
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 

    OPĆINA KONČANICA 
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 

 
KLASA: 021-05/14-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-14-5 
Končanica, 09. prosinac 2014. 
 
 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 
 

10. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 16. prosinac (utorak) 2014. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18,00 
sati. 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

1. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu te projekcija za 2016. 
i 2017. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu, 

2. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2015. godini, 

3. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini, 

4. Razmatranje te usvajanje prijedloga Odluke o financiranju Socijalnog programa za 2015. 
godinu, 

5. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba udruga iz proračuna u 2015. 
godini, 

6. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u kulturi iz proračuna u 2015. 
godini, 

7. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u športu iz proračuna u 2015. 
godini, 

8. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba mjesnih odbora iz proračuna u 
2015. g., 

9. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu, 
10. Razmatranje te donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća Mjesnih odbora te imenovanju 

Općinskog izbornog Povjerenstva, 
11. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za potvrdu popisa birača za 

područje Općine Končanica, 
- Aktualni sat  
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. dnevnog reda,a isti se 

objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr, dok će se ostale točke pojasniti na 
samoj sjednici. 

Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 9. 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/


 
 

                           
              REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/14-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-14-4 
Končanica, 18. studeni 2014. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 9. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 18. studenoga 2014. 
godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Bogumil Herout - zamjenik predsjednika, vijećnici; 
Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Mladen, Kek Davor, Matošević Ivo, Mihajlović Nenad i 
Putak Dalibor. 
 Odsutni vijećnici: Marija Ulovec – zamjenica predsjednika i vijećnik Jaroslav Koči – oboje 
opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 
načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Marija Kubišta – 
vijećnica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Gordana Tomašek – v.d. ravnateljica 
Češkog dječjeg vrtića Konačnica, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica, Milouš Koči – podnositelj 
zahtjeva za izgradnju spomen obilježja palim žrtvama u Domovinskom ratu i Mato Peić - novinar NIU 
„Jednota“ iz Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike, goste, novinare i službenike. Prije 
samog početka sjednice minutom šutnje odana je počast na dan siječanja, koji se obilježava na današnji 
dan u Vukovaru. Nakon toga utvrdio je da je ovoj sjednici nazočno 10 vijećnika od 12 izabranih vijećnika te 
postoji kvorum za pravovaljano donošenje akata. Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik 
sa 8. 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 
12. Razmatranje po prijedlogu II izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu, 
13. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica za 2014. godinu, 
14. Razmatranje po prijedlogu II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini, 
15. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Socijalnog programa za 2014. godinu, 
16. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa športa za 2014. godinu, 
17. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa kulture za 2014. godinu, 
18. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa Mjesnih odbora za 2014. godinu, 
19. Razmatranje po prijedlogu za donošenjem Odluke o dodjeli stipendija po raspisanom natječaju, 
20. Razmatranje po prijedlogu za donošenje Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje sa 

Općinom Orle i Općinom Tkon, 
21. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2015. godinu sa procjenom 2015.-2017. 

godine, 
22. Razmatranje po obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Općine 

Končanica, 
23. Razmatranje po obavljenoj reviziji učinkovitosti izgradnje poduzetničkih zona na području 

Općine Končanica, 
24. Razmatranje po izvješću o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 2013/2014. godinu, 
25. Razmatranje po Planu i programu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 2014/2015. 

godinu, 
26. Razmatranje po zahtjevu Hrvatske stranke prava za izgradnju spomen obilježja palim 

braniteljima u Domovinskom ratu, 
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27. Informacija o provedbi programa energetske učinkovitosti na području Općine, 
28. Informacija oko održavanja izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine, 
29. Rasprava oko prebijanja dugovanja Ribnjačarstva Končanica s osnove zakupa za ribnjake, 
- Aktualni sat  
      Ovakav dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen bez dopuna. 

  
1. Razmatranje po prijedlogu II izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu 

Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog II. 
Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Zbog 
uravnoteženja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka potrebno je bilo pristupiti izmjenama i dopunama 
Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu. Određene pozicije proračuna su povećane a određene 
smanjene. Dosadašnji plan za 2014. godinu iznosio je 2.387.000,00 kuna a novim planom predlaže se iznos 
od 2.175.000,00 kuna, što je smanjenje od 212.000,00 kuna kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj 
strani. Isto tako predlaže se i mijenjanje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu. 

Predsjednik je u raspravi zatražio pojašnjenje za prihode od zakupa, koncesije, ugovore o 
djelu, kreditne obveze za otplatu te što je u prihodovnoj strani utjecalo na smanjenje Proračuna. 

Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica kazala je kako su prihodi od zakupa povećani sa 
3.000,00 kuna na 21.000,00 kuna. Radi se o uplati Poljodara za koncesiju. Smanjeni su prihodi na stavci od 
zakupa poljoprivrednog zemljišta sa 150.000,00 na 90.000,00 kuna a povećani su prihodi od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sa 60.000,00 kuna na 107.000,00 kuna jer se očekuje uplata 
za zakup ribnjaka. Na smanjenje u prihodovnoj strani utjecalo je niz toga. Smanjene su dotacije Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa, kapitalne pomoći iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, smanjene su 
tekuće pomoći iz HZZZ, HZZO, HZMO. U toku ove godine imamo otplatu zajmova u iznosu od 355.000,00 
kuna a odnosi se na otplatu zajma za Poljodar-Tim i otplata Erste banci po okvirnom kreditu. Imamo do 
kraja godine otplatu 50.000,00 kuna pozajmice Općini Sirač. 

Općinski načelnik je kazao kako ove godine nismo mogli dobiti javne radove. Zaposlili smo 3 
osobe na ugovor o djelu na vrijeme od 7 mjeseci. Dvije osobe su dobivale 2.000,00 kuna neto mjesečno a 
jedna 2.300,00 kuna neto, jer je koristila svoj automobil za prijevoz. Morali smo uzeti ljude budući je jedan 
komunalni djelatnik na bolovanju od prošle godine a jedan sam to nije mogao obavljati sve. Isto tako uz 
pomoć ovih djelatnika pomagale su i radno sposobne osobe koje su korisnici Centra za socijalnu skrb. 
Njihova je obaveza da mjesečno odrade od 30 do 90 sati za opće dobro. Jedan dio ih se odazvao a jedan 
nije. Mi svoje izvješće moramo dostaviti prema Centru a što će oni dalje raditi s osobama koje se nisu 
odazvale radu za opće dobro ne znamo. Oko otplate zajmova, Općinski načelnik kazao je kako imamo 
dosta obveza. 

Koči Milouš upitao je što je obveza komunalnih djelatnika kod ukopa. Kazao je kako naprave 
dosta nereda kod ukopa. 

Općinski načelnik je kazao kako je njihova obveza iskopati jamu, zatrpati pokojnika. Nismo u 
mogućnosti osigurati i prijevoz od mrtvačnice do groba te spuštanje u grob. Upozoriti će komunalne 
djelatnike oko nereda kod ukopa. 

Predsjednik je kazao kako ga smeta nejednoliko, neuravnoteženo financiranje Mjesnih 
odbora, kulturnih i športskih udruga. Pojedine udruge dobiju više od onih koji imaju veće troškove.  

Općinski načelnik pojasnio je zašto su određene udruge dobile veća sredstva i iz kojih izvora. 
Vijećnik Nenad Mihajlović kazao je kako su ova sredstva za te udruge mala ali s obzirom na 

proračun moramo se zadovoljiti. Na kraju kroz nogometne klubove obuhvaćeno je oko 100 djece. 
Vijećnik Mladen Herout upitao je kako već četiri godine traži kamen za Šibić (dvije rupe na 

cesti). 
Općinski načelnik je kazao kako prvo treba riješiti pristup a tek tada kamen.  
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je dao prijedlog II. Izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu na glasovanje i on je sa 7 glasova „ZA“ i 3 
glasa „SUZDRŽAN“ usvojen te su donesene 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu 
 

2. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Općine Končanica za 2014. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena i dopuna 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Novim prijedlogom ovaj program povećava se sa 130.000,00 kuna na 152.000,00 kuna.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Programa održavanja komunalne infrastrukture dao na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i 1 
glasom „PROTIV“ usvojen te su donesene 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica za 2014. godinu 
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3. Razmatranje po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog II. Izmjena i 

dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Novim prijedlogom ovaj program se smanjuje sa 222.000,00 kuna na 65.000,00 kuna 
odnosno smanjenje za 157.000,00 kuna a odnosi se na izgradnju nogostupa i mrtvačnicu. 

Predsjednik je upitao što je sa izbačenim projektima nogostupa i mrtvačnicom. 
Općinski načelnik je kazao kako u ovoj godini su kandidirana tri projekta za Ministarstvo 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prihvaćen je jedan projekt i to Mjesni dom u Šupljoj Lipi. 
Nastojat će se još ove godine realizirati i dovršenje prostora Stare općine u Daruvarskom Brestovcu, ukoliko 
bude još sredstava u Ministarstvu na raspolaganju. Pješačka staza obuhvatit će se betremenom a 
mrtvačnica će se kandidirati na godinu. 

Kako po ovoj točki nije bilo više rasprave, predsjednik je prijedlog II. Izmjena i dopuna 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 
2014. godinu dao na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojen te su 
donesene 

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Končanica u 2014. godini 

 
4. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Socijalnog programa za 2014. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog I. izmjena i 
dopuna Socijalnog programa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj program se isto tako povećava 
sa 314.900,00 kuna na 323.540,00 kuna odnosno povećanje za 8.640,00 kuna a najviše se odnosi na 
pomoć za ogrijev koja se dobiva iz Županije.  

Vijećnik Davor Kek za što se povećala stavka za pomoć vjerskim zajednicama. Kazao je 
kako nije za povećanje s obzirom da se vjerske zajednice financiraju iz drugih izvora. 

Općinski načelnik je kazao kako se pomoglo oko popravka električnog zvona, grijača, vanjske 
rasvjete te ostalih potreba. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Socijalnog programa za 2014. godinu dao na glasovanje i on je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa 
„PROTIV“ usvojen te su donesene 

I. izmjene i dopune financiranja Socijalnog programa iz Proračuna 
Općine Končanica za 2014. godinu 

 
5. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa športa za 2014. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog I. izmjena i 
dopuna Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj 
program se povećava sa 35.000,00 kuna na 53.000,00 kuna odnosno za 18.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna Programa 
javnih potreba u športu za 2014. godinu dao na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 
usvojen te su donesene 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Općine Končanica 
u 2014. godini 

 
6. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa kulture za 2014. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog I. izmjena i 
dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj 
program se povećava sa 17.500,00 kuna na 28.000,00 kuna odnosno za 10.500,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna Programa 
javnih potreba u kulturi za 2014. godinu dao na glasovanje i on je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ 
usvojen te su donesene 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Končanica 
u 2014. godini 

 
7. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa Mjesnih odbora za 2014. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog I. izmjena i 
dopuna Programa Mjesnih odbora za 2014. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj program 
se povećava sa 25.000,00 kuna na 44.000,00 kuna odnosno za 19.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna Programa 
Mjesnih odbora za 2014. godinu dao na glasovanje i on je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ usvojen te 
su donesene 
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I. izmjene i dopune Programa financiranja Mjesnih odbora s područja Općine 
Končanica u 2014. godini 

 
8. Razmatranje po prijedlogu za donošenjem Odluke o dodjeli stipendija po raspisanom 

natječaju 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija po raspisanom 

natječaju dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Na raspisani natječaj koji je objavljen na radio 
Daruvaru, oglasnoj ploči Općine te na internet stranici Općine Končanica u za to određenom roku pristigle 
su 2 zamolbe. Na natječaj su se javile Andrea Husak iz Daruvarskog Brestovca na 4 godini Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu te Matea Koči iz Končanice na 3 godini Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta u Osijeku. Natječajem su predviđene 2 stipendije. Povjerenstvo je pregledalo ponude 
i obije su udovoljile uvjetima iz natječaja te se predlaže da se navedene stipendije dodijele navedenim 
podnositeljicama. 

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

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

 
9. Razmatranje po prijedlogu za donošenjem Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje sa 

Općinom Orle i Općinom Tkon 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Odluka o uspostavljanu međusobne 

suradnje sa Općinama Orle i Tkon dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Općina Končanica ima 
uspostavljenu suradnju sa Općinom Chudenice iz Češke Republike. Isto tako trebala se uspostaviti 
međusobna suradnja sa Općinom Dobretići iz Bosne i Hercegovine ali kako je preminuo bivši načelnik od 
tada nema informacija. Već niz godina dobra je suradnja i sa Općinama Orle (kod Velike Gorice) i Tkon. 
Povezivanje sa Općinom Orle išlo je preko kulturnih društava a sa Općinom Tkon preko škole koja ima 
svoje odmaralište na Tkonu. Predlaže da se donesu Odluke o uspostavi međusobne suradnje sa ove dvije 
Općine. 

Zamjenik načelnika podržao je prijedlog načelnika da se uspostave međusobne suradnje sa 
ove dvije Općine. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o 
uspostavljanju međusobne suradnje sa Općinama Orle i Tkon dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te su donesene  

O  D  L  U  K  A 
o uspostavljanju međusobne suradnje između Općine Končanica i Općine Orle, i 

O  D  L  U  K  A 
o uspostavljanju međusobne suradnje između Općine Končanica i Općine Tkon 

 
10. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2015. godinu sa procjenom 2015.-

2017. godine 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2015. godinu sa 

projekcijom 2015.-2017. godine. Prijedlog je da se daju 3 koncesije i to auto-taksi, dimnjačarski poslovi i 
prijevoz pokojnika. Predlaže se da se daju koncesije na rok od 4 godine i uz minimalnu godišnju koncesiju 
od 2.000,00 kuna.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana davanja koncesija 
za 2015. godinu sa procjenom 2015.-2017. godine dao na glasovanje o on je jednoglasno usvojen te 
je donesen 

Plan davanja koncesija za 2015. godinu i srednjoročni plan za 2016. i 2017. godinu 
 

11. Razmatranje po obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Općine 
Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti gospodarenja otpadom dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Izvješće Državnog ureda 
obuhvatilo je reviziju gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Bjelovarsko-bilogorske županije. 
Općina Končanica donijela je Plan gospodarenja otpadom na svom području 2010. godine na rok od 8 
godina i objavljen je u glasilu. Nama komunalni otpad odvozi komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz 
Daruvara. U toku 2013. godine s našeg područja odveženo je 280 tona otpada na „Cerik“ u Daruvar. U 
sanaciju divljih odlagališta uloženo je ukupno 338.685,00 kuna od čega 86.376,00 kuna je sufinancirao Fond 
za sanaciju u Daruvarskom Brestovcu a ostatak od 252.309,00 kuna sufinancirala je Općina. Tendencija je 
smanjenja nastajanja otpada. U svrhu učinkovitosti gospodarenja otpadom Državni ured za reviziju dao je 
preporuke na koje su se sve jedinice očitovale a isto tako i Općina Končanica. Potrebno je uskladiti naš 
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Plan gospodarenja otpadom sa novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Isto tako treba pristupiti 
izgradnji mini reciklažnog dvorišta, nabava posuda za metal i tekstil, vršiti izobrazno-informativne aktivnosti 
stanovništva a sve to u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima. 

Milouš Koči upitao je po kojem parametru se odvozi komunalni otpad. 
Oto Janda, službenik, je kazao kako se otpad obračunavao po m2 ali to se ne primjenjuje već 

po kanti od 120 litara, nekih 28,00 kuna mjesečno uz 2 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada. 
Predsjednik je kazao što je sa građevinskim otpadom, jer se nigdje ne spominje. 
Općinski načelnik je kazao kako postoje problemi oko odlaganja građevinskog otpada i oko 

toga će još biti rasprave dok se ne donese neko rješenje za cjelokupno naše područje.  
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je Izvješće o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti gospodarenja otpadom dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je 
donesen slijedeći 

 Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Općine 

Končanica 
 

12. Razmatranje po obavljenoj reviziji učinkovitosti izgradnje poduzetničkih zona na području 
Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Izvješće su dobili svi vijećnici zajedno sa sazivom. Općina 

je u opremanje poduzetničkih zona utrošila ukupno 6.100,00 kuna a odnosi se na izradu studije 
opravdanosti izgradnje poduzetničke zone. Nadalje pojašnjenje je dao Oto Janda, službenik. On je kazao 
kako je prvobitno bio plan poduzetničke zone u Daruvarskom Brestovcu, kod igrališta. Tu se nalazi još 
dodatno i državne zemlje. U tu svrhu izrađena je studija ali ništa drugo nije napravljeno. Novim izmjenama 
Prostornog plana Općine ta zona je izbačena i definirana je nova zona i to u Končanici na dijelu iza 
radionice Prhal pa prema Daruvaru. Radi se o površini od 14,00 ha zemljišta ali svo zemljište je u 
vlasništvu fizičkih osoba. Kada bi se pristupilo izgradnji prvo bi se trebalo otkupiti navedeno zemljište. 
Državni ured dao je isto tako određene preporuke i u vidu toga Općina Končanica se očitovala kako je 
odustala od poduzetničke zone u Daruvarskom Brestovcu a osnivanju nove poduzetničke zone pristupiet će 
se u skladu s preporukama Državnog ureda za reviziju. 

Zamjenik načelnika Zdenko Popovački, kazao je kako je lokacija promijenjena s obzirom na 
to da na tom dijelu treba biti čvorište brze ceste od Virovitice prema Gradišci i na taj način poduzetnička 
zona bi bila neposredno povezana sa brzom cestom. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je Izvješće o obavljenoj reviziji 
osnivanja, ulaganja u poduzetničke zone dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je 
donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja, ulaganja u opremanje i razvoj  

poduzetničkih zona  
 

13. Razmatranje po izvješću o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 2013./2014. 
godinu 
Ovu točku pojasnila je v.d. ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica, Gordana Tomašek. 

Izvješće o radu za radnu 2013./2014. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o izvješću 
koje se podnosi na kraju svake radne godine. Izvješćem je obuhvaćeno ustrojstvo rada, materijalni uvjeti, 
njega i skrb za tjelesni rast i razvoj, odgojno-obrazovni rad, naobrazba i usavršavanje odgojnih djelatnika, 
suradnja s roditeljima, suradnja s društvenim čimbenicima, upravljanje radom i poslovanje vrtića, izvješće 
ravnatelja te sigurnosno-zaštitni i preventivni program u dječjem vrtiću. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je Izvješće o radu ČDV Končanica za 
radnu 2013./2014. dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Izvješća o radu ČDV Končanica za radnu 2013/2014. godinu 

 
14. Razmatranje po Planu i programu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 

2014./2015. godinu 
Ovu godinu pojasnila je v.d. ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica, Gordana 

Tomašek. Plan i program rada ČDV Končanica za radnu 2014./2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno 
sa sazivom. U vrtićima postoji pedagoška godina i to od 01. 09. do 31. 08. Plan je puno razrađeniji od 
izvješća. Plan i program obuhvaća ustrojstvo rada, materijalne uvjete, njega i skrb za tjelesni rast i razvoj, 
odgojno-obrazovni rad, naobrazba i usavršavanje odgojnih djelatnika, suradnja s roditeljima, suradnja s 
društvenim čimbenicima, upravljanje radom i poslovanje vrtića, financiranje programa, godišnji plan rada 
ravnatelja, sigurnosni i zaštitni program, antikorupcijski program te posebni programi. I izvješće o radu i 
godišnji plan usvojilo je Upravno vijeće ČDV Končanica na svojim sjednicama. 
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Marija Kubišta, vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije ujedno i predsjednica Upravnog 
vijeća ČDV Končanica kazala je kako su izvješće i program usvojeni na sjednicama Upravnog vijeća. Isto 
tako razmatrano je i polugodišnje izvješće Financijskog plana vrtića. Prihodi za 6 mjeseci su ostvareni sa 
119.169,00 kuna od čega 86.000,00 kuna je uplatila Općina Končanica, 3.300,00 Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta i 29.869,00 od participacije roditelja. Ima još dugova od participacije roditelja. Vrtić je u 
blokadi. Ovrha sa 30.09. blokada je oko 62.000,00 kuna i na tome stoji i dalje. Razmatrane su razne 
mogućnosti na sjednici Upravnog vijeća, na kojoj je bio i saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu 
manjinu Vladimir Bilek. Razgovaralo se o smanjenju radnog vremena ali to ne odgovora roditeljima. Ako 
Vrtić postane ispostava opet moramo sufinancirati taj dio i tu se stvara problem. Predlaže da se razmisli o 
tome i da ovo tijelo da neki prijedlog. U Vrtiću ima trenutno 11 djece a 3 su zaposlena. Smanjuju se prihodi 
a na taj način i proračun koji se odnosi na Vrtić.  

Kvjeta Kop kazala je kako se sa 30. 09. dotacija Općine iznosi 156.062,89 kuna. Iz državnog 
proračuna pristiglo je ukupno 4.125,00 kuna. 

Vijećnik Ivo Matošević predložio je da se Vrtić privatizira. 
Vijećnik Nenad Mihajlović upitao je da li postoji mogućnost sufinanciranja prijevoza djece u 

Vrtić u Daruvaru. 
Gordana Tomašek, v.d. ravnateljica, kazala je kako navedeno ne dolazi u obzir, s obzirom na 

samu proceduru predaje djeteta. Kao v.d. ravnateljica neće reći da se zatvori Vrtić. Privatizirati Vrtić u ovoj 
Općini je veliki problem jer Općina mora sufinancirati boravak djece u Vrtiću. Polugodišnje izvršenje je 
izvršeno tako kako je ali smatra da u biti za ovu godinu Vrtić nije dobio ta sredstva budući se ona odnose na 
obveze iz prethodne godine. U četvrtak je bilo ukupno duga kod Porezne uprave u iznosu od 75.000,00 
kuna. Na sastanku s roditeljima roditelji su i za neznatno povišenje naknade boravka djece u vrtiću. 
Ekonomska cijena djeteta nije poznata. 

Predsjednik je kazao kako je dobio dopis ravnateljice kojim traži očitovanje oko nastale 
situacije u Vrtiću. Isto je zatraženo i od Općinskog načelnika.  

Općinski načelnik je kazao kako se zna ekonomska cijena odnosno što ulazi u to. To su plaće 
i materijalni troškovi. U ovoj teškoj situaciji postoje dvije solucije i to iznaći sredstva ili ukinuti Vrtić. Velika 
nam je ekonomska cijena po djetetu. Razlog tome je mali broj djece. U četvrtak ide u Zagreb i vidjeti 
mogućnost rješavanja dijela problema. Sa 150.000,00 kuna riješili bi blokadu i isplatili dio plaća. Ovako to 
ne može ići. Smanjuje se broj poduzetnika i zaposlenih a time se smanjuju i sredstva u proračun. Jedino je 
žao što se strogoća trenira na Vrtiću.  

Zamjenik načelnika Zdenko Popovački upitao je da li se zna broj djece koji bi trebali početi 
pohađati Vrtić. 

Gordana Tomašek, v.d. ravnateljica, je kazala kako se broj djece smanjuje. 
Općinski načelnik je kazao kako hladan pogon neće stati.  
Predsjednik je kazao kako po očitovanju treba postupiti i za sada nada još postoji. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Godišnjeg plana i 

programa rada Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 2014./2015. godinu dao na glasovanje i on 
je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada ČDV Končanica u pedagoškoj godini 

2014./2015. 
 

15. Razmatranje po zahtjevu Hrvatske stranke prava za izgradnju spomen obilježja palim 
braniteljima u Domovinskom ratu 
Predsjednik je uvodno pročitao zahtjev predlagatelja, koji su dobili svi vijećnici zajedno sa 

sazivom. Krače pojašnjenje dao je predlagatelj Milouš Koči. On je kazao kako se o ovome priča na 
skupštinama udruga ali nitko nije potaknuo to pitanje budući se radi o političkom prepucavanju. Predlaže da 
Općina bude nositelj cjelokupnog projekta. Obrazložio je postupak za realizaciju ovog projekta. Potrebno je 
provesti javni natječaj za izradu idejnog rješenja. Ukoliko nema natječaja nema ni sredstava iz Ministarstva 
branitelja. Predlaže da se sagradi centralni spomenik za sve žrtve Domovinskog rata.  

Zamjenik načelnika Zdenko Popovački kazao je kako pozdravlja inicijativu. Ukazuje da je 
potrebno vidjeti koja su to financijska sredstva, potrebna lokacijska dozvola odnosno dozvola za građenje. 
Predlaže da se prijedlog uvrsti u Proračun za 2015. godinu. U Daruvaru je inicijator za gradnju spomen 
obilježja bila Hvidra u suradnji sa braniteljskim udrugama. 

Vijećnik Davor Kek kazao je kako treba vidjeti i ekonomsku cijenu tog projekta. 
Općinski načelnik je kazao kako je to postupak koji treba provesti. Trebaju se sastati 

braniteljske udruge. Općina će osigurati određene preduvjete ali braniteljske udruge trebaju biti nositelji. 
Predlaže da se načelno prihvati inicijativa. Naglasio je kako je u Daruvarskom Brestovcu izgrađeno spomen 
obilježje ali ne za sve branitelje i s tim je bilo problema.  
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Zamjenik načelnika Zdenko Popovački predlaže da se uz pomoć Hvidre i braniteljskih udruga 
riješi ova inicijativa. Sastanak braniteljskih udruga da daju konkretan prijedlog iz kojeg će se vidjeti svi 
pokazatelji. 

Vijećnik Franjo Berečki podržava ovu inicijativu ali je to dugotrajan posao. 
Vijećnik Želimir Bušić kazao je kako treba podržati inicijativu te treba zadužiti nekoga – 

općinskog načelnika za koordinaciju, tko će osmisliti cjelokupni ovaj projekt iz kojeg će se vidjeti i 
financijska strana tog projekta. 

Kako drugih prijedloga nije bilo predsjednik je prijedlog inicijative za izgradnju 
spomen obilježja palim braniteljima u Domovinskom ratu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o prihvaćanju inicijative za izgradnju spomen obilježja žrtvama iz Domovinskog rata 

 
16. Informacija o provedbi programa energetske učinkovitosti na području Općine 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Kazao je kako je ovaj program koristi mali broj 
loklanih samouprava a pogoduje područjima posebne državne skrbi, jer su imali minimalni udjel 
sufinanciranja u ovim projektima. Isto tako kod podnošenja zahtjeva tražena je potvrda Porezne uprave o 
dugovanju i mi smo tada imali dugovanja prema poreznoj upravi te nismo se mogli prijaviti. Od iduće 
godine trebala bi se ostvariti ova mogućnost jer ulazimo u II skupinu razvijenosti. Na taj način i na području 
Općine Končanica mogu se ostvarivati programi energetske učinkovitosti uz povoljnije uvjete 
sufinanciranja. 

Informacija je primljena na znanje te se prešlo na slijedeću točku dnevnog reda. 
 

17. Informacija oko održavanja izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine. Sukladno Odluci o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Končanica, donesenoj u 2010. godini, izbori se provode za 7 mjesnih 
odbora. U dva mjesna odbora bira se 7 članova a u ostalih 5 mjesnih odbora 5 članova. Sukladno članku 5. 
izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće svojom odlukom, u kojoj se utvrđuje točan datum 
održavanja izbora. Od raspisivanja pa do izbore ne smije proči manje od 30 dana niti više od 60 dana. Uz tu 
odluku potrebno je imenovati Općinsko izborno povjerenstvo koje će sprovesti izbore. Izbori se provede u 
skladu sa izborima za lokalnu samoupravu. 

Općinski načelnik je kazao kako to donosi troškove. Neke lokalne samouprave do danas nisu 
provele izbore za mjesne odbore. 

Predsjednik je kazao kako će se na idućoj sjednici donijeti odluka o raspisivanju izbora i 
utvrditi točan datum održavanja izbora te imenovati Povjerenstvo, koje će sprovesti izbore. 

Ova informacija je primljena na znanje te se prešlo na slijedeću točku dnevnog reda. 
 

18. Rasprava oko prebijanja dugovanja Ribnjačarstva Končanica s osnova zakupa za ribnjake 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. On je kazao da se vidi mogućnost kompenzacije 

za dugovanje za zakup vodenih površina a temeljem zaključka sa prošle sjednice.  
Općinski načelnik je kazao kako kompenzacija nije moguća budući se sredstva uplaćuju na 

poseban račun i ona se dijele. Obveza je Ribnjačarstva do kraja godine uplatiti zakup. Ribnjačarstvo je ušlo 
u spor sa državom. Zatražili su otpis potraživanja s osnova zakupa. Mi smo se negativno očitovali na njihov 
zahtjev na prošloj sjednici ovog tijela. Sada još čekaju odgovore iz Vlade, Ministarstva i Agencije. Sama 
Vodoprivreda koja bi mogla sanirati poljske puteve ima dosta posla i nisu u stanju provesti sanaciju. Mi ih 
moramo za to platiti. Isto tako Hrvatske vode za iduću godinu planiraju samo sa sredstvima za sanaciju 
šteta od poplava, za druge investicije nema sredstava.  

Predsjednik je kazao kako je razgovarao sa Agencijom za poljoprivredno zemljište i rečeno 
mu je kako se svi moraju pridržavati sklopljenih ugovora o zakupu zemljišta, pa tako i Ribnjačarstvo 
Končanica. Kako Vodoprireda posjeduje mehanizaciju bilo je prijedloga da odrade dio poslova na uređenju 
poljskih puteva na našem području, jer ima dosta razbijenih poljskih puteva (silvin sokak, jazavica-preko 
puta groblja i sl).¸¸ 

Kako po ovoj točki nije bilo odlučivanja, informacija je primljena na znanje te se prešlo na 
aktualni sat. 
 

- Aktualni sat 
Općinski načelnik je upoznao sve sa projektom betremena odnosno modernizacije 

državne ceste D5 od Velikih Zdenaca do Daruvara. Ovaj projekt proveo bi se na godinu. Tim projektom 
obuhvaćena je izgradnja nogostupa sa obje strane kroz naselje Končanica te u samom centru predviđa 
se kružni tok. Isto tako u fazi završetka je obnova mjesnog doma u Šupljoj Lipi. Uskoro se očekuje 
otvorenje. Dom bi otvorio saborski zastupnik Vedran Babić. Za staru Općinu u Brestovcu vidjet će se u 
četvrtak, kada idemo u Zagreb u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ako bude 
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sredstava kratak je rok za izvedbu radova. Od Hrvatskih voda očekujemo rješavanje jednog mosta do 
kraja ove godine te 2 mosta na godinu.  

Vijećnik Mladen Herout upitao je za visinu ceste na što je načelnik kazao kako se za sada 
to ne zna jer je projekt sniman. Mi smo uputili svoje prijedloge u kojima je i taj da se ne diže visina ceste.  

Vijećnik Franjo Berečki upitao je predsjednika zašto je na današnji dan sazvao sjednicu te 
na taj način mu uskratio odlazak u Vukovar. 

Predsjednik je kazao kako snosi odgovornost za sazivanje ove sjednice. 

Općinski načelnik je kazao kako bi trebalo ići sa datumom vani dok se ne potpisu sazivi. 

Vijećnik Želimir Bušić obrazložio je zašto je za sve financijske odluke glasovao protiv. 
Navedeno je trebalo pretresti Povjerenstvo za financije i proračun i ono je trebalo dati svoje mišljenje ali 
to se nije desilo. Tko treba sazvati ovo tijelo. 

Općinski načelnik je kazao kako je to trebalo razmotriti Povjerenstvo za financije i 
proračun. Sjednicu saziva njezin predsjednik, a ako on ne sazove tada radno tijelo može sazvati 
predsjednik Općinskog vijeća, budući je tijelo osnovalo Općinsko vijeće. 

Predsjednik je kazao kako je kontaktirao predsjednicu Povjerenstva i ona je kazala kako 
će se navedeno raspraviti na sjednici Općinskog vijeća, jer na povjerenstvu se raspravlja o svime a na 
sjednici se samo obrazlaže konačan stav Povjerenstva. 

Zdenko Popovački, zamjenik načelnika je kazao kako je smisao Povjerenstva za 
povjerenstvo razmotri prijedlog predlagača i na sjednici Općinskog vijeća iznese svoj stav o tome. Taj 
stav nije obvezujući za nikoga ali na taj način smanjuje se vrijeme razmatranja po pojedinim točkama i 
izbjegava lutanje po toj temi.  

Vijećnik Mladen Herout upozorio je opet na štete od divljači u lovištu koje je pod 
ingerencijom Ribnjačarstva Končanica (područje Šibića). 

Općinski načelnik je kazao kako prema saznanjima se smanjio znatno broj divljači. 

Kraće pojašnjenje dao je i vijećnik Davor Kek, koji je ujedno i član lovačke udruge. Kazao 
je kako u roku od 2 mjeseca obišli dio od od Stražanca do Šuplje Lipe i ubili dosta divljači. Šteta na 
Bretovačkoj strani nema. 

 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se 
svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju te zaključio rad ove 9. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Končanica u 21,00 sati. 

 

       Zapisničar:                        PREDSJEDNIK: 

        

___________________                ______________________ 

       /Oto Janda/               /Viktor Horina, ing./ 
       

 
 
        
        
KLASA:   400-08/14-01/02     
UR.BROJ:2111/02-01/14-1     
        
Končanica, 16. prosinac 2014.      
        
        
 Na temelju članka 39. točke 1 Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 I 136/12 
i članka 31. stavka 1. alineje 4. Statuta Općine Končanica ("Službeni glasnik Općine Končanica", 
broj 1/13), po prijedlogu općinskog načelnika Općine Končanica, Općinsko vijeće Općine 
Končanica  
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 na svojoj   10 . sjednici, održanoj   16. prosinca 2014. godine, donijelo je  
        
        
        
               P R O R A Č U N    
              OPĆINE KONČANICA ZA 2015. GODINU   
   TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU  
        
I   OPĆI DIO       

    
Članak 
1.    

        
 Proračun Općine Končanica za 2015. godinu sastoji se od:  
        
        
   A. RAČUN PRIHODA I RASHODA     
        

6  PRIHODI POSLOVANJA    2.497.000,00 
7  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.000,00 
3  RASHODI POSLOVANJA    1.919.000,00 
4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  386.000,00 

        
        
        
   B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA    
        

5  
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I 
ZADUŽIVANJE  255.000,00 

        
        
        

 
        Članak 2.     
         
  Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda  

 
i računu financiranja za 2015. godinu kako 
slijedi:     

         
PRIHODI I PRIMICI        
Razred          O   P   I   S        Plan za  
   Skupina Podskup.           2015. 
         

6  PRIHODI POSLOVANJA     2.497.000,00 

61  
PRIHODI OD 
POREZA      608.000,00 

611  Porez i prirez na dohodak     500.000,00 
613  Porezi na imovinu      67.000,00 
614  Porezi na robu i usluge      41.000,00 

63  
POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG 
PRORAČUNA    1.031.300,00 

633  Pomoći iz proračuna      939.140,00 
634  Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna    78.160,00 
635  Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije    14.000,00 

64  
PRIHODI OD 
IMOVINE      430.200,00 

641  Prihodi od financijske imovine     3.000,00 
642  Prihodi od nefinancijske imovine     427.200,00 
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65  PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI   424.500,00 
651  Upravne i administrativne pristojbe     6.000,00 
652  Prihodi po posebnim propisima     36.500,00 
653  Komunalni doprinosi i naknade     382.000,00 
68  KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI    3.000,00 

681  Kazne i upravne mjere      3.000,00 
7  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE    3.000,00 

72  PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   3.000,00 

721  
Prihodi od prodaje građevinskih 
objekata     3.000,00 

         
8  PRIMICI  OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    60.000,00 

84  PRIMICI OD ZADUŽIVANJA     60.000,00 
843  Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru      60.000,00 

  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI        2.560.000,00 
 

         
RASHODI I IZDACI        
Razred           O   P   I   S            Plan za  
  Skupina Podskup.           2015. 
         

3  RASHODI POSLOVANJA     1.919.000,00 
31  RASHODI ZA ZAPOSLENE     420.260,00 

311  
Plaće 
bruto       358.000,00 

312  Ostali rashodi za zaposlene     1.800,00 
313  Doprinosi na plaće      60.460,00 
32  MATERIJALNI RASHODI     916.600,00 

321  Naknade troškova zaposlenima     5.000,00 
322  Rashodi za materijal i energiju     467.000,00 
323  Rashodi za usluge      301.100,00 
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     143.500,00 
34  FINANCIJSKI RASHODI     74.000,00 

342  Kamate za primljene kredite i zajmove     41.000,00 

343  
Ostali financijski 
rashodi      33.000,00 

35  SUBVENCIJE      0,00 

352  
Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i 
obrtnicima    0,00 

36  POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA    57.000,00 
363  Pomoći unutar općeg proračuna     57.000,00 
37  NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA    57.540,00 

372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna    57.540,00 
38  OSTALI RASHODI       393.600,00 

381  Tekuće donacije      387.600,00 
383  Kazne, penali i naknade šteta     1.000,00 
385  Proračunska pričuva      5.000,00 

         
4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE    386.000,00 

42  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   386.000,00 
421  Građevinski objekti      369.000,00 
422  Postrojenja i oprema      17.000,00 

         
         

5  
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 
ZAJMOVA    255.000,00 

54  IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA   255.000,00 
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543  Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora  255.000,00 
  UKUPNO RASHODI I IZDACI        2.560.000,00 

 
            II    POSEBNI  DIO   
PRIHODI I PRIMICI     
       
Raz- Sk Pod- Odje Osnovni 

O P I S  

PLAN ZA  
red upi sku- ljak račun 2015. 

  na pina       
1 2 3 4 5 6 7 
  UKUPNO PRIHODI   2.560.000,00 
6 PRIHODI  POSLOVANJA  2.497.000,00 

61 PRIHODI OD POREZA  608.000,00 
611 Porez i prirez na dohodak  500.000,00 

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  500.000,00 
61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i 

dr.samost.djel. 500.000,00 
613 Porezi na imovinu  67.000,00 

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu-zemlja,zgrade,kuće 7.000,00 
61314 Porez na kuće za odmor  6.000,00 
61315 Porez na korištenje javnih površina  1.000,00 

6134 Povremeni porezi na imovinu  60.000,00 
61341 Porez na promet nekretnina  60.000,00 

614 Porezi na robu i usluge  41.000,00 
6142 Porez na promet  16.000,00 

61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića  16.000,00 
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti  25.000,00 

61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke  25.000,00 
63 POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  1.031.300,00 

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  939.140,00 
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  354.140,00 

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna  300.000,00 
633110 Tekuće pomoći iz Ministarstva prosvjete  6.600,00 
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna  20.000,00 

633120 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-socijala  27.540,00 
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  585.000,00 

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna  10.000,00 
633210 Kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog razvoja  400.000,00 
63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna  175.000,00 

634 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   78.160,00 
  6341 Tekuće   pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 28.160,00 

63414 Tekuće pomoći od HZMO,HZZO i Zavoda za 
zapošljavanje  28.160,00 

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika  50.000,00 
63425 Kapitalna pomoć Fonda zaštite okoliša i energetske 

učinkovitosti  50.000,00 
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije  14.000,00 

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije  14.000,00 
63511 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije  14.000,00 

 
  64 PRIHODI OD IMOVINE  430.200,00 

641 Prihodi od financijske imovine  3.000,00 
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  1.000,00 

64132 Kamate na depozit po viđenju  1.000,00 
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6414 Prihodi od zateznih kamata  1.000,00 
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa  1.000,00 

6419 Ostali prihodi od financijske imovine  1.000,00 
64199 Ostali prihodi od financijske imovine  1.000,00 

642 Prihodi od nefinancijske imovine  427.200,00 
6421 Naknade za koncesije  25.800,00 

64219 Naknade za ostale koncesije  4.800,00 
642190 Naknade za ostale koncesije-polj.zemljišta u vlasništvu RH  21.000,00 

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljiv.imovine  363.400,00 
64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta  90.000,00 

642220 Prihodi od godišnjeg zakupa polj.zemljišta u vl.RH 167.000,00 
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata  15.200,00 
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata  91.200,00 

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine  3.000,00 
  64236 Spomenička renta  3.000,00 
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 35.000,00 

64299 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina 35.000,00 
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI  424.500,00 

651 Upravne i administrativne pristojbe 6.000,00 
6512 Županijske,gradske i općinske upravne pristojbe  6.000,00 

65123 Gradske i općinske upravne pristojbe  6.000,00 
652 Prihodi po posebnim propisima  36.500,00 

6522 Prihodi vodnog gospodarstva  2.500,00 
65221 Vodni doprinos  8% 2.500,00 

6524 Doprinosi za šume  29.000,00 
65241 Doprinos za šume "Hrvatske šume" 28.000,00 

652410 Doprinosi za šume od fizičkih osoba  1.000,00 
6526 Ostali nespomenuti prihodi  5.000,00 

65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima  5.000,00 
653 Komunalni doprinosi i naknade  382.000,00 

6531 Komunalni doprinosi  25.000,00 
65311 Komunalni doprinosi za izgradnju građevina  15.000,00 

653112 Komunalni doprinos za smeće  10.000,00 
 

      6532 Komunalne naknade  347.000,00 
65321 Komunalna grobna naknada za korištenje grobnog mjesta  50.000,00 

653210 Komunalna naknada-stambeni i poslovni prostor  263.000,00 
653211 Komunalna naknada-ukop pokojnika   20.000,00 
653212 Komunalna naknada-radovi na groblju   5.000,00 
653213 Komunalna naknada-čišćenje okućnice  1.000,00 
653214 Komunalna naknada-dodjela grobnog mjesta   5.000,00 
653215 Komunalna naknada-hladnjača na groblju  3.000,00 

6533 Naknada za priključak  10.000,00 
653310 Naknada za priključak plina  10.000,00 
653311 Naknada za priključak vode  0,00 

68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI  3.000,00 
681 Kazne i upravne mjere 3.000,00 

6819 Ostale kazne  3.000,00 
68191 Ostale nespomenute kazne,prisilne naplate  3.000,00 

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  3.000,00 
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  3.000,00 

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  3.000,00 
7211 Stambeni objekti  3.000,00 

72119 Prihodi od prodaje stambenih objekata-gradsko stambeno  3.000,00 
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                                 Članak 3.  

   
Rashodi i izdaci za 2015. godinu raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako 
slijedi: 

RASHODI I IZDACI    
       
Raz Sk Pod- Odje Osnovni 

Opis 

PLAN ZA  
red upi sku- ljak račun  2015. 

  na pina       
1 2 3 4 5 6 7 

RASHODI I IZDACI 2.560.000,00 
3 RASHODI  POSLOVANJA  1.919.000,00 

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  420.260,00 
311 Plaće (Bruto) 358.000,00 

3111 Plaće za redovan rad  358.000,00 
311111 Plaće za zaposlene-dužnosnici  130.000,00 
311112 Plaće za zaposlene-upravni odjel  228.000,00 
311113 Plaće za zaposlene-javni radovi  0,00 
311114 Plaće za zaposlene-stručno osposobljavanje  0,00 

312 Ostali rashodi za zaposlene  1.800,00 
3121 Ostali rashodi za zaposlene  1.800,00 

31213 Darovi za djecu  1.800,00 
313 Doprinosi na plaće  60.460,00 

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  54.260,00 
313211 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje-dužnosnici  18.100,00 
313212 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje-upravni odjel  34.400,00 
313213 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje-javni rad  0,00 
313221 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu -dužnosnici  660,00 
313222 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu -upravni odjel  1.100,00 
313223 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu-javni rad  0,00 

3133 Doprinosi na plaće za zapošljavanje  6.200,00 
313321 Doprinos za zapošljavanje-dužnosnici  2.200,00 
313322 Doprinos za zapošljavanje-upravni odjel  4.000,00 
313323 Doprinos za zapošljavanje-javni rad  0,00 

32 MATERIJALNI RASHODI  916.600,00 
321 Naknada troškova zaposlenima  5.000,00 

3211 
Službena putovanja  3.000,00 

321111 Dnevnice za službeni put u zemlji-dužnosnici  1.000,00 
321112 Dnevnice za službeni put u zemlji-upravni odjel  1.000,00 

32115 Naknade za prijevoz na službenom putu-upravni odjel  0,00 
32119 Ostali rashodi za službena putovanja-dužnosnici  1.000,00 

3212 Naknade za prijevoz  0,00 
  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla-javni rad  0,00 

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  2.000,00 
32131 Seminari,savjetovanja,simpoziji   2.000,00 

322 Rashodi za materijal i energiju  467.000,00 
 

      3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  18.000,00 
32211 Uredski materijal  10.000,00 
32212 Literatura-publikacije,časopisi,glasila 3.000,00 
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32219 Ostali materijal  5.000,00 
3223 Energija  75.000,00 

32231 Električna energija  15.000,00 
32233 Plin  10.000,00 
32234 Motorni benzin i dizel gorivo-dužnosnici 20.000,00 

322340 Motorni benzin i dizel gorivo-komunalni djelatnici( "Škoda Praktic) 10.000,00 
322342 Motorni benzin i dizel gorivo-trimeri i kosilice  20.000,00 

3224 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje  367.000,00 
32241 Održavanje građevinskih objekata  357.000,00 
32242 Materijal za tekuće održavanje opreme-fax,fotokop.stroj...  10.000,00 

3225 Sitni inventar i auto gume 5.000,00 
  32251 Sitni inventar  1.000,00 
  32252 Auto gume  4.000,00 

3227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća  2.000,00 
32271 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća 2.000,00 

323 Rashodi za usluge  301.100,00 
3231 Usluge telefona,pošte  21.000,00 

32311 Usluge telefona i telefaxa  18.000,00 
32313 Poštarina  3.000,00 

3233 Usluge promidžbe i informiranja  9.000,00 
32331 Elektronski mediji  3.000,00 
32332 Tisak-oglasi 1.000,00 
32339 Usluge promidžbe i informiranja  5.000,00 

3234 Komunalne usluge  191.000,00 
323421 Odvoz smeća  30.000,00 
323420 Saniranje smetlišta  3.000,00 
32349 Uklanjanje uginulih životinja  1.000,00 

323490 Održavanje javnih površina  2.000,00 
323491 Vanjska rasvjeta  50.000,00 
323492 Održavanje vanjske rasvjete  20.000,00 
323493 Održavanje poljskih cesta i mostova  30.000,00 

3234930 Održavanje ceste Končanica-Boriš 5.000,00 
3234931 Održavanje ceste Končanica-Vinogradi  5.000,00 
3234932 Održavanje ceste Daruvarski Brestovac-Brestovačka Brda  5.000,00 

 
      323494 Održavanje cesta u zimskim uvjetima  10.000,00 

323495 Troškovi održavanja groblja-održ.,servis 
kosilica,trimera  30.000,00 

3237 Intelektualne i osobne usluge  55.100,00 
32372 Ugovori o djelu  2.000,00 
32373 Usluge odvjetnika  10.000,00 
32375 Geodetsko-katastarske usluge  10.000,00 
32377 Usluge agencija - Gradsko stambeno  600,00 
32379 Ostale intelektualne usluge-izrada projekata 30.000,00 

323791 Usluge 5% za vođenje projekata  2.500,00 
3238 Računalne usluge  12.000,00 

32381 Usluge ažuriranja računalnih baza  12.000,00 
3239 Ostale usluge  13.000,00 

  32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava  12.000,00 
  32395 Usluge čišćenja,pranja islično  1.000,00 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  143.500,00 

3291 
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 
tijela    105.500,00 
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  32911 Naknade za rad članovima vijeća  20.000,00 
  32912 Naknade članovima povjerenstva-izbori  5.000,00 
  329190 Ostale slične naknade za rad-volonterski rad  75.500,00 
  329191 Naknade-izbori lokalni 4.000,00 
  329192 Naknade političkim strankama-izbori  1.000,00 
3292 Premije osiguranja  4.500,00 

  32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava  2.000,00 
32923 Premija osiguranja zaposlenih  2.500,00 

3293 Reprezentacija  20.500,00 
32931 Reprezentacija-načelnik 20.000,00 

329310 Reprezentacija -vijeće  500,00 
3294 Članarine i norme    2.500,00 

  32941 Tuzemne članarine  2.500,00 
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  10.500,00 

32991 Rashodi protokola(vijenci,cvijeće,svijeće i sl.) 2.000,00 
32999 

Rashodi za slivnu vodnu naknadu  8.500,00 
 
34 FINANCIJSKI 

RASHODI        74.000,00 
342 Kamate za primljene kredite i zajmove  41.000,00 

    3422 Kamate za primljene zajmove od banaka 30.000,00 
      34224 Kamate za primljene zajmove od banaka-Erste&sS.Bank 30.000,00 

  3423 Kamate za primljene kredite i zajmove  1.000,00 
    34235 Kamate za primljene zajmove financ.institucija  1.000,00 
  3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava  10.000,00 
    34273 Kamate za primljene zajmove trgovačkih društava   10.000,00 

343 Ostali financijski rashodi  33.000,00 
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  17.000,00 

  34311 Usluge banaka  15.000,00 
  34312 Usluge platnog prometa-FINA 2.000,00 
3432 Negativne tečajne razlike  1.000,00 
  34321 Negativne tečajne razlike  1.000,00 
3433 Zatezne kamate  15.000,00 

34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa  15.000,00 
 
 

      3422 Kamate za primljene zajmove od banaka  
        34224 Kamate za primljene zajmove od banaka-Erste&sS.Bank  

  3423 Kamate za primljene kredite i zajmove   
    34235 Kamate za primljene zajmove financ.institucija   
  3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava   
    34273 Kamate za primljene zajmove trgovačkih društava    

343 Ostali financijski rashodi   
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   

  34311 Usluge banaka   
  34312 Usluge platnog prometa-FINA  

3432 Negativne tečajne razlike   
  34321 Negativne tečajne razlike   

3433 Zatezne kamate   
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa   

35 SUBVENCIJE         
  352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima   
    3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   
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      35231 Subvencije poljoprivrednicima-osiguranje usjeva   
36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA   
  363 Pomoći unutar općeg proračuna   
    3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   
      36315 Tekuće pomoći gradskom proračunu-Javna vatrogasna post    
      363151 Financiranje plaće vatrogasca   
      36316 Tekuće pomoći Vatrogasnoj zajednici O.K.   
      363161 Zaštita i spašavanje   

37 NAKNADE 
GRAĐANIMA I 
KUĆANSTVIMA         

  372 Naknade 
građanima i 
kućanstvima 
iz proračuna       

    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   
      37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrijev  
      37215 Stipendije i školarine   
      37217 Oprema za novorođenčad   
    

3722 
Naknade građanima i 
kućanstvima      

      37223 Stanovanje   
38 OSTALI 

RASHODI         
  381 Tekuće 

donacije       
    3811 Tekuće donacije u novcu   
      38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama   
      38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama   
      381143 Tekuće donacije za likovnu koloniju   
      381144 Tekuće donacije udrugama građana   
      3811910 Tekuće donacije-Udruga hrv.vojnih invalida Daruvar   
      3811911 Tekuće donacije-Društvo multipleskleroze   
      3811912 Tekuće donacije-Udruženje umirovljenika O.K.  
      381197 Tekuće donacije-socijalna skrb(ostalo)  
      381198 Tekuće donacije-Crveni križ Daruvar   
      381199 Tekuće donacije-Udruga invalida Daruvar   
      3811990 Tekuće donacije-Udruga narodne zaštite Općine Končanica   
  383 Kazne,penali i naknade šteta   
    3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   
      38311 Naknade šteta uzrokovane prirodnim katastrofama   
  385 Proračunska pričuva   
    3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve   
      38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve   
      
      
      
      
      
                                           - 11 -  
    DRUŠTVENE DJELATNOSTI,ODGOJ I OBRAZOVA    
  

  
RAZDJEL 223      GLAVA 22322      ČEŠKI DJEČJI VRT  
KONČANICA   

   3     RASHODI POSLOVANJA   
38 OSTALI RASHODI     
  381 Tekuće donacije     
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    3811 Tekuće donacije u novcu   
      38116 Tekuće donacije Češki dječji vrtić-Općina Končanica   
      38117 Tekuće donacije Češki dječji vrtić-Ministarstvo prosvjete(p    
    RAZDJEL 323      GLAVA 32333      OSNOVNA ŠKOLA    
  3      RASHODI POSLOVANJA   

38 OSTALI RASHODI     
  381 Tekuće donacije     
    3811 Tekuće donacije u novcu   
      38118 Ostale tekuće donacije osnovnom obrazovanju   
      381181 Tekuće donacije osnovnom obrazovanju   
    RAZDJEL 423       GLAVA 42344     KULTURA   
  3       RASHODI POSLOVANJA   

38 OSTALI RASHODI     
  381 Tekuće donacije     
    3811 Tekuće donacije u novcu   
      381140 KUD"Pougarje" Daruvarski Brestovac   
      381141 Češka beseda Končanica   
      381142 Češka beseda Daruvarski Brestovac   
      3811420 Zajednica mađara Grubišno Polje   
      3811421 Zavičajni klub"Kaj vu srcu"Grubišno Polje  
    RAZDJEL 523       GLAVA 52355      ŠPORT   
  3        RASHODI POSLOVANJA   

38 OSTALI RASHODI     
  381 Tekuće donacije     
    3811 Tekuće donacije u novcu   
      381151 Tekuće donacije NK"Ribar"Končanica   
      381152 Tekuće donacije NK"Mladost"Daruvarski Brestovac   
      381153 Tekuće donacije NK"Imsovac"Imsovac   
      381155 Tekuće donacije Streljačko društvo Končanica   
    RAZDJEL 623        GLAVA 62366     MJESNI ODBORI   
  3        RASHODI POSLOVANJA   

38 OSTALI RASHODI     
  381 Tekuće donacije     
    3811 Tekuće donacije u novcu   
      381190 Mjesni odbor Končanica   
      381191 Mjesni odbor Daruvarski Brestovac   
      381192 Mjesni odbor Imsovac   
      381193 Mjesni odbor Šuplja Lipa   
      381194 Mjesni odbor Stražanac   
      381195 Mjesni odbor Dioš   
      381196 Mjesni odbor Otkopi   
      
    RAZDJEL 723         GLAVA 72377      NABAVA IMOVI    
  4        RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   
 
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  386.000,00 
  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  386.000,00 

 421 Građevinski objekti  369.000,00 
   4214 Ostali građevinski objekti  369.000,00 
     42141 Vodovod  10.000,00 
     42144 Energetski i komunikacijski vodovi - eko rasvjeta  1.000,00 
     42149 Pješačka staza 1.000,00 
     421490 Mrtvačnica  357.000,00 
 422 Postrojenja i oprema  17.000,00 
   4221 Uredska oprema i namještaj  11.000,00 
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     42211 Računala i računalna oprema  10.000,00 
     42219 Ostala uredska oprema  1.000,00 
   4222 Komunikacijska oprema    2.000,00 
     42222 Telefoni i komunikacijski uređaji  2.000,00 
   4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.000,00 
      42239 Oprema za održavanje  4.000,00 

 
     RAZDJEL 823       GLAVA 82388         OTPLATA ZAJMO    
   5        IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA   

5 

IZDACI ZA 
FINANCIJSKU 
IMOVINU I 
OTPLATE 
ZAJMOVA           

  54 

IZDACI ZA 
OTPLATU 
GLAVNICE 
PRIMLJENIH 
KREDITA I 
ZAJMOVA         

    542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka   
      5422 Otplata glavnice primljenih kredita-javni sektor   
        54222 Otplata glavnice primljenih zajmova   

    543 

Otplata glavnice 
primlj.zajmova 
trg.društava-
javni sektor       

      5431 Otplata glavnice primljenih zajmova trg.društava -javni sektor   
        54311 Otplata glavnice primljenih zajmova trg.društava JS - kratk    

 
     BILANCA RASHODA I IZDATAKA   
       

3   RASHODI POSLOVANJA  1.916.000,00 
 31  RASHODI ZA ZAPOSLENE  420.260,00 
 32  MATERIJALNI RASHODI  913.600,00 
 34  FINANCIJSKI RASHODI  74.000,00 
 35  SUBVENCIJE   0,00 
 36  POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  57.000,00 
 37  NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA  57.540,00 
 38  OSTALI RASHODI  393.600,00 

4   RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  386.000,00 
 42  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  386.000,00 

5   IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  255.000,00 
 54  IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA  255.000,00 
   SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI  2.557.000,00 

 
  PLAN PRORAČUNSKE PROJEKCIJE     
PRIHODI I PRIMICI        
RAZRED   O P I S                P R O J E K C I J A  
     SKUPINA            2016. 2017. 

6  PRIHODI      2.543.000,00 2.568.100,00 
61  Prihodi od poreza     620.000,00 626.000,00 
63  Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna   1.052.000,00 1.063.000,00 
64  Prihodi od imovine     438.000,00 442.000,00 
65  Prihodi od upravnih i administr.pristojbi po posebnim propis. 430.000,00 434.000,00 
68  Kazne,upravne mjere i ostali prihodi   3.000,00 3.100,00 

7  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  3.000,00 3.100,00 
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72  Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  3.000,00 3.100,00 
8  PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  65.000,00 65.800,00 

84  Primici od zaduživanja     65.000,00 65.800,00 
         
  BILANCA PRIHODA I PRIMITAKA     

61  Prihodi od poreza     620.000,00 626.000,00 
63  Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna   1.052.000,00 1.063.000,00 
64  Prihodi od imovine     438.000,00 442.000,00 
65  Prihodi od upravnih i administr. pristojbi po posebnim prop. 430.000,00 434.000,00 
68  Kazne,upravne mjere i ostali prihodi   3.000,00 3.100,00 
72  Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine   3.000,00 3.100,00 
84  Primici od zaduživanja     65.000,00 65.800,00 

  SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI    2.611.000,00 2.637.000,00 
RASHODI I IZDACI        
RAZRED  O P I S                        P R O J E K C I J A  
   SKUPINA            2016. 2017. 

3  RASHODI POSLOVANJA    1.954.000,00 1.976.000,00 
31  Rashodi za zaposlene     430.000,00 434.000,00 
32  Materijalni rashodi     932.000,00 940.000,00 
34  Financijski rashodi     75.000,00 77.000,00 
35  Subvencije     0,00 0,00 
36  Pomoći dane unutar općeg proračuna   58.000,00 60.000,00 
37  Naknade građamima i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknada  59.000,00 60.000,00 
38  Donacije i ostali rashodi    400.000,00 405.000,00 

4  RASHODI ZA NABAVU IMOVINE   395.000,00 400.000,00 
42  Rashodi za nabavu dugotrajne imovine   395.000,00 400.000,00 

5  
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 
ZAJMOVA  262.000,00 261.000,00 

54  Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   262.000,00 261.000,00 
         
  BILANCA RASHODA I IZDATAKA     

31  Rashodi za zaposlene     430.000,00 434.000,00 
32  Materijalni rashodi     932.000,00 940.000,00 
34  Financijski rashodi     75.000,00 77.000,00 
35  Subvencije     0,00 0,00 
36  Pomoći dane unutar općeg proračuna   58.000,00 60.000,00 
37  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknada  59.000,00 60.000,00 
38  Donacije i ostali rashodi    400.000,00 405.000,00 
42  Rashodi za nabavu dugotrajne imovine   395.000,00 400.000,00 
54  Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   262.000,00 261.000,00 

  SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI    2.611.000,00 2.637.000,00 
         
     Članak 4.     
 Proračun za 2015. godinu sa Projekcijom za 2016. i 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom glasniku Općine Končanica" a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.  
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                 OPĆINE KONČANICA  

                         Viktor Horina   
         

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 

 20 



BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Odluke 
KLASA:  400-08/14-01/02                                                                                                 
URBROJ: 2111/02-01-14-1 
Končanica, 16. prosinac 2014.                                                                                                  
 

Na temelju članka 47. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta Općine 
Končanica («Službeni glasnik Općine Končanica», broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 
Općine Končanica na svojoj 10. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

Nositelj izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda, potpunu i 
pravodobnu naplatu prihoda na račun Proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na temelju 
zakona.  

Članak 2. 
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini 

prihoda planiranih u Proračunu.  
Članak 3. 

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu, smatraju se maksimalnim svotama i ne smiju biti veći.  
 

Članak 4. 
Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih. 

Članak 5. 
Iznimno pod uvjetima propisanim zakonom, odnosno odlukom o izvršavanju Proračuna, preraspodjela 

sredstava na proračunskim stavkama unutar skupine, može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se 
umanjuje.  Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo na njegovom slijedećem zasjedanju.  
 

Članak 6. 
Ako tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, 

Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune Proračuna, koje će uravnotežiti prihode i 
primitke, odnosno rashode i izdatke.  
 

Članak 7. 
    Za financijske odnose radi pozajmljivanja sredstava ovlašten je načelnik na osnovu odluke izvršnog tijela. 

 
Članak 8. 

 Općina Končanica može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira 
samo radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu sa Proračunom, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike 
Hrvatske a na prijedlog ministra financija. 
 Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovu Proračuna, odluke predstavničkog tijela i uz 
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. 
 Ukupna godišnja obveza po zaduženju Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja 
prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, kao i neplaćene 
dospjele obveze iz prethodnih godina. 
  

Članak 9. 
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Sredstva se tijekom godine prenose svim korisnicima proračunskih sredstava u okviru ostvarenih prihoda i 
primitaka.  

Članak 10. 
U proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku pričuvu. Sredstva proračunske pričuve koriste se za 

nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili se pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna 
sredstva pri planiranju Proračuna.  
 

Članak 11. 
O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik je obvezan 

polugodišnje izvjestiti predstavničko tijelo o trošenju sredstava proračunske pričuve. 
 

Članak 12. 
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište do 05. kolovoza 

tekuće proračunske godine.  
 

Članak 13. 
Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna, Općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje 

najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.  
 

Članak 14. 
Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna jedinice lokalne samouprave dostavlja Općinski načelnik Ministarstvu 

financija i Državnom uredu za reviziju do 31. ožujka tekuće godine.  
 

Članak 15. 
Usvojeni godišnji obračun Proračuna jedinice lokalne samouprave objavljuje se u lokalnom službenom glasilu, a 

u roku 15 dana nakon što ga usvoji predstavničko tijelo o tome izvještava Ministarstvo financija.  
 

Članak 16. 
Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava a 

obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih dokumenata.  
 

Članak 17. 
Proračunski nadzor poslovanja proračunskog korisnika obavlja se izravnim nadzorom kod proračunskih 

korisnika. Osoba ovlaštena za proračunski nadzor dužna je čuvati državnu, vojnu, profesionalnu i poslovnu tajnu.  
 

Članak 18. 
Za cjelovito izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti u granicama 

tog ovlaštenja.  
 

Članak 19. 
Ova Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.  
 

                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 
             Viktor Horina, ing. 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
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 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Programa 
KLASA: 363-01/14-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-14-1 
Končanica, 16. prosinac 2014. 
 

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, 90/11, 144/12, 
94/13 i 153/13) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 
1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 10. 
sjednici, održanoj 16. prosinca 2014. godine, donosi 

P  R  O  G  R  A  M 
održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Končanica u 2015. godini 
 

Članak 1. 
Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 

2015. godinu obuhvaća potrebe u održavanju komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2015. godini, a za što se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Končanica za 
2015. godinu. 
 

Članak 2. 
Program radova na održavanju komunalne infrastrukture obuhvaća: 

 
R.b. NAZIV PROGRAMA Plan za 2015.g. 

u kn 
1. Vanjska rasvjeta (električna energija) – paušalno 50.000,00 
2. Održavanje vanjske rasvjete – paušalno 20.000,00 
3. Održavanje ceste Končanica – Boriš, nasipavanje tucanika 0,60 25 m3 u 

dužini od 2.000 metara (uključen i dovoz) 
5.000,00 

4. Održavanje ceste Končanica - Konč. Vinogradi, nasipravanje tucanika 
0,60 25 m3 u dužini od 1.500 metara (uključen i dovoz) 

5.000,00 

5. Održavanje ceste D. Brest. - Brest. Brda, nasipavanje tucanika 0,60 25 
m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz) 

5.000,00 

6. Održavanje poljskih puteva 
- poljski put u Šupljoj Lipi-CiganBreg-nasipavanje puta tucanikom 0,60 10 
m3 u dužini od 1.000 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Končanici (Švapski) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 15 
m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Končanici (Karnikov sokak) – nasipavanje puta tucanikom 
0,60 10 m3 u dužini 1.500 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Brestovcu (Grabovac) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 
15 m3 u dužini od 2.500 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Brestovcu (kod groblja Sesvete) – nasipavanje puta 
tucanikom 0,60 25 m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Imsovcu (ražljev) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 10 m3 
u dužini od 1.000 m (uključen i dovoz) 
- popravak propusta u Končanici (put kod plinske stanice)- obnova cijevi 4 
komx80 i izrada betonskih glava-paušalno 
- popravak propusta u Stražancu (Ražljev) – obnova cijevi 6 komx80 i 
izrada betonskih glava 
- usluge rada stroja na iskopu kanala uz poljske puteve – 26hx250 kn 

30.000,00 
 

2.000,00 
 

3.000,00 
 

2.000,00 
 

3.000,00 
 

5.000,00 
 

2.000,00 
 

3.500,00 
 

3.000,00 
6.500,00 

7. Održavanje cesta u zimskim uvjetima – 25 sati na razgrtanju (rad strojem 
292,80 kn/h) i sipina 10 m3 i dovoz na lokacije 

10.000,00 

8. Održavanje groblja – održ., servis kosilica, trimera 30.000,00 
 UKUPNO: 155.000,00 
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Članak 3. 

Sredstva za izvršenje radova odnosno programa navedenih u članku 2. ovog Programa 
osiguravaju se u okviru Proračuna za 2014. godinu, po izvorima: 
 

R.br. IZVOR Konto Iznos u kn 
1. Zakup poljoprivrednog zemljišta 64222- 16.000,00 
2. Komunalna naknada 653210- 110.000,00 
3. Doprinos za šume - Hrvatske šume 65241- 28.000,00 
4. Doprinos za šume - fizičke osobe 652410- 1.000,00 
 UKUPNO:  155.000,00 

 
 

Članak 4. 
Predloženi Program proširit će se i za sve radove, za koje će sredstva osigurati državne 

institucije, kao i za radove koje u okviru svoje djelatnosti provode druga poduzeća i ustanove (HP, 
HT, HEP, Hrvatske ceste, Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.). 
 

Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Končanica”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing.  
  
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Programa 
KLASA: 363-01/14-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-14-1 
Končanica, 16. prosinac 2014. 
 
 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 i 153/13) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na 
svojoj 10. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014. godine, donosi  
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA U 2015. GODINI 

 
I. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2015. godini sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, 
te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa 
s naznakom izvora financiranja. 
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II. 
 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2015. godini obuhvaća: 

 
R.b. O  P  I  S Procj. troškova u kn 
1. Uređenje poslovnih zgrada u vlasništvu Općine  357.000,00 
2. Izgradnja mrtvačnica 357.000,00 
3. Pješačka staza 1.000,00 
4. Energetski i komunikacijski vodovi – eko rasvjeta 1.000,00 
5. Vodovod 10.000,00 
   U   K   U   P   N    O: 726.000,00 

 
III. 

 Navedeni program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica u 2015. godini financirat će se iz slijedećih izvora: 
 

R.b. IZVOR FINANCIRANJA - O   P   I   S Iznos financir. u kn 
1. Proračun Županije za 2015. godinu 175.000,00 
2. Državni proračun 151.000,00 
4. Ministarstvo regionalnog razvoja 400.000,00 
               U   K   U   P   N    O:              726.000,00 

 
IV. 

 Ovaj Program proširit će se i za sve ono što u toku godine bude prihvatljivo i za što će se 
osigurati sredstva. 

V. 
 Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2015. godini, stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Končanica” a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
                  Viktor Horina, ing. 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Odluke 
KLASA: 551-01/14-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-14-1 
Končanica, 16. prosinac 2014. 
 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13) i članka 
31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu 
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 10. sjednici, održanoj 16. 
prosinca 2014. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o financiranju Socijalnog programa iz 
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Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu 
 

I. 
Usvajaju se izdaci za Socijalni program u 2015. godini, kako slijedi: 

 
R.br. NAZIV Konto Plan za 2015. g. 
1. Tekuće pomoći građanima za ogrijev 37212 27.540,00 
2. Stipendije i školarine 37215 10.000,00 
3. Oprema za novorođenčad 37217 10.000,00 
4. Subvencije troškova stanovanja (kuće i stan) 37223 10.000,00 
5. Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38112 2.500,00 
6. Tekuće donacije nac. zajed. i manjina 38113 8.000,00 
7. Tekuće donacije Češkom dječjem vrtiću 38116 225.000,00 
8. Ostale tekuće donacije – osnovnom obrazov. 38118 2.500,00 
9. Tekuće donacije osnovnom obrazovanju 381181 2.000,00 
10. Tekuće donacije Crvenom križu GD Daruvara 381198 5.000,00 
11. Tekuće donacije Udruzi invalida Daruvar 381199 3.000,00 
12. Tekuće donacije Udruzi hrvatskih vojnih inva. 3811910 1.000,00 
13. Tekuće donacije Društvu multiple skleroze 3811911 500,00 
14. Subvencija Udruzi umirovljenika Općine 3811912 10.000,00 
15. Tekuće donacije – Socijalna skrb (ostalo) 381197 5.000,00 
  U K U P N O :   322.040,00 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Končanica”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Viktor Horina, ing. 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Programa 
KLASA: 402-08/14-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-14-1 
Končanica, 16. prosinac 2014. 
 

Na temelju članka 32 i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) i članka 31. 
Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu 
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 10. sjednici, održanoj 16. 
prosinca 2014. godine, donosi 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2015. godinu 

 
I. 
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Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba udruga s područja Općine Končanica 
osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica za 2015. godinu, kako slijedi 
 
R.br. NAZIV Konto Plan za 2015. 

g. 
1. Tekuće donacije udruženjima građana 381144 5.000,00 
2. Tekuće donacije VZO Končanica 36316 40.000,00 
3. Tekuće donacije Vijećima nac. manjina općine 38113 8.000,00 
 UKUPNO:  53.000,00 
 

II. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Končanica”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 
 

 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing.   
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Programa 
KLASA: 612-01/14-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-14-1 
Končanica, 16. prosinac 2014. 
 

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, 
broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine 
Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na 
svojoj 10. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014. godine, donosi 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2015. godinu 

 
I. 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi na području Općine Končanica 
osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica za 2015. godinu, kako slijedi: 
 
R.br. NAZIV Konto Plan za 2015.g. 
1. KUD «Pougarje»  Daruvarski Brestovac 381140 10.000,00 
2. Tekuće donacije Češka beseda Končanica 381141 10.000,00 
3. Tekuće donacije Češka beseda Dar. Brestovac 381142 10.000,00 
4. Zajednica mađara Grubišno Polje 3811420 500,00 
5. Zavičajni klub «Kaj vu srcu» Grubišno Polje 381421 2.500,00 
 U K U P N O :  33.000,00 
 

II. 
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Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Končanica”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing.  
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Programa 
KLASA: 620-01/14-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-14-1 
Končanica, 16. prosinac 2014. 
 

Na osnovu članka 74. Zakona o športu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 
124/11, 86/12 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine 
Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na 
svojoj 10. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014. godine, donosi 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2015. godini 

 
I. 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u športu na području Općine Končanica 
osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica za 2015. godinu, kako slijedi: 
 
R. br. NAZIV Konto Plan za 2015. g. 
1. Tekuće donacije - NK “Ribar” Končanica 381151 15.000,00 
2. Tekuće donacije - NK “Mladost” Dar. Brestovac 381152 15.000,00 
3. Tekuće donacije - NK “Imsovac” Imsovac 381153 10.000,00 
4. Tekuće donacije - Streljačko društvo Končanica 381155 10.000,00 
 U K U P N O :  50.000,00 
 

II. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Končanica”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing.  
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
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    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 402-08/14-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-14-1 
Končanica, 16. prosinac 2014. 
 

Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 34. stavka 1. Zakona o Proračunu (“Narodne 
novine”, broj 87/08 i 136/12), članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine 
Končanica”, broj 1/13) a u skladu sa Odlukom o načinu financiranja rada mjesnih odbora s 
područja Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/03) i Odlukom o 
utvrđivanju kriterija raspodjele financijskih sredstava za rad mjesnih odbora s područja Općine 
Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 2/03), po prijedlogu Općinskog načelnika, 
Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 10. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014. godine, 
donosi 
 

P  R  O  G  R  A  M 
financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2015. godini 

 
I. 

Sredstva za ostvarivanje planova rada Mjesnih odbora za 2015. godinu, osiguravaju se u 
Proračunu Općine Končanica za 2015. godinu, kako slijedi: 
 
R.br. NAZIV Konto Plan za 2015. 

g. 
1. Mjesni odbor Končanica 381190 5.000,00 
2. Mjesni odbor Daruvarski Brestovac 381191 4.000,00 
3. Mjesni odbor Imsovac 381192 4.000,00 
4. Mjesni odbor Šuplja Lipa 381193 3.000,00 
5. Mjesni odbor Stražanac 381194 4.000,00 
6. Mjesni odbor Dioš 381195 3.000,00 
7. Mjesni odbor Otkopi 381196 2.000,00 
 U K U P N O :  25.000,00 
 

II. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Končanica”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 
 

 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing.   
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Programa 
KLASA: 402-08/14-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-14-1 
Končanica, 16. prosinac 2014. 
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 Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 140/05, 82/06, 
129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 31. Statuta Općine Končanica 
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko 
vijeće Općine Končanica na svojoj 10. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014. godine, donijelo je 
 

P  R  O  G  R  A  M 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

 Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu utvrđuje se namjena 
korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju 
prodaju proizvoda i iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine Končanica, u visini 
3,5% od prodajne cijene proizvoda na panju. 
 

Članak 2. 
 Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun proračuna Općine Končanica. 
 

Članak 3. 
 U proračunu Općine Končanica planirani prihod šumskog doprinosa iz članka 1. ovog 
Programa iznosi 29.000,00 kuna i to od Hrvatskih šuma i fizičkih osoba. 
 Sredstva koja pristignu u proračun Općine Končanica od šumskog doprinosa u tijeku 2015. 
godine koristit će se za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i to za: 

- održavanje nerazvrstanih cesta i putova; nabava kamena, 
- usluge prijevoza kamena. 

 
Članak 4. 

 Općinski načelnik Općine Končanica obvezan je do kraja ožujka svake godine podnijeti 
Općinskom vijeću Općine Končanica izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa iz prethodnog članka, za prethodnu kalendarsku godinu. 
 

Članak 5. 
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana do dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“ a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine.  
 
                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                OPĆINE KONČANICA 
                      Viktor Horina, ing.  
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