REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2111/02-01-15-1
Končanica, 04. ožujak 2015.
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
11. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
za 10. ožujak (utorak) 2015. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 19,00
sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i

r e d

Izvješće o održanim izborima za predsjednika RH (I i II krug),
Izvješće o održanim izborima za Vijeća Mjesnih odbora Općine Končanica,
Informacija o realizaciji kratkoročne pozajmice,
Informacija o dinamici identifikacije i metodologije naplate grobnih mjesta,
Izvješće za elementarnu nepogodu u mjesecu svibnju 2014. godine,
Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine
Končanica u 2014. godini,
7. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Končanica u 2015. godini,
8. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2014. godinu na području Općine Končanica,
9. Razmatranje po izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Končanica u 2014. godini,
10. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Končanica u 2014. godini,
11. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini,
12. Razmatranje po prijedlogu Upravnog vijeća ČDV Končanica za imenovanje ravnatelja ČDV
Končanica,
13. Rasprava te donošenje odluke o daljnjem statusu Češkog dječjeg vrtića Končanica,
- Aktualni sat
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. 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 10. 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,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Viktor Horina, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2111/02-01-14-5
Končanica, 16. prosinac 2014.
Z A P I S N I K
sa 10. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 16. prosinca 2014.
godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18,00 sati.
Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Marija Ulovec i Bogumil Herout - zamjenici
predsjednika, vijećnici; Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Mladen, Kek Davor, Koči
Jaroslav, Matošević Ivo, Mihajlović Nenad i Putak Dalibor.
Odsutnih vijećnika nije bilo.
Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik
načelnika i Zdenko Popovački – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike i službenike. Nakon toga utvrdio je da
je ovoj sjednici nazočno svih 12 izabranih vijećnika te postoji kvorum za pravovaljano donošenje akata.
Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik sa 9. 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
14. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu te projekcija za 2016.
i 2017. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu,
15. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Končanica u 2015. godini,
16. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini,
17. Razmatranje te usvajanje prijedloga Odluke o financiranju Socijalnog programa za 2015.
godinu,
18. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba udruga iz proračuna u 2015.
godini,
19. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u kulturi iz proračuna u 2015.
godini,
20. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u športu iz proračuna u 2015.
godini,
21. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba mjesnih odbora iz proračuna u
2015. g.,
22. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
23. Razmatranje te donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća Mjesnih odbora te imenovanju
Općinskog izbornog Povjerenstva,
24. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za potvrdu popisa birača za
područje Općine Končanica,
- Aktualni sat
Općinski načelnik, na pitanje da li ima dopuna, predložio je dopunu dnevnog reda sa dvije točke
(pisana dopuna dnevnog reda dana vijećnicima prije početka sjednice zajedno sa dva amandmana
na 1 točku dnevnog reda) i to:
25. Razmatranje te donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju u iznosu od 400.000,00 kuna do 6
mjeseci,

26. Razmatranje te donošenje odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 1.000.000,00
kuna na rok od 5 godina.
Kako dopuna više nije bilo predsjednik je predložio slijedeći dopunjeni
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,
12. Razmatranje te donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju u iznosu od 400.000,00 kuna do 6
mjeseci,
13. Razmatranje te donošenje odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 1.000.000,00
kuna na rok od 5 godina
- Aktualni sat
Ovakav dopunjeni dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen.
1. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu te projekcija za
2016. i 2017. godinu te Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog Proračuna Općine Končanica za
2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prije sjednice vijećnici su dobili i dva amandmana
na prijedlog Proračuna za 2015. godinu. Jedan je dao predsjednik Općinskog vijeća a jedan je predložila
grupa vijećnika. Prijedlog Proračuna za 2015. godinu iznosi 2.560.000,00 kuna, kako u prihodima tako i u
rashodima. Osnova za ovaj Proračun su pokazatelji iz ove godine. Smanjeni su prihodi od poreza zbog
porezne reforme odnosno povećanja osobnog odbitka. Od pomoći iz Državnog proračuna planira se
primitak od najmanje 300.000,00 kuna, s obzirom da se nalazimo u II skupini po razvijenosti. Isto tako
planira se pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 400.000,00
kuna. Sredstva koja oni izdvajaju kroz sufinanciranje moraju se prikazati i u našem proračunu. U rashodima
je skoro 80% stavki zadano. Povećan je iznos za ulaganje u objekte jer se planira kroz projekte Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije pristupiti obnovi krovišta mjesnih domova u Imsovcu,
Stražancu i Šupljoj Lipi a u planu je nagodinu i izgradnja mrtvačnice u Šupljoj Lipi.
Vijećnik Ivo Matošević pročitao je amandman na prijedlog Proračuna Općine Končanica koji
je dala grupa vijećnika. On se sastoji od promjene na pojedinim pozicijama od 30.000,00 kuna tako da ne
mijenja konačan prijedlog Proračuna. Radi se o uvođenju rashoda za deratizaciju u iznosu od 20.000,00
kuna te povećanju stavke za održavanje poljskih puteva i mostova sa 30.000,00 kuna na 40.000,00 kuna, te
smanjenje na stavkama ostale intelektualne usluge sa 30.000,00 kuna na 20.000,00 kuna te smanjenje
stavke održavanja građevinskih objekata sa 357.000,00 kuna na 337.000,00 kuna.
Zamjenica predsjednika Marija Ulovec, ujedno i predsjednica komisije za financije i proračun,
kazala je kako je komisija razmatrala prijedlog Proračuna za 2015. godinu. Proračun je takav kakav je.
Nema pomaka. Situacija je nestabilna. Okvirno vrtimo se u obvezama od cca. 1.000.000,00 kuna.
Povjerenstvo je na kraju prihvatilo ovakav prijedlog Proračuna za 2015. godinu.
Predsjednik je pročitao amandman na prijedlog Proračuna za 2015. godinu, koji je on osobno
dao. Predlažu se izmjene u pojedinim stavka Proračuna. Visina predloženog Proračuna se ne mijenja.
Predlaže se smanjenje na stavkama plaća za dužnosnike sa 130.000,00 kuna na 120.000,00 kuna, motorni
benzin dužnosnici sa 20.000,00 kuna na 16.000,00 kuna, motorni benzin trimeri i kosilica sa 20.000,00 kuna
na 12.000,00 kuna, reprezentacija načelnik sa 20.000,00 kuna na 15.000,00 kuna, održavanje vanjske

rasvjete sa 20.000,00 kuna na 15.000,00 kuna te servis kosilica i trimera sa 30.000,00 kuna na 20.000,00
kuna, što činu uštedu za 42.000,00 kuna a predlaže se prenamjena tih sredstava na povećanje stavki
intelektualnih usluga sa 30.000,00 kuna na 50.000,00 kuna, održavanje poljskih puteva sa 30.000,00 kuna
na 32.000,00 kuna te dodavanje deratizacije u iznosu od 20.000,00 kuna što čini protustavku od 42.000,00
kuna. Uz navedeni amandman dao je i obrazloženje.
Općinski načelnik kao predlagatelj Proračuna za 2015. godinu očitovao se po predloženim
amandmanima te kazao kako prihvaća amandman grupe vijećnika a kako ne prihvaća amandman
predsjednika Općinskog vijeća.
Vijećnik Mladen Herout upitao je koliko košta deratizacija te se osvrnuo na stavku servisa
kosilica i trimera te kazao kako treba kupovati profesionalni alat radi smanjenja troškova.
Vijećnik Jaroslav Koči kazao je kako se malo izdvaja za vatrogastvo i mjesne odbore u
odnosu na udruge.
Općinski načelnik je kazao kako jedan tretman deratizacije oko 20.000,00 kuna. Nadalje se
osvrnuo na primjedbu za vatrogastvo. Kazao je kako će Vatrogasna zajednica do kraja godine dobiti oko
50.000,00 kuna. Uređen je vatrogasni dom u Končanici, u Šupljoj Lipi, u Daruvarskom Brestovcu se uređuje
prostor za vatrogasce. Isto tako dobit će se određena oprema iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Izvršena je
nabava vatrogasnog vozila. Od dobivenih sredstava izvršit će se nabava određene opreme. Financiranje
udruga je moralna obveza. Mjesni odbori ne mogu dobiti gotovinu. Raspored sredstava po mjesnim
odborima ovisi od kriterija.
Vijećnik Mladen Herout predložio je da se poveća dotacija Streljačkom društvu Končanica,
budući na postignute rezultate u natjecanju a i troškovi odlaska na natjecanja su velika.
Općinski načelnik je kazao kako se pomaže putem sponzorstva, ukoliko bude mogućnosti ići
se se u povećanje ove stavke kod rebalansa.
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je za razliku između koncesije i zakupa poljoprivrednog
zemljišta. Ujedno je upitao za poseban račun na koji Ribnjačarstvo uplaćuje naknadu za korištenje ribnjaka.
Općinski načelnik je kazao kako je Poljodar-Tim d.o.o. iz Daruvara 1999. godine sklopio
ugovor o koncesiji na 20 godina sa Ministarstvom i s tog osnova plaća koncesiju, dok za dio zemljišta ima
Ugovor o privremenom korištenju od prošle godine koji traje 5 godina i s te osnove plaća zakup. Radi se o
zemljištu u k.o. Imsovac. Ribnjačarstvo kao i svi koji imaju ugovore ili koncesije za poljoprivredno zemljište
u vlasništvu države uplaćuju sredstva na poseban račun državnog proračuna iz kojeg se dijele sredstva.
Potpredsjednica Marija Ulovec kazala je kako su smanjenja sredstva na poziciji za
intelektualne usluge – izrada projekata, rebalansom to povećati ukoliko se ukaže potreba. Ova stavka
vezana je uz razvoj.
Prije samog glasovanja o proračunu, predsjednik je dao prijedloge amandana na prijedlog
Proračuna za 2015. godinu dao na glasovanje. Amandman grupe vijećnika dan je na glasovanje i on je
dobio 10 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“. Amandman predsjednika dan je na
glasovanje i on je dobio 4 glasa „ZA“, 6 glasova „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je dao prijedlog Proračuna
Općine Končanica za 2015. godinu sa prihvaćenim amandmanom grupe vijećnika i Odlukom o
izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu, na glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“,
1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesen
Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Končanica za 2015. godinu
2. Razmatranje po prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Končanica za 2015. godinu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prihvaćenim amandmanom ovaj
program povećava se sa 155.000,00 kuna na 165.000,00 kuna.
Predsjednik je dao primjedbu na točku 6. u članku 2. Programa. Radi se svake godine o istim
poljskim putevima.
Potpredsjednica Marija Ulovec dala je prijedlog da se u suradnji s Mjesnim odborima obiđu
poljski putevi i gdje je to potrebno uvrstiti u ovaj Program.
Općinski načelnik je kazao kako će se navedeno revidirati u suradnji s Mjesnim odborima.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu dao na glasovanje i on je sa 11 glasova „ZA“ i
1 glasom „PROTIV“ usvojen te je donesen
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2015.
godinu

3. Razmatranje po prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Končanica u 2014. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program se
sukladno prihvaćenom amandmanu smanjuje sa 357.000,00 kuna na 337.000,00 kuna. Kazao je kako su
minimalni iznosi za pješačku stazu budući je ona planirana uz projekt obnove državne ceste D5. Eko
rasvjeta je planirana ukoliko se raspiše natječaj za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Za vodovod je planiran iznos od 10.000,00 kuna a radi se o sufinanciranju
izgradnje vodovoda za odvojak u Šupljoj Lipi koji ide prema Cigan bregu. Taj dio nije bio obuhvaćen
projektom. Vrijednost ovog projekta je oko 100.000,00 kuna a 10% je naših.
Vijećnik Mladen Herout ukazao je potrebu vođenja računa kod obnove državne ceste da ne
dođe do povišenja ceste, jer će stvarati problem kod ulaza u privatna dvorišta.
Vijećnik Želimir Bušić ukazao je na poravnanje u izvorima financiranja gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica.
Vijećnik Davor Kek upitao je zašto su prijedlogom stavke identične i za gradnju mrtvačnice i
za uređenje poslovnih zgrada u vlasništvu Općine.
Općinski načelnik je kazao kako se stavka uređenja smanjuje za 20.000,00 kuna sukladno
prihvaćenom amandmanu a iznos za mrtvačnicu je iznos projektanta.
Kako po ovoj točki nije bilo više rasprave, predsjednik je prijedlog Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2015. godinu dao na
glasovanje i on je sa jednoglasno usvojen te je donesen
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Končanica u 2015. godini
4. Razmatranje po prijedlogu Socijalnog programa za 2015. godinu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Socijalnog programa dobili su svi vijećnici
zajedno sa sazivom. Ovaj program iznosi 322.040,00 kuna za 2015. godinu.
Predsjednik je upitao tko utvrđuje popis građana za ogrijev.
Općinski načelnik je kazao kako ovaj popis utvrđuje Centar za socijalnu skrb.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Socijalnog
programa za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna
Općine Končanica za 2015. godinu
5. Razmatranje po prijedlogu Programa financiranja javnih potreba udruga s područja Općine
Končanica za 2015. godinu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2015.
godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj program planira se sa 53,000,00 kuna.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa javnih potreba udruga
za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen
Program javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2015. godini
6. Razmatranje po prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2015.
godinu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2015.
godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj program planiran je sa 33.000,00 kuna.
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je za udrugu „Kaj vu srcu“.
Općinski načelnik je kazao kako je to udruga registrirana na nivou županije a obuhvaća i
članove s područja naše Općine.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa javnih potreba u
kulturi za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Končanica u 2015. godini
7. Razmatranje po prijedlogu javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2015.
godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2015.
godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je za 2015. godinu sa iznosom od
50.000,00 kuna.
Predsjednik je dao primjedbu da se jednoliko raspodjele sredstva u svim programima a ne da
netko dobije na kraju godine više a netko manje.

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa javnih potreba u
športu za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen
Program javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2015. godini
8. Razmatranje po prijedlogu Programa financiranja Mjesnih odbora s područja Općine
Končanica u 2015. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa Mjesnih odbora za 2015. godinu
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program za 2015. godinu iznosi 25.000,00 kuna.
Raspodjela je izvršena temeljem kriterija.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa Mjesnih odbora za
2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen
Programa financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2015. godini
9. Razmatranje po prijedlogu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Ovu točku pojasnio je predsjednik Općinskog vijeća. Prijedlog Programa dobili su svi vijećnici
zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je za 2015. godinu u iznosu od 29.000,00 kuna.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je
donesen
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
10. Razmatranje te donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora te
imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Na zadnjoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Končanica dogovoreno je da će se na idućoj sjednici donijeti Odluka o raspisivanju izbora za
Vijeća mjesnih odbora, budući je starom Vijeću istekao mandat. Ukratko je upoznao vijećnike sa Odlukom o
izboru članova Vijeća mjesnih odbora. Izbore raspisuje Općinsko vijeće i utvrđuje datum izbora. Isto tako
imenuje Općinsko izborno povjerenstvo koje će provesti izbore. Izbori se provode sukladno zakonu o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Općinsko vijeće imenuje
stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva. Uz stalni tu je i prošireni sastav. Pojasnio je na koji način se
predlažu kandidati. Za mjesne odbore Končanica i Daruvarski Brestovac bira se sedam članova a za ostale
mjesne odbore pet članova.
Nakon rasprave predloženo je da se raspišu izbori a dan izbora da bude 01. veljače 2015.
godine. U Općinsko izborno povjerenstvo predloženi su Oto Janda, Kvjeta Kop i Gordana Tomašek.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o
raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene
O D L U K A
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica,
i
O D L U K A
o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore
11. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za potvrdu popisa birača za
područje Općine Končanica
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Popis dosadašnjeg Povjerenstva dobili su svi vijećnici
zajedno sa sazivom.
Općinski načelnik je predložio u Povjerenstvo Viktora Horina za predsjednika, Drahoslava
Herout za člana, Mariju Ulovec za članicu, Bogumila Herout za zamjenika predsjednika, Ivanu Čović za
zamjenicu člana i Otu Janda za zamjenika člana.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Povjerenstva za
potvrdu popisa birača za područje Općine Končanica dao na glasovanje o on je jednoglasno
usvojen te je donesena
O D L U K A
o imenovanju Povjerenstva za potvrdu popisa birača za područje Općine Končanica
12. Razmatranje te donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju u iznosu od 400.000,00 kuna do
6 mjeseci
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Općina se nalazi u financijskim problemima. Kako bi
se riješila ova situacija za Vrtić a djelomično i za nas, dogovoreno je sa Županom da se izvrši pozajmica od
400.000,00 kuna na rok povrata od 6 mjeseci u Ceste d.d. Bjelovar, u kojem roku bi se riješilo dugoročno

zaduženje na rok od 5 godina u iznosu od 1 milion kuna. Sada ne možemo pratiti projekte a isto tako ne
možemo niti isplatiti osobne dohotke. Ukoliko se ne odobri pozajmica upitno je dalje funkcioniranje Vrtića.
Predsjednik je kazao kako je pozajmica u ingerenciji načelnika te ne bi trebali raspravljati o
navedenom.
Općinski načelnik je kazao kako su ove dvije dopunjene točke neposredno povezane.
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je da li Vrtić neće biti i dalje u ovakovoj situaciji.
Općinski načelnik je kazao kako će se riješiti sadašnje obveze Vrtića.
Predsjednik je upitao koliko je do sada Vrtić dobio sredstava iz Proračuna.
Općinski načelnik je kazao kako je sa 30. 09. 2014. godine u vrtić dano 186.000,00 kuna iz
Proračuna Općine Končanica.
Zamjenik načelnika Zdenko Popovački kazao je kako je ovo tijelo produžilo vijek Vrtiću.
Treba vidjeti što s Vrtićem na godinu.
Potpredsjednica Marija Ulovec kazala je kako podržava prijedlog za uzimanje pozajmice, s
obzirom na stanje u Proračunu. Ujedno je upitala za što bi se potrošio kredit.
Općinski načelnik je kazao kako bi se kredit potrošio za povrat pozajmica te za preostale
obveze za infrastrukturu. Obveze sada prelaze nešto više od 1 milion kuna.
Vijećnik Davor Kek podržao je prijedlog podizanja pozajmice ali da bude transparentnosti u
trošenju tih sredstava.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi vijećnici, predsjednik je prijedlog donošenja
odluke o kratkoročnom zaduženju dao na glasovanje i on je sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom
„PROTIV“ usvojen te je donesena slijedeća
O D L U K A
o kratkoročnom zaduženju Općine Končanica
13. Razmatranje te donošenje odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od
1.000.000,00 kuna na rok od 5 godina
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. U svrhu provedbe postupka, jer se radi o javnoj
nabavi, imenovat će se povjerenstvo, koje će provesti postupak nabave kredita. Na kraju konačnu odluku
donosi ovo tijelo. O samom kreditu već je rečeno u prethodnoj točki dnevnog reda.
Predsjednik je upitao što će se navesti pod kapitalnim investicijama te što će se dati ukoliko
bude se tražila hipoteka.
Općinski načelnik je kazao kako još uvijek imamo kapitalnih investicija a ukoliko se bude
tražila hipoteka imamo svojih zgrada koje možemo dati pod hipoteku.
Vijećnik Davor Kek upitao je da li se može izmijeniti točka Odluke o izvršavanju proračuna
ako se radi o ovakovom kreditu.
Kraće pojašnjenje je dao Oto Janda, službenik, koji je kazao kako ne bi mijenjao odredbe
odluke o izvršavanju Proračuna. Postoji Plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu
od 706.000,00 kuna. Drugačiji su uvjeti za namjenski i nenamjenski kredit.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog donošenja Odluke o
dugoročnom zaduženju dao na glasovanje i on je sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojen
te je donesena slijedeća
O D L U K A
o pokretanju postupka dugoročnog zaduživanja Općine Končanica
-

Aktualni sat
Predsjednik je na početku zatražio da se dostavi pisani dokument općinskih dugovanja.
Koliko ukupno iznose dugovanja prije zaduživanja ujedno je dao i obrazloženje zašto je po točkama 12. i
13. glasovao protiv.
Općinski načelnik je kazao kako je projekt u Daruvarskom Brestovcu prošao i u toku je
izvođenje radova. I ta zgrada bit će uređena. Prostor je to koji će koristiti vatrogasci, mjesni odbor i
razne udruge za svoje potrebe. Na godinu se planira bar sa 2 projekta. Ujedno je izvijestio vijećnike da
sa radom bi trebala prestati sa 31. 12. ove godine naša doktorica ali još bi joj trebao biti produžen rok na
1 godinu. Isto tako doći će do promjene zubara, jer sadašnji odlazi.
Vijećnik Mladen Herout upozorio je za put na Boriš, drveće nadvisuje cestu te bi trebalo
angažirati Hrvatske šume da očiste cestovni pojas.
Općinski načelnik je kazao kako su Hrvatske šume dužne održavati taj dio ali rijetko to
izvršavaju. Imamo problema sa Hrvatskim šumama.

Predsjednik je kazao kako će otići u Agenciju za poljoprivredno zemljište, vezano uz
ribnjake koje koristi Ribnjačarstvo Končanica a vezano uz plaćanje obveza unazad 5 godina za
korištenje ribnjaka. S time nije na čisto.
Potpredsjednica Marija Ulovec upitala je što ćemo sa Vrtićem, budući su zadnje dvije
točke vezane i uz taj Vrtić. Predlaže da se vijećnici iznesu svoja mišljenja u kojem pravcu krenuti.
Participacija ne pokriva određene minimalne troškove. U tom smislu Vrtić financijski nije isplativ.
Vijećnik Franjo Berečki kazao je kako je vjerojatno jeftinije platiti vrtić u Daruvaru nego
održavati naš za polazak petero djece u odnosu na dvadesetpetero djece.
Zamjenik načelnika Zdenko Popovački kazao je kako je nekad bilo 28-osmero djece. U
tom slučaju sufinanciranje bilo je skuplje nego imati sam svoj Vrtić.
Potpredsjednica Marija Ulovec dala je prijedlog da se podrži program za dadilje na daljnje
razmatranje. Time bi se smanjili troškovi u odnosu na sam rad Vrtića.
Općinski načelnik na kraju se zahvalio svima na dobroj suradnji i čestitao nadolazeće
blagdane.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se
svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, svima je čestitao nadolazeće blagdane, te
zaključio rad ove 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 20,35 sati.
Zapisničar:
___________________
/Oto Janda/

PREDSJEDNIK:
____________________
/Viktor Horina, ing./

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONČANICA
KLASA: 013-03/14-01/04
URBROJ: 2111/02-15Končanica, 01. veljače 2015.
Z A P I S N I K
O RADU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
SA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA S PODRUČJA
OPĆINE KONČANICA
Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora s područja Općine Končanica održani su dana 01.
veljače 2015. godine u svim mjesnim odborima koji djeluju na području Općine Končanica.
Nakon dostave zapisnika o radu svih biračkih odbora, Općinsko izborno povjerenstvo Općine
Končanica u sastavu:
1. Oto Janda – predsjednik Povjerenstva,
2. Kvjeta Kop – član Povjerenstva,
3. Gordana Tomašek – član Povjerenstva
utvrdilo je slijedeće rezultate izbora po mjesnim odborima kako slijedi:
I. MJESNI ODBOR KONČANICA

U popis birača upisano je 729 birača, prema broju glasačkih listića koji su se nalazili u
glasačkoj kutiji glasovalo je 95 birača.
Nevažećih listića bilo je 1.
Važećih listića bilo je 94.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:
R.broj
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositelj HEROUT MLADEN
2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
SDP

Broj glasova
70
24

Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj mjesta u vijeću Mjesnog odbora Končanica:
R.broj
Broj mjesta
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA - nositelj HEROUT MLADEN
5
2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
2
SDP
Sa NEZAVISNE LISTE, u mjesni odbor Končanica izabrani su:
1. Mladen Herout
2. Vencl Finek
3. Jenda Finek
4. Jiři Vystyd
5. Alenka Kasal
Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP, u mjesni odbor Končanica
izabrani su:
1. Stanislav Matoušek
2. Petar Karnik
II. MJESNI ODBOR OTKOPI
U popis birača upisano je 63 birača, prema broju glasačkih listića koji su se nalazili u
glasačkoj kutiji glasovalo je 21 birača.
Nevažećih listića bilo je 0.
Važećih listića bilo je 21.
Kandidacijska lista dobila je slijedeći broj glasova:
R.broj
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositelj Dejan Edelinski

Broj glasova
21

Kandidacijska lista dobila je slijedeći broj mjesta u vijeću Mjesnog odbora Otkopi:
R.broj
Broj mjesta
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositelj Dejan Edelinski
5
Sa liste NEZAVISNE LISTE nositelja Dejana Edelinski u mjesni odbor Otkopi izabrani su:
1. Dejan Edelinski
2. Stanislav Šnobl
3. Daniel Štampf
4. Robert Ljubojević
5. Snježana Šnobl

III. MJESNI ODBOR DARUVARSKI BRESTOVAC
U popis birača upisano je 659 birača, prema broju glasačkih listića koji su se nalazili u
glasačkoj kutiji glasovalo je 47 birača.
Nevažećih listića bilo je 3.
Važećih listića bilo je 44.
Kandidacijska lista dobila su slijedeći broj glasova:
R.broj
NAZIV LI STE
1.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS,
HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI
DEMOKTARI - HNS

Broj glasova
44

Kandidacijska lista dobila je slijedeći broj mjesta u vijeću Mjesnog odbora Daruvarski
Brestovac:
R.broj
Broj mjesta
NAZIV LI STE
1.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ,
7
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS,
HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI
DEMOKTARI - HNS
Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE –HDZ, HRVATSKE SELJAČKE
STRANKE – HSS, HRVATSKE NARODNE STRANKE LIBERALNI DEMOKRATI – HNS,
izabrani su:
1. Oldrih Halupa
2. Drahoslav Herout
3. Alen Herout
4. Zvonko Bičak
5. Vlado Kolert
6. Davor Kek
7. Jasminka Piščević
IV. MJESNI ODBOR ŠUPLJA LIPA
U popis birača upisano je 161 birača, prema broju glasačkih listića koji su se nalazili u
glasačkoj kutiji glasovalo je 32 birača.
Nevažećih listića bilo je 0.
Važećih listića bilo je 32.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:
R.broj
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositelj Danijel Lor

Broj glasova
32

Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj mjesta u vijeću Mjesnog odbora Šuplja Lipa:
R.broj
Broj mjesta
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositelj Danijel Lor
5
Sa NEZAVISNE LISTE, u mjesni odbor Šuplja Lipa izabrani su:
1. Danijel Lor
2. Dalibor Lor
3. Božidar Berečki

4. Zdenko Bokun
5. Stjepan Kelemen
V. MJESNI ODBOR DIOŠ
U popis birača upisano je 120 birača, prema broju glasačkih listića koji su se nalazili u
glasačkoj kutiji glasovalo je 17 birača.
Nevažećih listića bilo je 0.
Važećih listića bilo je 17.
Kandidacijska lista dobila je slijedeći broj glasova:
R.broj
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositelj IVAN SVOBODA

Broj glasova
17

Kandidacijska lista dobila je slijedeći broj mjesta u vijeću Mjesnog odbora Dioš:
R.broj
Broj mjesta
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositelj IVAN SVOBODA
5
Sa NEZAVISNE LISTE – nositelja Svoboda Ivana, u mjesni odbor Dioš izabrani su:
1. Ivan Svoboda
2. Vlado Vorel
3. Jozo Vuk
4. Dalibor Putak
5. Danijel Ivanac
VI. MJESNI ODBOR STRAŽANAC
U popis birača upisano je 119 birača, prema broju glasačkih listića koji su se nalazili u
glasačkoj kutiji glasovalo je 33 birača.
Nevažećih listića bilo je 7.
Važećih listića bilo je 26.
Kandidacijska lista dobila je slijedeći broj glasova:
R.broj
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositeljica ANITA MIHALIĆ

Broj glasova
26

Kandidacijska lista dobila je slijedeći broj mjesta u vijeću Mjesnog odbora Stražanac:
R.broj
Broj mjesta
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositeljica ANITA MIHALIĆ
5
Sa NEZAVISNE LISTE - nositeljice Anite Mihali, u mjesni odbor Stražanac izabrani su:
1. Anita Mihalić
2. Svjetlana Oguić
3. Danko Janček
4. Darko Havojić
5. Antonija Karniš
VII. MJESNI ODBOR IMSOVAC
U popis birača upisano je 163 birača, prema broju glasačkih listića koji su se nalazili u
glasačkoj kutiji glasovalo je 20 birača.
Nevažećih listića bilo je 1.

Važećih listića bilo je 19.
Kandidacijska lista dobila je slijedeći broj glasova:
R.broj
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositeljica RADA BOŽIĆ

Broj glasova
19

Kandidacijska lista dobila je slijedeći broj mjesta u vijeću Mjesnog odbora Imsovac:
R.broj
Broj mjesta
NAZIV LI STE
1.
NEZAVISNA LISTA – nositeljica RADA BOŽIČ
5
Sa NEZAVISNE LISTE nositeljice Rade Božić, u mjesni odbor Imsovac izabrani su:
1. Rada Božić
2. Mira Sabo
3. Pero Trkulja
4. Franjo Sabo
5. Marko Babić
Rad Općinskog izbornog povjerenstva promatrali su – nisu promatrali (potrebno precrtati)
slijedeći promatraći:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________.
Na ovaj zapisnik promatraći koji su pratili rad Općinskog izbornog povjerenstva nemaju –
imaju slijedeće primjedbe (nepotrebno precrtati):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________
Potpisi promatraća: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
Na ovaj zapisnik članovi Općinskog izbornog povjerenstva nemaju primjedbi – imaju slijedeće
primjedbe (nepotrebno precrtati):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________.
U Končanici, 01. veljače 2015. u 19:36 sati.
Članovi OIP-a:

1. _________________
2. _________________

Predsjednik OIP-a:

_____________________

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
KLASA: 920-11/14-01/01
URBROJ: 2111/02-02-15-23
Končanica, 02. ožujak 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
KONČANICA
N/o Predsjednika
- ovdje
PREDMET: Odluka o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica
elementarnih nepogoda prijavljenih do 31. kolovoza 2014. godine u
Republici Hrvatskoj
- izvješće o rasporedu dobivenih sredstava, dostavlja se

Poštovani,
Na temelju odredbi Odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica
elementarnih nepogoda prijavljenih do 31. kolovoza 2014. godine (KLASA: 022-03/14-04/500,
URBROJ: 50301-05/16-14-2 od 23. prosinca 2014. godine, Općini Končanica odobrena je pomoć za
ublažavanje posljedica od elementarne nepogode u iznosu od 153.957,00 kuna.
Općina Končanica navedenu dobivenu pomoć je raspodijelila fizičkim i pravnim osobama,
koje su prijavile štete na svojim dobrima. Ukupno procijenjena šteta iznosila je 3.079.146,11 kuna.
Ukupno je 14 fizičkih osoba prijavilo štetu u visini od 137.059,21 kuna, koje su dobile
obeštećenje u iznosu od 6.853,00 kuna odnosno 5% od procijenjene štete te 3 pravne osobe čija je
šteta iznosila 2.942.086,90 kuna a isplaćena im je pomoć od 147.104,00 kuna.
S poštovanjem,
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda:
1. Mihaela Čuhnil, predsjednica, v.r.
2. Jasminka Piščević, član, v.r.
3. Oto Janda, član, v.r.
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KLASA: 810-01/15-01/__
URBROJ: 2111/02-01-15-1
Končanica, ___. ožujak 2015.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće na
svojoj __. sjednici održanoj dana ___ ožujka 2015. godine usvojilo je
ANALIZU
o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Končanica
Članak 1.
U cilju utvrđivanja stanja pripremljenosti svih raspoloživih snaga za provedbu zaštite i spašavanja ljudi i dobara
na području Općine Končanica, Općinsko vijeće Općine Končanica analizira, razmatra i usvaja Izvješće o stanju sustava
zaštite i spašavanja.
Članak 2.
U ovom Izvješću ustanovljuje se postojanje slijedećih snaga plana zaštite i spašavanja:
- Plan zaštite i spašavanja
- Procjena ugroženosti
- Postrojba civilne zaštite opće namjene
- Povjerenici civilne zaštite
- Stožer zaštite i spašavanja Općine Končanica
- Materijalna opremljenost i proračunska sredstva za pojedine kategorije.
Za provođenje Plana zaštite i spašavanja angažiraju se sve raspoložive snage na čelu sa Stožerom zaštite i
spašavanja, ljudstvom, materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, udruge i mobilizirani građani, poduzeća, radni
strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.
Članak 3.

Zakonske odredbi iz oblasti zaštite i spašavanja:
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13 i 153/13),
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj
30/14 i 67/14),
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine" broj 43/95),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i
spašavanja („Narodne novine“ broj 85/06),
- Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima („Narodne novine“ broj
91/06),
- Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i
44/08),
- Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
(„Narodne novine“, broj 81/09 i 115/10).
Svi navedeni zakonski i podzakonski akti koristit će se u izradi Plana zaštite i spašavanja i provedbi aktivnosti
Plana zaštite i spašavanja.

Članak 4.
PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Za područje Općine Končanica izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća koju je usvojilo Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 7. sjednici, održanoj
09. lipnja 2010. godine, a temeljem koje je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Končanica, održanoj 19. studenoga
2012. godine donijelo i usvojilo Plan zaštite i spašavanja „Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 5/12, a sukladno
Pravilniku o metodologiji za izadu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 38/08).
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća kao i Plan
zaštiti i spašavanja revidiran je u toku 2014. godine, budući su u toku 2013. godine provedeni lokalni izbori i došlo je do
određenih promjena kako u lokalnoj samoupravi tako i u Dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Vatrogasnoj zajednici
Općine Končanica.

























Članak 5.
ORGANIZIRANE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJE
Organizirane snage zaštite i spašavanja na području Općine Končanica:
Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica, Končanica 258
Ribnjačarstvo „Končanica“, Končanica 488
Nogometni klub „Ribar“ Končanica, Končanica 337A
Nogometni klub „Mladost“ Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac bb
Streljačko društvo Končanica, Končanica 258
„OTTO“ Građevinski i prijevoznički obrt, vl. Oto Lukaš, Končanica 150
Halupa d.o.o. Daruvarski Brestovac 88
Matina d.o.o., Daruvarski Brestovac 96
Pekarski obrt vl. Snježana Krstovska, Končanica, Končanica 221
Češka beseda Končanica, Končanica 260
Češka beseda Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac 185
DVD Končanica, Končanica 268
DVD Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac bb
DVD Šuplja Lipa, Šuplja Lipa bb
DVD Stražanac, Stražanac bb
Vatrogasna zajednica Općine Končanica, Končanica bb
Veterinarska ambulanta Končanica, Končanica 331
Dom zdravlja Daruvar, Ambulanta opće medicine Končanica
Lovačka udruga „Vidra“ Brestovac-Končanica, Boriš bb
Postrojba civilne zaštite Općine Končanca
Povjerenici civilne zaštite Općine Končanica
Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine Končanica
Ostale operativne snage iz planskih dokumenata zaštite i spašavanja Općine Končanica.

Članak 6.
Tijekom 2014. godine odnosno u ožujku provedeno je osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja.
Osposobljavanje je održano u Općini Hercegovac, kojem je prisustvovao cjelokupni Stožer zaštite i spašavanja Općine
Končanica te zapovjednici svih Dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Končanica. Na kraju
osposobljavanja, svi sudionici dobili su potvrde o osposobljenosti. Program osposobljavanja provelo je Učilište
vatrogastva, zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Na području Općine u toku 2014. godine bilo je ukupno 13 intervencija, što je skoro 100% povećanje u odnosu
na 2013. godinu, od čega 1 požar na stambenom objektu (stambeni objekt Kotarski) te 12 tehničkih intervencija.
Dobrovoljna vatrogasna društva nisu vršila intervencije na otvorenim prostorima i domaćinstvima. Sve intervencije
odradila je Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara.
U proračunu Općine Končanica za 2014. godinu osigurana su sredstva za Vatrogasnu zajednicu Općine
Končanica i zaštitu i spašavanje u iznosu od 45.000,00 kuna.
U 2014. godini predviđa se daljnje opremanje Vatrogasne zajednice i aktiviranje postrojbi civilne zaštite.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Viktor Horina, ing.

KLASA: 810-01/15-01/__
URBROJ: 2111/02-01-15-1
Končanica, ___ ožujak 2015.
Temeljem članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04., 79/07. i
38/09) i članka 31. Statuta Općine Končanica ("Službeni glasnik Općine Končanica" broj 1/13), Općinsko vijeće Općine
Končanica na svojoj ___ sjednici, održanoj dana ___ ožujka 2015. godine donosi
S M J E R N I C E
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KONČANICA
U 2015. GODINI
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, a na temelju procjene
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara
te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi i
zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, civilne zaštite opće namjene, udruga građana od značaja za zaštitu i
spašavanje, službi i pravnih osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini.
I.
Postrojbe civilne zaštite opće namjene i Stožer zaštite i spašavanja
- jednom godišnje provjeriti ustroj sa izmjenom i dopunom članstva postrojbe sukladno zakonskim propisima
u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Bjelovar i održati smotru postrojbe;
- održati radni sastanak sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Končanica;
- u proračunu Općine Končanica osigurati minimalna sredstva (5.000,00 kuna) za opremanje postrojbe
civilne zaštite opće namjene;
- upoznavanje stanovništva i udruga s ulogom i ustrojem (državni, županijski) zaštite i spašavanja i dežurnim
brojem 112 u izvanrednim situacijama;
- u kriznim situacijama pojave zaraznih bolesti ili katastrofa aktivirati sve sudionike zaštite i spašavanja na
području Općine Končanica (postrojbu i povjerenike civilne zaštite opće namjene, Vatrogasnu zajednicu, Javnu vatrogasnu
postrojbu, udruge i pravne osobe).
II.

Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara i Vatrogasna zajednica
Općine Končanica
Vatrogasnu djelatnost na području Općine Končanica objedinjuje Vatrogasna zajednica Općine Končanica.
Vatrogasna zajednica sukladno Zakonu o udrugama objedinjava rad 4 Dobrovoljna vatrogasna društva. (Končanica, Daruvarski
Brestovac, Šuplja Lipa i Stražanac). Navedeni subjekti kadrovski raspolažu s približno 40 operativno sposobnih vatrogasaca. U
oblasti zaštite i spašavanja vatrogastvo je izuzetno važan segment, a njihove postrojbe predstavljaju i najvažniju operativnu
snagu. Svoje djelovanje Vatrogasna zajednica izvršava sukladno vlastitim programima rada uz financijsko praćenje putem
proračuna Općine Končanica a u skladu sa posebnim Planovima i Procjenama Općine Končanica iz područja vatrogastva i
zaštite od požara.
Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Navedeni subjekt
ustrojen je kao ustanova grada i općina kao osnivača sukladno procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara.
Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe financira se iz Državnog proračuna putem proračuna grada i općinaosnivača. Aktiviranje vatrogasaca na intervencije vrši se putem Županijskog centra 112 Bjelovar, odnosno putem
Županijskog vatrogasnog operativnog centra;

III.
Distributer plina i vode za područje Općine Končanica
- distributer plina za područje Općine Kočanica je „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara a distributer vode za
područje Općine Končanica je „Darkom vodovod i odvodnja“ d.o.o., oboje iz Daruvara, Josipa Kozarca 19, koji su dužni
osigurati pravilno održavanje plinske, vodovodne i hidrantske mreže na području Općine Končanica, kao i voditi brigu o
sigurnosnom položaju plinske mreže i pravilnom rukovanju u domaćinstvima;
- u slučaju većih oštećenja distributeri su o tome dužni izvjestiti Općinu Končanica.
IV.
Veterinarska služba
- uvidom na terenu na vrijeme uočiti pojavu bolesti koje bi mogle prouzročiti epidemiju;
- izvjestiti općinu o uočenim pojavama,
- sudjelovati u akcijama liječenja i zbrinjavanja epidemija većih razmjera.
V.
Lovačka udruga
- pratiti stanje divljači na lovištima s posebnom pažnjom kod pojave bjesnila životinja ili drugih bolesti
opasnih za ljude i druge životinje;
- sudjelovati u sanaciji pojave i izvjestiti nadležne službe.
VI.
Hrvatske vode i Općina Končanica
- osigurat će čišćenje i regulaciju kanala radi zaštite od poplava i zaštite okoliša.
VII.
Zdravstvena ambulanta u Končanici
- u eventualnim nesrećama kod požara i eksplozija, gdje su se pojavile ozljede ljudi, osigurati prvu pomoć
na području pojave;
- uputiti ozljeđene i oboljele u bolnice ili stacionare.
VIII.
Ostale organizirane snage zaštite i spašavanja
- u eventualnim izvanrednim situacijama angažirati sve raspoložive organizirane snage zaštite i spašavanja
za pružanje pomoći i saniranju nastalih štetnih posljedica a sukladno propisanim postupcima u Procjeni te Planu zaštite i
spašvanja.
IX.
Potrebna sredstva
Izvod iz Proračuna Općine Končanica za osiguranje sredstava za organizaciju i zaštitu sustava zaštite i
spašavanja u 2015. godini;
Vatrogastvo i civilna zaštita
36315
Tekuće pomoći gr.pror.- JVP
12.000,00
36316
Tekuće pomoći VZO Končanica
40.000,00
363161
Zaštita i spašavanje
5.000,00
UKUPNO
57.000,00
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Viktor Horina, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-01/15-01/01
URBROJ: 2111/02-02-15-1
Končanica, 16. veljače 2015.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i
članka 50. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinski načelnik Općine
Končanica dana 16. veljače 2015. godine donosi
I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2014. 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. Općina Končanica u obvezi je donošenja novog Plana gospodarenja otpadom
na razdoblje od 6 godina, te će se u toku ove godine izraditi novi Plan gospodarenja otpadom na području
Općine Končanica za naredni period od 6 godina, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

2. OSNOVNI PODACI

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 ima danas (prema popisu iz 2011godine) 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.

3. ZAKONSKE OBVEZE ZA DONOŠENJE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA
Pregled propisa koji uređuju gospodarenje otpadom u RH:
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05
Zakon o otpadu, NN 178/04, 111/06, 60/08
Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa
opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN - Međunarodni ugovori 3/1994
- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i
listom opasnog otpada, NN 50/05
Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom, NN 69/06, 17/07
Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom, NN 32/98
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom, NN 71/04
Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/07
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagališta otpada NN 117/07
Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97 i 112/01
Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada NN 45/07
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, NN 97/05, 115/05
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, NN 40/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, NN 124/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 133/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 136/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom NN 74/07
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom 72/07
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja
naknade na opterećivanje okoliša otpadom, NN 120/04
- Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja
u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje
se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada, NN 51/06
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima
nekretnina i jedinicama lokalne samouprave, NN 59/06
- Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na
opterećivanja okoliša otpadom, NN 95/04
Odluka o uvjetima označavanja ambalaže, NN 155/05, 24/06, 28/06
Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koja se može koristiti u
energetske svrhe u 2006., NN 64/06
- Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koja se može koristiti u
energetske svrhe u 2007., NN 37/07.
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015., NN 85/07
- Zakon o zaštiti okoliša, NN 110/07
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
26/2003 - pročišćeni tekst, 178/2004 i 178/2007), Zakon o kemikalijama (NN 150/05),
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93, 151/03), itd.
Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), koji je stupio na snagu
23. srpnja 2013. godine, propisana je obveza jedinica lokalne samouprave u postupcima gospodarenja
otpadom na svom području.

4. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA

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 i papir) i ono se provodi u 6 mjesnih
odbora (osim Otkopa). Kontejneri se prazne i ponovno koriste. Odvojeno skupljanje otpada provodi tvrtka
„Sirovina-trgoprerada“ iz Bjelovara.
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se prema potrebi a provodi ga sakupljač komunalnog
otpada „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara.
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 još izgrađeno mini reciklažno dvorište, 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.
Shodno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina je u obvezi izgraditi mini reciklažno
dvorište.

5. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG
ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
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.).
Sukladno odredbama članka 4. navedene Odluke o obavljanju usluga zbrinjavanja 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 2. istoimene Odluke a u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu. Odluka o
komunalnom redu sadrži kaznene odredbe za nepoštivanje odredbi za zbrinjavanje komunalnog otpada
odnosno postupanje protivno istima.
Broj domaćinstava – 750
Broj pravnih osoba – 28
Korisnici usluge odvoza otpada - 778
Obuhvaćenost odvozom otpada - 100 %
Podaci se mijenjaju s obzirom da ima dosta domaćinstava u kojima živi po jedan član te nakon smrti
odjavljuje se odvoz komunalnog otpada. U toku 2013. godine bilo je ukupno obuhvaćeno 852 fizičke i pravne
osobe odvozom otpada i u odnosu na 2014. godinu broj obveznika je smanjen za 74 korisnika ili za 8,9%.
Sa rastom broja domaćinstava rasti će količine komunalnog otpada a time i zbrinjavanje komunalnog otpada.
U toku 2014. godine na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru s područja Općine Končanica ukupno je odloženo
264.740 kilograma komunalnog otpada – ključni broj otpada 200301 (u toku 2013. godine odloženo je
280.810 kilograma komunalnog otpada ili 6% manje u odnosu na 2014. godinu).

6. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG
OTPADA

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.

7. POPIS ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA

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.

8. IZVORI I VISINA SREDSTAVA IZDVOJENIH U 2014. GODINI ZA IZVRŠENJE PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE KONČANICA

U toku 2014. godine Općina Končanica u svom proračunu osigurala je sredstva za izvršenje plana
gospodarenja otpadom na području općine u iznosu od 33.000,00 kuna. U toku 2014. godine navedeni plan je
izvršen sa 37.222,42 kuna a odnosi se na zbrinjavanje odvoza kontejnera sa groblja na području Općine na
odlagalište „Cerik“ u Daruvaru u iznosu od 33.334,45 kuna i sanaciju smetlišta u iznosu od 3.887,97 kuna.
U narednom razdoblju očekujemo realizaciju izgradnje reciklažnog dvorišta od strane ovlaštenog sakupljača
komunalnog otpada. Izgradnjom reciklažnog dvorišta kvaliteta zbrinjavanja komunalnog otpada bit će na
zadovoljavajućem nivou.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Prijedlog
KLASA: 363-01/13-01/03
URBROJ: 2111/02-01-15-3
Končanica, 10. ožujak 2015.
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 i 147/14) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine
Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na
svojoj 11. sjednici, održanoj 10. ožujka 2015. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2014. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Končanica u 2014. godini, kako slijedi:
R.b.

NAZIV PROGRAMA

Plan za
2014. g.

Izvršenje
za 2014.

Razlika
planizvršenje
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Vanjska rasvjeta (električna energija) – paušalno
Održavanje vanjske rasvjete – paušalno
Održavanje ceste Končanica – Boriš, nasipavanje tucanika 0,60 50 m3 u
dužini od 2.000 metara (uključen i dovoz)
Održavanje ceste Končanica - Konč. Vinogradi, nasipravanje tucanika
0,60 25 m3 u dužini od 1.500 metara (uključen i dovoz)
Održavanje ceste D. Brest. - Brest. Brda, nasipavanje tucanika 0,60 25
m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz)
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 30
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
20 m3 u dužini od 2.500 m (uključen i dovoz)
- poljski put u Brestovcu (kod groblja Sesvete) – nasipavanje puta
tucanikom 0,60 40 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
- popravak propusta u Končanici (Vinogradi) – obnova cijevi 6 komx40 i
izrada betonskih glava
- usluge rada stroja na iskopu kanala uz poljske puteve – 36hx250 kn
Održavanje cesta u zimskim uvjetima – 30 sati na razgrtanju (rad
strojem 250,00 kn/h) i sipina 10 m3 i dovoz na lokacije
Održavanje groblja – gorivo i potrošni materijal paušalno
UKUPNO:

50.000,00
20.000,00
5.000,00

59.222,89
15.813,75
6.512,68

+9.222,89
-4.186,25
+1.512,68

5.000,00

5.787,51

+787,51

15.000,00

18.466,80

+3466,80

30.000,00

47.903,73

+17.903,73

1.500,00

2.114,63

+614,63

3.000,00

5.000,00

+2.000,00

1.500,00

1.250,89

-249,11

3.000,00

12.062,50

+9.062,50

6.000,00

15.855,00

+9.855,00

1.500,00

1.027,69

-472,31

4.000,00

3.498,17

-501,83

3.000,00

2.157,75

-842,25

6.500,00
1.100,00

4.937,10
1.689,95

-1.562,90
+589,95

26.000,00
152.100,00

30.343,45
185.740,76

+4.343,45
+33.640,76

Članak 3.
Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su po izvorima kako slijedi:
R.br
.
1.
2.
3.
4.

IZVOR
Zakup poljoprivrednog zemljišta
Komunalna naknada
Doprinos za šume - Hrvatske šume
Doprinos za šume - fizičke osobe
UKUPNO:

Konto
64222
6532
65241
652410

Iznos u kn
11.000,00
112.100,00
28.000,00
1.000,00
152.100,00

Izvršenje za
2014. godinu
61.090,81
112.100,00
12.549,95
0,00
185.740,76

Razlika
Plan-izvršenje
50.090,81
0,00
-15.450,05
-1.000,00
+33.640,76

Članak 4.
Ova Odluka o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Končanica u 2014. godini stupa na snagu danom 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
KLASA: 363-01/13-01/04
URBROJ: 2111/02-01-15-4
Končanica, 10. ožujak 2015.
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 i 174/14) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica“,
broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 11.
sjednici, održanoj 10. ožujka 2015. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini, kako slijedi:
R.b.
1.
2.
3.

O P I S

Plan za 2014. g.

Uređenje poslovnih zgrada u vlasništvu Općine
Izgradnja mrtvačnica
Izgradnja pješačke staze u Končanici
U K U P N O:

65.000,00
0,00
0,00
65.000,00

Izvršenje za
2014. g.
444.064,66
0,00
0,00
444.064,66

Razlika Planizvršenje
+379.064,66
0,00
0,00
+379.064,66

II.
Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su po izvorima kako slijedi:
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.

IZVOR FINANCIRANJA - O P I S

Plan za
2013. godinu
0,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
0,00
65.000,00

Proračun Županije za 2013. godinu
Državni proračun
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ministarstvo regionalnog razvoja
Proračun Općine Končanica
UKUPNO:

Izvršenje za
2013. g.
0,00
0,00
0,00
+334.000,00
+110.064,66
+444.064,66

Razlika Planizvršenje
0,00
-10.000,00
-5.000,00
+284.000,00
+110.064,66
+379.064,66

III.
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Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini stupa na snagu danom objave u
“Službenom glasniku Općine Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-01/15-01/01
URBROJ: 2111/02-04/1-15-2
Končanica, 05. ožujak 2015.
Na temelju članka 45. a u skladu sa člankom 48. stavkom 7. i 8. Statuta Češkog dječjeg vrtića
Končanica (Klasa: 013-02/2009-01/01, Urbroj: 2111/02-04/1-2009-1, Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića
Končanica na svojoj 11. sjednici, održanoj 05. ožujka 2015. godine, donijelo je slijedeći
Z A K L J U Č A K
povodom raspisanog natječaja za ravnatelja/icu u Češkom dječjem vrtiću Končanica

I.
Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Končanica, raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/icu
Češkog dječjeg vrtića Končanica. Javni natječaj objavljen je 03. veljače 2015. godine na oglasnoj ploči Češkog
dječjeg vrtića Končanica, oglasnoj ploči Općine Končanica, internet stranici općine Končanica kao i u Zavodu
za zapošljavanje u Daruvaru.
U za to predviđenom roku nije pristigla niti jedna zamolba.
II.
U skladu sa člankom 48. stavkom 7. i 8. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica izvješćujemo Vas
da je potrebno imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, do izbora odnosno imenovanja ravnatelja sukladno
natječaju.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, objavit će se na oglasnoj ploči Češkog dječjeg vrtića
Končanica i dostavit će se Osnivaču.
Predsjednica Upravnog vijeća ČDV Končanica:
Marija Kubišta
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