se prikupljanje komunalnog, glomaznog te odvojenog prikupljanja 

otpadnog papira, stakla, plastike, tekstila i starih baterija. Komunalni otpad kao i glomazni otpad na području Općine 
Končanica provodi komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. U toku 2017. godine izvršeno je prikupljanje 
glomaznog otpada (ključni broj 200307). Preko računa za komunalne usluge za rujan obaviješteni su svi korisnici o 
prikupljanju glomaznog otpada. Potrebno je naglasiti da je zabranjeno odlaganje glomaznog otpada na javnu površinu te u 
glomazni otpad ne smapda EE otpad i građevinski. Osim na računima obavijest o skupljanju glomaznog otpada bila je 
objavljena i na web stranici komunalnog poduzeća „Darkom“. Tom prilikom prikupljen je glomazni otpad u količini od 
2747 kilograma iz cca 20 kućanstva dok je u 2016. godini skupljeno ukupno 5.100 kilograma iz 50 prijavljenih kućanstva, 
što je smanjenje od 46,14% u odnosu na 2016. godinu. Isti je zbrinut na odlagalištu otpada Johovača, kojim upravlja 
komunalno poduzeće Komunalac iz Garešnice, a ima dopuštenje za odlaganje te vrste otpada. 

Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla i plastike na području Općine Končanica obavlja trgovačko 
društvo „Sirovina“ d.o.o. iz Bjelovara, temeljem ugovora sa Općinom Končanica, dok tekstil i stare baterije obavlja 
komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. 

Biorazgradiv otpad odlaže se kako je to navedeno u točki 8. ovog Izvješća. 
U planu prema Programu gospodarenja otpadom na području Općine Končanica potrebno je nabaviti dodatne 

kante po svakom korisniku, kako bi se omogućilo razvrstavanje otpada na kućnom pragu, a sukladno Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom kao i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. 

Za provedbu ovih mjera u toku 2017. godine utrošeno je ukupno 44.172,75 kuna iz Proračuna Općine. 
 

10. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI 
ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA 
GOSPODARENJA OTPADOM 
U nastavku se daje popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, organizacijski aspekti, izvori i visina 

financijskih sredstava potrebnih za provedbu mjera gospodarenja otpadom na području Općine Končanica u 2017. godini; 
R.br. Naziv provedenog projekta Utrošena financijska 

sredstva 

Izvor financijskih 

sredstava 

1. Odvoz smeća 44.172,75 kn Općina 

2. Saniranje smetlišta 0,00 kn Općina 
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11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

R.br. Predviđeno PGO za 2017. godinu Izvršeno – 
DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Izgradnja mini reciklažnog dvorišta/mobilno reciklažno dvorište NE 
 

12. ZAKLJUČAK 
U narednom razdoblju, u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, kao i 

Planom gospodarenja otpadom na području Općine Končanica, čije se usvajanje očekuje tokom ove godine, očekujemo 
realizaciju nabave/izgradnje mobilnog reciklažnog dvorišta od strane ovlaštenog sakupljača komunalnog otpada, nabava 
dodatnih kanti za mogućnost razvrstavanja kućnog otpada na pragu a u suradnji sa lokalnom samoupravom. Provedbom 
navedenog projekta kvaliteta zbrinjavanja komunalnog otpada bit će na zadovoljavajućem nivou. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

              Zlatko Bakunić 
 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 013-03/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, ____ ožujak 2018. 
 
 Na temelju članka 70. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 
1/13 i 1/18) a u skladu sa člankom 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora  na području 
Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/10), Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj ____ sjednici, održanoj _______ 2018. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica 

 
I. 

 Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica i to: 
- vijeće mjesnog odbora Končanica, 
- vijeće mjesnog odbora Daruvarski Brestovac, 
- vijeće mjesnog odbora Šuplja Lipa, 
- vijeće mjesnog odbora Imsovac, 
- vijeće mjesnog odbora Stražanac, 
- vijeće mjesnog odbora Dioš, i 
- vijeće mjesnog odbora Otkopi. 

 
II. 

 U skladu sa člankom 2. stavkom 2. i 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Končanica, u vijeća mjesnih odbora Končanica i Daruvarski Brestovac bira se 7 
članova dok se u ostalim vijećima mjesnih odbora bira 5 članova. 
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III. 

 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, ________________ 2018. godine. 
 

IV. 
 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: 013-03/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-2 
Končanica, ___ ožujak 2018. 
 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 
1/13 i 1/18) a u skladu sa člankom 23. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora  na području 
Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/10), Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj ___ sjednici, održanoj __________ 2018. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore 

 
I. 

 U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore imenuju se: 
 1. Dalibor Tomašek, mag.iur. – za predsjednika 
 2. Oto Janda – za člana 
 3. Kvjeta Kop – za člana. 
 

II. 
 Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore obavlja poslove u skladu sa člankom 24. 
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica, kako slijedi: 
-  brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća, 
- imenuje članove biračkih odbora, 
- određuje biračka mjesta, 
- nadzire rad biračkih odbora, 
- obnavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora, 
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, 
- donosi obvezatne upute za rad, 
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- objavljuje liste za članove vijeća i zbirne liste za svaki mjesni odbor, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
- rješava po prigovorima zbog nepravilnosti u postupcima kandidiranja i izbora članova vijeća, 
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području, 
- objavljuje rezultate izbora za vijeća, 
- obavlja i druge radnje utvrđene zakonom, statutom i ovom Odlukom. 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 OPĆINE KONČANICA 
  

 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 320-02/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, ____. ožujak 2018. 
 

Na temelju članka 29.Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (Narodne Novine, broj 20/18) i članka 31. 
Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine 
Končanica na 6. sjednici održanoj ____. ožujka 2018. godine, donosi  
 

O D L U K U  
o izradi „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

u vlasništvu RH na području Općine Končanica“  
 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 

području Općine Končanica“ 
Članak  2. 

 „Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Končanica“ 
treba sadržavati slijedeće: 

- ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području jedinice lokalne 
samouprave 

- podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 
području jedinice lokalne samouprave i vrstu proizvodnje na istom 

- površine određene za povrat i za zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme 
jugoslavenske komunističke vladavine 

- površine određene za prodaju, jednokratno, maksimalno do 25% ukupne površine 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 

- površine određene za zakup 
- površine određene za zakup za ribnjake 
- površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka 
- površine određene za ostale namjene, odnosno površine koje se mogu privesti nekoj drugoj 

nepoljoprivrednoj namjeni, jednokratno, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države. 
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Članak 3. 

Sredstva za izradu „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području 
Općine Končanica“ biti će osigurana  u Proračunu Općine Končanica za 2018. godinu. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“. 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 
             Zdenko Popovački 
 
 
 
 
 
               
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA KONČANICA 
                  OPĆINSKO VIJEĆE 

PRIJEDLOG IZMJENA 
KLASA: 363-05/2005-01/04 
URBROJ: 2111/02-01-18-3 
Končanica, ___. ožujak 2018. 
 
 Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 109/95, 
21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni 
glasnik Općine Končanica”, broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica donosi na 6. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj ___ ožujka 2018. godine, sljedeću 
 

    ODLUKU  O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
Odluke o komunalnom redu 

 
Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Končanica“ broj 1/05 i 4/09) u članku 1. 
stavku 1. iza dijela rečenice „uklanjanja snijega i leda“ briše se dio rečenice „te skupljanja i odvoza otpada“ te 
se nastavlja rečenica. 
 

Članak 2. 
 U članku 6. stavku 1. Iza dijela rečenice „ pranje i polijevanje“ briše se dio rečenice „uklanjanje 
otpada iz posuda za otpatke, te odvoz i odlaganje otpada“ te se završava rečenica. 
 

Članak 3. 
 Članci 9., 10 i 11. se brišu. 
 

Članak 4. 
 

 Glava VII. SKUPLJANJE I ODVOŽENJE OTPADA, koja obuhvaća članke 81.-101. se briše. 
 

Članak 5. 
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 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
 
 
                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                 OPĆINE KONČANICA 
                                                                                                      Zdenko Popovački 
 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 363-01/18-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, __ ožujak 2018. 
 

Na temelju članka 21.Zakona o održivom  gospodarenja otpadom  (Narodne Novine, broj 94/13 i 
73/17) članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko 
vijeće Općine Končanica na 6. sjednici održanoj ___ ožujka 2018. godine, donosi  
 

O D L U K U  
o izradi „Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica 

 za razdoblje od 2017.do 2022.godine 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi „Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za razdoblje  od 2017.do 

2022.godine“. 
 

Članak  2. 
„Plan gospodarenja otpadom Općine Končanica za razdoblje od 2017. do 2022. godine“ treba sadržavati 

slijedeće: 
1. ANALIZU, TE OCJENU STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJE 

OPĆINE KONČANICA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA,  
2. PODATKE O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 

SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJE KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA, 
TE OSTVARIVANJE CILJEVA, 

3. PODATKE O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 
GOSPODARENJE  OTPADOM , TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I 
LOKACIJA  ONEČIŠĆENIH OTPADOM, 

4. PODATKE O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLJANJANJU,  
5. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 

NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO  INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I 
AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA, 

6. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA, 
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7. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 
KOMUNALNOG OTPADA,  

8. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I 
PLASTIKE, TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNG OTPADA, 

9. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA,  
10. ORGANIZACIJSKE ASPEKTE, IZVORE I VISINU FINANCIJSKIH SREDSTAVA  ZA 

PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM, 
11. ROKOVE I NOSITELJE IZVRŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM. 

 
Članak 3. 

Sredstva za izradu „Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za razdoblje od 2017.do 2022. 
godine“ biti će osigurana  u Proračunu Općine Končanica za 2018. godinu. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA KONČANICA 
         OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 363-01/16-01/04 
URBROJ: 2111/02-01-18-2 
Končanica, ___. Ožujak 2018. 
 

Na temelju članka 28. 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 i 1/18), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica 
na svojoj ___ sjednici, održanoj ____ ožujka 2018. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Končanica u 2017. godini 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica u 2017. godini, kako slijedi: 
 

R.b. NAZIV PROGRAMA Plan za 
2017. g. 

Izvršenje 
za 2017. 

Razlika 
plan-

izvršenje 
1. Vanjska rasvjeta (električna energija) – paušalno 60.000,00 52.582,22 -7.417,78 

2. Održavanje vanjske rasvjete – paušalno 25.000,00 31.803,75 +6.803,75 

3. Održavanje ceste Končanica – Boriš, nasipavanje tucanika 0,60 130 m3 

u dužini od 2.000 metara (uključen i dovoz) 

15.000,00 21.428,12 +6.428,12 
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4. Održavanje ceste Končanica – Konč. Vinogradi, nasipravanje tucanika 

0,60 135 m3 u dužini od 1.500 metara (uključen i dovoz) 

15.000,00 18.565,97 +3.565,97 

5. Održavanje ceste D. Brest. – Brest. Brda, nasipavanje tucanika 0,60 220 

m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz) 

5.000,00 0,00 -5.000,00 

6. Održavanje poljskih puteva 
- poljski put u Šupljoj Lipi-CiganBreg-nasipavanje puta tucanikom 0,60 25 
m3 u dužini od 1000 m (uključen  dovoz i strojni radovi) 
-poljski put Čikoš u Šupljoj Lipi u dužini 1500 m nasipavanje tucanikom 
0,60 30 m3 (uključen dovoz i strojni radovi) 
-poljski put vinogradi Šuplja Lipa u dužini 1100 m nasipavanje tucanikom 
0,60 25 m3 (uključen dovoz i strojni radovi)   
- poljski put u Končanici (Švapski) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 85 
m3 u dužini od 3.000 m (uključen  dovoz i strojni radovi ) 
- poljski put u Končanici (Karnikov sokak) – nasipavanje puta tucanikom 
0,60 25 m3 u dužini 1.000 m (uključen  dovoz i rad strojem) 
-poljski put u Končanici(Horinov sokak) u dužini 1400 m nasipanje 
tucanikom 0,60 50 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
- poljski put u Brestovcu (Grabovac) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 
75 m3 u dužini od 2000 m (uključen  dovoz i strojni radovi) 
- poljski put u Brestovcu (kod groblja Sesvete) – nasipavanje puta 
tucanikom 0,60 55 m3 u dužini od 2.000 m (uključen  dovoz i strojni 
radovi) 
-poljski put u Brestovcu (Kutnohorskov sokak) u dužini 700m- nasipanje 
Tucanikom 0,60 35 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Rabov sokak) u dužini 2500 m nasipavanje 
tucanikom 0,60 110m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Mutkov sokak) u dužini 3000 m nasipanje 
tucanikom 0,60 50 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Adlafov sokak) u dužini 2000 m nasipavanje 
tucaniko 0,60 30 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Raosov sokak) u dužini 2000 m nasipavanje 
tucanikom 0,60 35 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Kovarov sokak) u dužini 3500m nasipavanje 
tucanikom 0,60 50 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Mrzlo polje) u dužini 1500 m nasipavanje 
tucanikom 0,60 30 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Matouškov sokak) 3000 m nasipavanje 
tucanikom 0,60 40m3( uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Diošu (Kravljak-Šibić) 1000m nasipavanje tucanikom 0,60 
25m3 ( uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Diošu (Kravljak-pruga) 1000m nasipavanje tucanikom 0,60 
m3 35 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (mlinarski put) 1000m nasipavanje tucanikom 0,60 
25 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (parnice) 750m nasipavanje tucanikom 0,60 25 m3 
(uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (bekov sokak) 750m nasipavanje sa tucanikom 
0,60 20 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (karanov sokak) 600 m nasipavanje sa tucanikom 
0,60 30 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (veličev put) 300 m nasipavanje tucanikom 0,60 20 
m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (ražljev put, prijeki put i petkovac) 2000 m 
nasipavanje tucanikom 0,60 40 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
- poljski put u Stražancu (poljski put u šumu) 100 m nasipavanje 
tucanikom0,60 20 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (kockin magazin) 400 m nasipanje tucanikom 
0,60 35 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (cesta gaj) 2000 m nasipanje tucaniko 0,60 40 
m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (kod Bosanca, kod Čižmara, kod škole) 600m 

300.000,00 

 

 

423.928,97 

 
 

+123.928,97 
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nasipanje tucanikom 0,60  30 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (put za Boriš ) 1000 m nasipanje tucanikom 0,60 
25 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (put Šilobodec, put Lug) 1000 m nasipanje 
tucanikom 0,60 30 m3 (uključen dovoz irad stroja) 
-poljski put u Stražancu (cesta Krč) 1250 m nasipanje tucanikom 0,60 40 
m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
- izrada propusta u Končanici (put u sokak bogaz)-  cijevi 6  komx80 i 
izrada betonskih glava 
- izrada propusta u Končanici (sokak preko puta Kasala) –  cijevi 6 
komx80 i izrada betonskih glava 
- usluge rada stroja na iskopu kanala uz poljske puteve – 104hx250 kn 
- izrada propusta cijevnog kanala uz kuću (Terešakov sokak) cijevi 30 
komx60 I radovi paušalno 

7. Održavanje cesta u zimskim uvjetima – 30 sati na razgrtanju (rad strojem 

250,00 kn/h) i sipina 3 m3 i dovoz na lokacije 

15.000,00 14.100,00 - 900,00 

8. Održavanje groblja – gorivo i potrošni materijal paušalno 50.000,00 50.348,69 +348,69 

 UKUPNO: 485.000,00 612.757,72 +127.757,72 

 
Članak 3. 

Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su po izvorima kako slijedi: 
 

R.br
. 

IZVOR Konto Iznos u kn Izvršenje za 
2017. godinu 

Razlika 
Plan-izvršenje 

1. Zakup poljoprivrednog zemljišta 64222 255.000,00 148.839,97 -106.160,03 
2. Komunalna naknada 6532 165.000,00 263.204,21 +98.204,21 
3. Komunalna grobna naknada za korištenje 

grobnog mjesta 
65321 14.000,00 187.036,18 +163.036,18 

4. Doprinos za šume – Hrvatske šume 65241 50.000,00 13.677,36 -36.322,64 
5. Doprinos za šume – fizičke osobe 652410 1.000,00 0,00 -1.000,00 
 UKUPNO:  485.000,00 612.757,72 +127.757,72 

 
 

Članak 4. 
Ova Odluka o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Končanica u 2017. godini stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine 
Končanica”. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
                 
 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA KONČANICA 
         OPĆINSKO VIJEĆE 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 363-01/16-01/05 
URBROJ: 2111/02-01-18-2 
Končanica, ___ ožujak 2018. 
 

 



 23 

 Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 
broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
174/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
1/13 i 1/18), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj ___ 
sjednici, održanoj ___ ožujka 2018. godine, donosi  
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2017. godini  
 

I. 
 Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2017. godini, kako slijedi:  

 
R.b. O  P  I  S Plan za 2017. g. Izvršenje za 

2017. g. 
Razlika Plan-

izvršenje 
1. Održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine 150.000,00 128.509,56 -21.490,44 
2. Vodovod 10.000,00 48.412,56 +38.412,56 
3. Energetski i komunikacijski vodovi – eko rasvjeta 600.000,00 162.345,00 -437.655,00 
4. Pješačka staza 470.000,00 474.995,93 +4.995,93 
5. Mrtvačnica 350.000,00 373.650,81 +23.650,81 
6. Mjesni domovi 100.000,00 361.536,61 +261.536,61 
   U   K   U   P   N    O: 1.680.000,00 1.549.450,47 -130.549,53 

 
II. 

 Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su po izvorima kako slijedi: 
 
R.b. IZVOR FINANCIRANJA – O   P   I   S Plan za 2017. g Izvršenje za 

2017. g. 
Razlika Plan-
izvršenje 

1. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 300.000,00 650.000,00 +350.000,00 
2. Kapitalne pomoći – Fond za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost 550.000,00 0,00 -550.000,00 
3. Kapitalne pomoći – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 
4. Kapitalne pomoći – Ministarstvo poljoprivrede 300.000,00 0,00 -300.000,00 
5. Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 15.200,00 14.442,48 -757,52 
6. Prihodi od zakupa poslovnih objekata 101.000,00 100.664,38 +664,38 
7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 60.000,00 55.928,00 -4.072,00 
8. Vodni doprinos 11.000,00 8.809,56 -2.190.44 
90. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 30.000,00 7.352,73 -22.641,27 
10. Komunalni doprinos 14.300,00 40.316,17 +26.016,17 
11. Komunalna naknada 100.000,00 100.000,00 0,00 
12. Primici od zaduživanja 0,00 471.937,15 +471.937,15 
               U   K   U   P   N    O:              1.680.000,00 1.549.450,47 -130.549,53 

 
 
 

III. 
 Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2017. godini stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 320-01/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, ___ ožujak 2018. 
 

Na temelju članka 23. i članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13, 
48/15)  i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), na 
prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na ___ sjednici, održanoj dana ___ ožujka 
2018. godine, donijelo je 

 
O  D  L  U  K  U 

o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa 
za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, koncesije i davanja na korištenje bez javnog poziva 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu   
 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava ostvarenih od naknade 
za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, koncesije i davanja na 
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu.   
 

Članka 2. 
 U proračunu Općine Končanica za 2017. godinu predviđena su prihodi od naknade za promjenu 
namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, koncesije i davanja na korištenje bez 
javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 296.000,00 kuna 
(276.000,00 kuna od zakupa i koncesija i 20.000,00 od prodaje). 
 Ostvarena sredstva od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom, koncesije i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Končanica u toku 2017. godini iznose 174.761,04 kuna (148.839,97 
kuna od zakupa i koncesija te 25.921,07 kuna od prodaje). 

Sredstva iz prethodnog stavka u cijelosti su utrošena na održavanje poljskih cesta i mostova, odnosno 
u iznosu od 174.761,04 kuna (ukupno utrošena sredstva 423.928,97 kuna).  
 

Članak 3. 
Ovaj Program utroška sredstava ostvarenih od oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na 

području Općine Končanica u 2017. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Končanica“. 

                                                                                                       

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
              Zdenko Popovački 
  
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
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 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA 
KLASA: 333-01/17-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-18-2 
Končanica, ___. ožujak 2018. 
 
 Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i 
članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), na 
prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 6. sjednici, održanoj 
dana __. ožujka 2018. godine donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 
o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga jednostavne vrijednosti 

 
Članak 1. 

 U Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga jednostavne vrijednosti  
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj  3/17) u članku 6. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
 „Iznimno, za račune do iznosa od 1.000,00 kuna nije potrebno prikupiti ponudu te nije 
potrebno ispunjavati narudžbenicu ili sklopiti ugovor s gospodarskim subjektom koji izdaje račun.“ 
 Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.. 
 

Članak 2. 
Ostali članci Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga jednostavne  

vrijednosti („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj  3/17) ne mijenjaju se. 
 

Članak 3. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“ a objavljuje se i na internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački



 


